
 

 

 

 

 

 

FAO no Brasil               

Memória de 

Cooperação Técnica 
 

 
  



 

 

 

SUMÁRIO 

Apresentação 

Listas de siglas 

1. A FAO 

2. Destaques históricos da FAO no Brasil 

3. A FAO e o contexto brasileiro 

3.1.  Segurança Alimentar,  redução da Pobreza e Desenvolvimento 

Rural  

3.2.  Agricultura e Pecuária 

3.3.  Gestão Sustentável dos Recursos Naturais:  

� O Setor Florestal no Brasil 

� O Setor Pesqueiro no Brasil 

4. As histórias de Sucesso 

� Projeto Educando com a Horta Escolar – UTF/BRA/067 

� Produzir – UTF/BRA/040 

� Projeto Dois Irmãos – GDCP/ITA/001 

5. Bibliografia 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação  

O presente documento é uma tentativa de resumir o trabalho que a Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) tem realizado no Brasil, 
desde a sua fundação, destacando os eventos e realizações mais importantes, as 
lições que delas foram aprendidas e como a plataforma de colaboração entre a 
FAO e o Governo Brasileiro se consolidou ao longo do tempo, baseada no 
compromisso por uma causa comum de combate à fome, combate à pobreza e 
promoção de uma agricultura econômica, social e ecologicamente sustentável. 

Quando a FAO se estabeleceu na América Latina em 1949 e no Brasil e 1951, o país 
tinha uma população aproximada de 80 milhões de habitantes, com características 
sócio- econômicas muito diferentes das que vemos hoje. A população do Brasil é 
de aproximadamente 200 milhões de habitantes e o tecido demográfico e social 
sofreu modificações drásticas. 

O que é fundamental realçar é que, para além da explosão demográfica e 
problemas que daí advieram, o Brasil mostrou determinação na busca de soluções 
para os problemas e é hoje um exemplo de sucesso no combate à fome e à 
miséria. Muito embora estes males não estejam totalmente erradicados no País, os 
avanços são notáveis e os elementos de sustentabilidade dessa evolução estão 
presentes em seu quadro institucional. 

Outro fato atual de sustentabilidade é que o Brasil dispõe de recursos humanos em 
quantidade e qualidade para enfrentar com determinação os desafios do 
desenvolvimento, e uma sociedade civil ativa e participativa na abordagem dos 
problemas de segurança alimentar. 

Hoje reconhecemos que é extremamente difícil quantificar o impacto da 
contribuição da FAO para os sucessos que o Brasil alcançou. Mas, pode-se dizer, 
com muita segurança, que a FAO deu a sua contribuição de forma objetiva e 
dinâmica. A FAO soube, essencialmente, corresponder às demandas que as 
diferentes etapas suscitaram, oferecendo o melhor em função das condições 
especificas. 

Do conjunto de políticas públicas que o Brasil tem implementado nos últimos 
tempos, o maior destaque vai para o programa “Fome Zero” que em si contempla 
uma multicidade de políticas como os programas Bolsa Família, Mais Alimentos, 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Agricultura 
Familiar, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa de Cisternas de Água, e 
outros. 

Também merece destaque a rede institucional e a participação da sociedade civil 
na gestão das políticas de segurança alimentar. O Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), Confederação  Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH)  
e outros  são  exemplos do compromisso que o governo e a sociedade civil  
assumiram para conjuntamente abordarem a problemática da segurança alimentar 
e combate à fome. 

Na presente edição, não caberão todos os detalhes da colaboração da FAO com o 
Governo e Povo Brasileiro. Serão privilegiados os projetos de maior impacto, e as 



principais linhas de  ação  adotadas no período em abordagem. 

A edição foi idealizada de forma dinâmica, para que possa ser melhorada ao longo 
do tempo, a medida que forem constatadas algumas lacunas, e a medida que os 
nossos leitores e colaboradores nos alertem para algum aspecto que careça de 
melhoramento. 

 

Hélder Muteia 
Representante da FAO no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lista de Siglas 
 
CNA  - Comissão Nacional de Alimentação  

FAO  - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

IFI    - Instituições Financeiras Internacionais   

ONU - Organizações das Nações Unidas  

UTF - Unilateral Trust Fund 

 

PRONAGER - Programa Nacional de geração de Emprego e Renda  

PFZ  - Programa Fome Zero  
 

TCP - Technical Cooperation Project 
 
GCP – Government Cooperative Program 
 
GEF - Global Environmental Facility 
 
PNAE  - Programa Nacional de Alimentação Escolar  
 
MEC - Ministério da Educação  
 
GDCP – Government Decentralized Cooperative Program 
 
PRONAF – Programa Nacional de Agricultura Familiar 

MDA  - Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MI - Ministério da Integração Nacional. 

PRODUZIR - Programa Nacional de Emprego e Geração de Rendas  

PNF - Programa Nacional de Florestas  

GESTAR  - Programa Nacional da Gestão Ambiental e Rural   

SEAP -  Secretaria Especial de Aquicultura e  Pesca  

ICARRD - Conferência Internacional em Reforma Agrária e Desenvolvimento 
Rural,  

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

SDS – Secretaria Desenvolvimento Sustentável 

MPA - Ministério da Pesca e Aquicultura 

 



 

PAA-  Programa de Aquisição de Alimentos  

 

PIB - Produto Interno Bruto  

 Inpe - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal  

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

UNCED  - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento  

ITFF  - Força Tarefa Inter-agência de Florestas  

PNF - Programa Nacional de Florestas  

PRODEPEF - Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal  

LPF do Laboratório de Produtos Florestais (LPF) 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

APNE  - Associação de Plantas do Nordeste  

PNUD –Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

IFN - Inventário Florestal Nacional  

NFP - National Forest Facility Fundo 

OTCA - Organização do Tratado de Cooperação Amazônica  

SUDEPE – Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

GESPE - Grupo Executivo do Setor Pesqueiro  

MAPA  - Ministério da Agricultura e do Abastecimento  

PCT  - Programa de Cooperação Técnica  

PR  - Presidência da República  

RAA - Rede de Aqüicultura das Américas  

FNDE  - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

BID  - Banco Interamericano de Desenvolvimento   

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

1.  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AGRICULTURA E 

ALIMENTAÇÃO - FAO  
 

 “A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
lidera os esforços internacionais para erradicar a fome. O mandato da FAO é para 
elevar os níveis de nutrição, melhorar a produtividade agrícola, a vida das 
populações rurais e contribuir para o crescimento da economia mundial. Servindo 
tanto a países desenvolvidos e em  desenvolvimento, é também uma fonte de 
conhecimento e informação. A FAO atua nos países em desenvolvimento e nos 
países em transição para modernizar e melhorar as práticas de agricultura, 
silvicultura e pesca além de assegurar uma boa nutrição para todos. Desde a 
fundação em 1945, tem focado especial atenção no desenvolvimento de áreas 
rurais, onde vivem 70 por cento das pessoas pobres e famintas do mundo. As 
principais atividades da FAO se desenvolvem a partir de quatro príncipios básicos: 
disponibilizar informações, ampliar a política da partilha de conhecimentos, 
proporcionar um local de encontro para as nações e levar conhecimento ao 
campo.”i 

 
É uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas 

(ONU), que tem como objetivo fornecer assistência técnica e outras formas de 
ajudar a prática em quase todas as áreas da atividade  econômica e social. 

 
A FAO trabalha em parceria com várias instituições - com agências da 

ONU, instituições de pesquisa, instituições financeiras internacionais (IFIs) e outras 
entidades intergovernamentais,  também mantém parcerias com governos, 
sociedade civil, incluindo organizações de ambos os povos e as ONGs e o setor 
privado. Pode-se dizer que a FAO trabalha em parceria com outras instituições para 
viabilizar ações que promovam a segurança alimentar, a gestão dos recursos 
naturais, florestais e da pesca, a detecção precoce de situações de emergência 
alimentar, a recuperação de desastres, a bioenergia, entre outros. 

 
Neste sentido, a FAO busca parcerias para:  
• Melhorar o seu desempenho técnico; 
• Estabelecer colaboração horizontal na programação estratégica ou 
operacional de financiamento, ou de defesa, e; 

• Melhorar a qualidade de seus serviços aos usuários finais.  

                                                
i OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2010-2019 © OECD 2010 



                                                                                                                                                   

2. DESTAQUES HISTÓRICOS DA FAO BRASIL 
 

A FAO iniciou suas atividades no Brasil em 1949, quatro anos depois de 
sua criação. O escritório regional da FAO para parte da América Latina (incluindo o 
Brasil) foi oficialmente inaugurado em 1951, embora já realizasse atividades antes 
disso. Funcionava à rua Jardim Botânico, 1008, e à sua inauguração compareceram 
o presidente Getúlio Vargas e sua equipe.  

 
Na década de 1950 o escritório teve intensa atividade técnica e 

interação com técnicos e autoridades de todo o Brasil, especialmente dos estados 
da Amazônia legal (inclusive com um subescritório em Belém), Bahia, Paraná e Rio 
de Janeiro, em atividades de silvicultura, agricultura, pesca e nutrição. Pierre 
Terve e W. Cásseres, seus responsáveis no período, tinham estreita convivência 
com autoridades de alto e médio escalão dos setores de agricultura, saúde, 
economia e área diplomática, e colaboraram na concepção, implementação e 
avaliação de diversos projetos conjuntos FAO/Governo Brasileiro (formalizados em 
inúmeros Acordos e Acordos Suplementares), os quais inclusive redundaram no 
primeiro inventário florestal brasileiro, dentre muitos outros resultados.  

 

O escritório também recebia os inúmeros técnicos estrangeiros 
contratados para prestar assistência técnica ao Brasil, coordenando seu trabalho 
por todo o Brasil. Nessa época (desde 1950), a função de Comitê Nacional da FAO 
era exercida pela Comissão Nacional de Alimentação (CNA), presidida por Josué de 
Castro.  

 

Até 1952 trabalhou no Rio de Janeiro, como escritório de Produtos 
Florestais da América Latina, o qual se tornou o Escritório Regional da FAO para 
América Latina. Em 1956, o escritório mudou-se para o Chile, e o Rio de Janeiro se 
tornou somente um escritório sub-regional, com responsabilidades na sub-região 
formada pela Argentina, Brasil, Guiana, Paraguai e Uruguai. 

 
Entre 1951 e 1971 foram recebidas mais de 80 missões de curta duração 

ou circunstâncias. Mas devido as dimensões continentais do Brasil, ao potencial 
vasto do setor agrícola e as possibilidades de desenvolver um programa de 
cooperação e assistência técnica com o governo, foi decidido, em 1971, que o 
escritório sub-regional seria exclusivo no país. Assim foi criado o escritório da 
Representação  AAP/FAO no acordo UNDP/FAO. Este escritório foi estabelecido no 
Rio até 1973, quando foi transferido para Brasília. Neste período, o foco da 
Organização foi o programa de irrigação do Rio São Francisco. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   

Anos 70 
 
Nos anos de 1972 a 1978 foram realizadas mais de 90 missões de curta 

duração e implementados 27 projetos, os quais, significaram assistência de mais de 
290 especialistas. 

Em resumo, desde o início das atividades da FAO até 1978, mais de dois 
mil documentos com relatórios e recomendações foram apresentados ao governo. A 
assistência fornecida pela FAO para o Governo do Brasil cobriu uma grande 
variedade de ciências, especializações e atividades, como as questões estruturais e 
organizacionais, extensão, pesquisa, crédito, cooperativa e ocupação da terra e 
colonização. 

 
Os projetos mais importantes da época foram: 

BRA 69/543 – Pesquisa da Pesca e Desenvolvimento 
BRA 69/535 – Aumento na Produção do trigo e Desenvolvimento 
BRA 71/552 – Desenvolvimento da produção animal no Nordeste 
BRA 71/545 E BRA 76/027 – Pesquisa de Floresta e Desenvolvimento 
BRA 71/553 E BRA 77/002 – Planejamento agrícola e treinamento 
 

Em 1979 um acordo entre a FAO e o Governo Brasileiro estabeleceu o 
Escritório de Representação da FAO, em Brasília. 

Anos 90 

De 1994 a 2003, o programa mais importante foi o projeto 
UTF/BRA/040/BRA, Central Pronager, Amazônia e Nordeste. O projeto nacional de 
geração de emprego e renda  (PRONAGER) teve os seguintes objetivos: 

 

• Combater o desemprego e subemprego em população urbana pobre, e 
comunidades rurais; 

• Fortalecer a organização social e econômica no nível comunitário e 
individual – uma condição essencial para o fortalecimento do grupo 
social anteriormente excluído (ambos homens e mulheres); 

• Melhorar a qualidade de vida dos membros da comunidade; 
• Aumentar as ações  por outros programas envolvidos na luta contra a 

pobreza; 
• E promover desenvolvimento local sustentável. 

O outro foco foi o UTF/BRA/040/BRA – PRONAGER/SP-PAE. Este  
programa de autoemprego tem o objetivo de combater o desemprego e 
subemprego em regiões pobres do estado de São Paulo, com o fortalecimento da 
organização social e econômica, com o intuito de melhorar a qualidade de vida de 
seus habitantes, e promover um desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

Especificamente, o programa de autoemprego tem o objetivo de: 



                                                                                                                                                   

• Fornecer atividades de treinamento  a curto prazo e de baixo custo 
para grupos de população excluídos socialmente; 

• Permitir que grupos pobre e comunidades  identifiquem suas aptidões, 
gerem atividades produtivas e organizem  com empresas de base, 
produzindo bens e serviços capazes de competir no mercado; 

• Coordenar os estagiários, organizando redes de empresas de base, que 
procura coletividade para fazer as empresas, assim criando 
sustentabilidade, incluindo o uso da mídia eletrônica. 

Tendo cumprido suas ações desde Agosto de 1996, o programa de 
autoemprego do  PRONAGER/SP se tornou uma das ações chave tomadas pelo 
Governo do estado de São Paulo, a fim de atenuar o impacto da capacidade de 
baixa renda entre as comunidades necessitadas. 

Do ano de 2000 até  os dias de hoje 

Em consonância com a política do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
para combater a fome no Brasil, a FAO fez um esforço especial no Brasil em 2003 
apoiando a implementação do Programa Fome Zero (PFZ). Foi em linha com as 
metas e objetivos da Cúpula Mundial de Alimentação, e coerente com a abordagem 
de dois níveis do Programa antifome da FAO. 

Três projetos TCPs foram executados em apoio ao Programa Fome Zero, 
e provou ser a ferramenta mais útil para iniciar sua implementação complexa: 

• TCP/BRA/2904 – “Capacidade de construção para melhorar a 
segurança alimentar da população rural pobre no Nordeste”; 

• TCP/BRA/2905 – “Ajustes nos projetos financiados internacionalmente 
para apoiar os Programas Fome Zero” ; 

• TCP/BRA/2906 – “Apoio a Execução Inicial do Programa Fome Zero”. 

Outro suporte da FAO neste setor foi o projeto GCP/BRA/063/GER que 
foi o suporte do reconhecimento do Direito a alimentação no Brasil e o 
estabelecimento de uma estrutura para monitorar a realização progressiva do 
direito a alimentação saudável. 

Além disso, o escopo do envolvimento da FAO no apoio ao Programa 
Fome Zero, continuou a expandir e resultou em uma parceria com o Ministério da 
Educação (MEC), iniciando uma proposta inovadora de educação 
ambiental/alimentar e nutricional, que inclui o uso de hortas escolares na 
aplicação do conhecimento e complementação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) – por meio da execução do TCP/BRA/3003. Este projeto 
desenvolveu um componente educacional do Programa nos Estados de Goiás,  Rio 
Grande do Sul e Bahia.  

O Projeto TCP/BRA/3003 começou a ser executado em maio de 2005 e, 
em 2007 foi inserido ao UTF/BRA/067 ampliando suas ações, inclusive com 
formações de professores, nutricionistas, cozinheiras da alimentação escolar  e 



                                                                                                                                                   

demais profissionais nas áreas de educação alimentar e nutricional, educação 
ambiental e currículo. 

 Com as atividades do Programa Fome Zero relacionados as áreas urbanas 
e metropolitanas, e  cisternas de água para o Nordeste, a FAO tornou-se uma 
parceira chave com atividades complementares através dos projetos 
GDCP/BRA/001/ITA e GDCP/BRA/002/ITA. 

O escritório do país com o apoio das unidades técnicas envolvidas 
continuou trabalhando para construir uma ligação entre o Programa Fome Zero e o 
projeto UTF/BRA/057/BRA – “Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura 
Familiar no Brasil – PRONAF”, do Ministério do Desenvolvimento Agrário(MDA) e o 
projeto UTF/BRA/047/BRA – Assistência Técnica do Programa Nacional de Geração 
de Emprego e Renda “PRONAGER”, do Ministério da Integração Nacional (MI). 

As atividades do Programa no Brasil foram ligados a programas de 
estratégias nacionais, como Programa Fome Zero, Programa Nacional da Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária,  Programa Nacional de Florestas,  Programa Nacional 
de Gestão Ambiental Rural,  Programa Nacional de Pescas e Aquicultura e ainda, 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

A FAO tem feito esforços especiais para o desenvolvimento da 
modalidade da Cooperação Sul-Sul no Brasil, com a negociação de proposta para 
projeto de  construção da paz no Haiti,  ligado a execução do Programa Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional naquele país. 

O Programa Nacional de Segurança  Alimentar e Nutricional contou com 
o forte apoio da FAO. O comprometimento político brasileiro para reduzir a fome é 
a fundação da iniciativa continental “América Latina e Caribe sem fome: 2025”, o 
qual foi adotado na 29º Conferência Regional da FAO. 

No ano de 2006 a FAO foi convidada pelo Ministro do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome (MDS) a sistematizar a experiência do Programa Fome 
Zero, e para traçar lições para o novo projeto regional no apoio a América Latina e 
Caribe livres da Fome até 2025. 

Pode-se dizer que nas áreas de segurança alimentar, direito à 
alimentação,  manejo sustentável da agricultura, silvicultura e  pescas, o trabalho 
da FAO no país tem sido relevante e eficaz. No entanto, como o Brasil construiu 
uma significativa equipe de perícia técnica nacional, expandiu sua base econômica, 
e emergiu como um produtor mundial de alimentos, a natureza da colaboração com 
a FAO, tornou-se cada vez mais distante do modelo anterior. Ao mesmo tempo, 
porém, o Brasil ainda está atormentado com bolsões de pobreza intensa e enfrenta 
grandes desafios de gestão de recursos para os quais a FAO pode fornecer acesso às 
experiências internacionais e promover um fórum internacional para o diálogo e 
intercâmbio. 
 



                                                                                                                                                   

3 . O CONTEXTO BRASILEIRO 

 
O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ocupando o quinto 

lugar entre os países mais populosos do mundo, com 190 milhões de habitantes 
(2008 est) com uma taxa de crescimento populacional de 1,21% e com 36,2 milhões 
de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Como resultado de uma diminuição 
acentuada da taxa de natalidade nos últimos 40 anos, a maioria da população vai 
ter entre 15 e 44 anos nas próximas quatro décadas, representando um crescimento 
importante do trabalho e dos mercados consumidores.  

 
O país é dotado de enormes recursos naturais e abriga 20% da 

biodiversidade do mundo inteiro, ou seja, a Floresta Amazônica, com 3,6 milhões 
de quilômetros quadrados. Mais de  40 milhões da população vive em estado de 
insegurança alimentar. 

 
               Na última década, o Brasil seguiu uma trajetória de mudanças sociais e 
políticas importantes que estabeleceu o seu status como um ator emergente 
internacional, consolidou sua posição como produtor mundial de commodities 
agrícolas e dos gêneros alimentícios essenciais; formalizou um compromisso 
nacional de redução da fome e implementadas as políticas e instrumentos 
institucionais para alcançar esse objetivo, apoiou fortemente a produção de base 
da agricultura e da pesca familiar; desenvolveu e criou modelos de 
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e, especialmente, de  gestão 
para as florestas, a pesca e o ambiente, por fim, iniciou os principais programas de 
cooperação horizontal,  compartilhando seus conhecimentos e recursos com outros 
países ao redor do globo. 

A principal decisão estratégica do governo brasileiro em resposta à crise 
alimentar em 2008 foi de proporcionar aos agricultores incentivos e condições 
necessárias para aumento da produção e de reduzir os custos de importação de 
alimentos . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

Programas Nacionais que contam com o apoio da FAO: 

1) O Programa Nacional da Agricultura Familiar, PRONAF - a FAO está 
apoiando a execução do projeto UTF/BRA/057/BRA – “Apoio ao desenvolvimento 
sustentável da agricultura familiar no Brasil” com um foco maior na assistência 
técnica, questões de gênero e crédito agrário. Este projeto é a semente para um 
amplo envolvimento da FAO neste campo no Brasil, como segue para a Conferência 
Internacional em Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, ICARRD, que foi 
realizado em Porto Alegre em Março de 2006. 

 
2) O Programa Nacional de Emprego e Geração de Rendas - PRODUZIR, 

em parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI) e a Agência para 
Desenvolvimento da Amazônia - é um programa nacional em curso, no qual a FAO 
desenvolve uma parceria contínua.  

 
3) O Programa Nacional de Florestas (PNF), em parceria com o 

Ministério do Meio Ambiente – este Programa teve que enfrentar uma enorme 
dificuldade de acordos informais, e muitas vezes criminosos para a exploração 
predatória de florestas. Mas, a partir de 2006 passou a contar com o apoio da lei de 
gerenciamento das florestas públicas. 

 
As atividades da FAO tem focado na consolidação de um sistema para o 

uso sustentável de florestas, a regeneração do ambiente degradado e ecossistemas, 
capacidade institucional descentralizada, plano de participação e gestão de áreas 
conservadas. 

 
4) O Programa Nacional da Gestão Ambiental e Rural - GESTAR, em 

parceria com o Ministério do Meio Ambiente, seu objetivo é lidar com os problemas 
ambientais em áreas rurais. Com o apoio da FAO, o SDS está avançando no 
desenvolvimento da metodologia participatória e interdisciplinar, que pode ser 
adaptada para características particulares de problemas em sistemas agro-
ecológicos diversos e condições sociais e ambientais. 

 
5) A Pesca Nacional e o Desenvolvimento do Plano de Aquicultura em 

parceria com a  Secretaria Especial de Aquicultura e  Pesca –SEAP, hoje, Ministério 
da Pesca e Aquicultura. O plano é o resultado de um processo de consulta com os 
produtores, ambos artesanal e industrial. A principal meta do UTF “Cultivo de 
sementes em pequena escala no Nordeste do Brasil” foi um apoio do 
desenvolvimento social de comunidades pobres em zonas costeiras promovendo 
práticas de aqüicultura sustentável. 

 
6) O Programa Fome Zero - Foi uma estratégia do Governo Federal para 

garantir o direito humano ao acesso a alimentação adequada. A estratégia foi 
localizada num contexto de promoção da segurança alimentar e nutricional numa 



                                                                                                                                                   

tentativa de garantir a inclusão social e os direitos do cidadão, sobretudo as 
populações mais vulneráveis à fome. 

Em termos práticos, o FZ consistiu de uma coleção de 31 programas 
complementares, que destinaram as causas imediatas e subjacentes da fome, e 
insegurança alimentar, implementadas pelo, ou com o suporte do Governo Federal. 

 
O Brasil destinou  que esses programas deveriam contribuir com a 

realização deste compromisso para atingir as metas de desenvolvimento do milênio 
(MDGs), impactando não somente a fome e pobreza, mas também as metas 
relacionadas  a saúde, educação, o meio ambiente e o empoderamento das 
mulheres. 

 
Os maiores programas, a nível de investimento, números de beneficiários 

e visibilidade, são: 
� Bolsa Família, um programa de transferência de dinheiro condicional, 

destinado as famílias pobres, ligado a presença das crianças nas 
escolas e controle da saúde. 

� Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - garante a 
alimentação para crianças, adolescentes, jovens e adultos durante o 
período que permanecem na escola.  

� Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) -  apóia  a 
agricultura de pequena escala através de serviços técnicos e créditos 
subsidiados. 

� Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - promove a compra de 
alimentos em pequena escala, para distribuição local para instituições 
que fazem parte da rede de proteção social. 

� Programa de Cisterna - para coletar e armazenar água da chuva para 
uso doméstico em áreas áridas do Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

O Contexto social brasileiro na  Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 

 

O SETOR FLORESTAL BRASILEIRO 

1. Introdução 

A reserva florestal no mundo equivale a 3,9 bilhões de hectares, 
considerando a distribuição regional, a América do Sul e a Europa concentram 50% 
das florestas mundiais, conforme mostra o Gráfico 1.   

 

 
  

               Neste sentido, pode-se observar que o Brasil é um país florestal já que 
possui aproximadamente 500 milhões de hectares (60% do seu território) cobertos 
de florestas naturais e plantadas,  o que representa a segunda maior área de 
florestas do mundo, superado apenas da Rússia. As florestas, tanto nativas quanto 
plantadas, são sumamente importantes para a economia brasileira. 

              Todos os setores produtivos estão direta ou indiretamente ligados aos 
produtos florestais, como exemplos: indústria de base usa carvão vegetal como 
fonte de energia, a construção civil utiliza madeira e a agricultura necessita dos 
serviços ambientais fornecidos pelas florestas. Estima-se que o setor de base 
florestal, que atua basicamente em seis cadeias produtivas seja responsável por 4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e pela geração de seis milhões de 
empregos. 

              As atividades florestais têm uma relação muito estreita com as 
comunidades rurais. Por um lado, as florestas naturais abrigam populações 
indígenas e caboclas tradicionais. Por outro lado, temos regiões agrárias rurais de 
pequenos produtores onde o plantio de florestas ou o próprio manejo das reservas 
florestais apresentam-se como uma importante alternativa econômica. 

             Tanto as florestas naturais quanto as plantadas podem ser instrumento de 
inclusão social. O manejo comunitário é um tema que vem sendo estudado, 
divulgado e colocado em prática, especialmente na região amazônica, como forma 
de as comunidades tradicionais utilizarem economicamente a floresta de forma 
organizada para que possam aumentar sua renda e melhorar suas condições de 



                                                                                                                                                   

vida. O fomento de florestas plantadas tem sido colocado como uma alternativa 
para os pequenos proprietários rurais em regiões tradicionalmente agrícolas, 
especialmente do Sul e do Centro Sul.  

É importante ressaltar que, as florestas têm um grande apelo social, pois 
estão intimamente associadas a rituais tradicionais do folclore e da cultura 
nacional e tornam-se elemento místico, especialmente para as populações que 
nelas vivem. A questão social das florestas merece atenção especial do governo e 
da comunidade internacional para que a imensa riqueza por elas produzidas não 
concentre renda, mas gere benefícios para todo o povo brasileiro, trazendo 
inclusão social e riqueza nacional. Este objetivo se casa com as metas do Milênio 
em relação à preservação do Meio Ambiente e a segurança alimentar, entre outros. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS FLORESTAS BRASILEIRAS 

Categorias 
Área (1000 hectares) 

1990 2000 2005 

Primárias 460.513 433.220 415.890 

Naturais modificadas 54.444 54.714 56.424 

Semi-naturais - - - 

Plantações produtivas 5.070 5.279 5.384 

Total 520.02
7 

493.213 477.698 

Data source: FAO. Global Forest Resources Assessment 2005 

IMPACTOS 

• Desmatamento - Uma área de 680 mil quilômetros quadrados de florestas já foi 
desmatada na Amazônia. Embora os números ainda sejam alarmantes, as 
perspectivas para o futuro são boas, as taxas dos últimos dois anos ficaram 
consideravelmente inferiores em decorrência de políticas mais enérgicas de 
comando e controle, fiscalização e incentivos por parte do Governo Federal para 
adotar sistemas de gestão sustentável. Segundo o levantamento anual feito pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a área desmatada entre agosto de 
2009 e julho de 2010 foi a menor já registrada pelo órgão, desde 1988, quando 
começou o monitoramento. Em relação ao levantamento 2008/2009, a taxa de 
desmate foi 14% inferior. Isto porque o Inpe registrou reduções significativas nos 
índices de Mato Grosso, Pará e Rondônia, que geralmente figuram entre os estados 
que mais desmatam  (www.ibflorestas.org.br) 

• Exploração madeireira - A área afetada anualmente pela atividade madeireira na 
Amazônia é de 10 mil a 20 mil quilômetros quadrados. 

• Queimada - Uma área anual de 80 mil quilômetros quadrados de florestas tem sido 
afetada anualmente por queimadas na Amazônia na década de 1990. 

• Biodiversidade - Para cada 1 mil quilômetros quadrados desmatados, cerca de 2 mil 
aves são afetadas. No caso de primatas, o impacto é de 350 a 810 indivíduos. E 
entre 45 e 55 mil árvores são perdidas por quilômetro quadrado. 



                                                                                                                                                   

• Emissões de carbono - O balanço de carbono associado ao desmatamento e ao 
abandono de pastos e áreas agrícolas gera emissões na ordem de 0,2 pentagramas 
de carbono por ano. 

2 -  O Setor Florestal Brasileiro até o fim dos anos 90   

No início da década de 60 foi criado o primeiro curso de engenharia 
florestal no Brasil que teve o apoio da FAO e os primeiros engenheiros florestais 
graduaram-se em 1964. A década de 60 é marcada, também, por uma completa 
reestruturação do setor público florestal. Essa reestruturação é parte das reformas 
institucionais por que passou a gestão pública brasileira como um todo. No que diz 
respeito ao setor público florestal, pode-se citar a criação do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal – IBDF, em 1967, que resultou da fusão de três 
diferentes órgãos que cuidavam das atividades florestais. Os ajustes institucionais 
se estenderam durante a década de 70, quando foi promulgada a lei de concessão 
de incentivos fiscais para o reflorestamento que tinha como objetivo a oferta de 
madeira em grande escala e de forma contínua, que contribuiria para a expansão, 
da indústria siderúrgica e para o estabelecimento de indústria de papel e celulose, 
assim como para a transformação do Brasil de país importador em exportador 
desses produtos. Através dessas políticas, a década de 70 é marcada pelo ‘boom’ 
dos grandes plantios florestais e a implantação da indústria de papel e celulose.  

 
A partir dos anos 80 verificou-se uma grande mudança que pode ser 

considerada como a segunda grande revolução do setor florestal brasileiro. As 
funções ecológicas e ambientais dos recursos florestais passam a se sobrepor à 
visão predominantemente utilitária das florestas como fontes produção de 
madeira. Assim, os recursos florestais passam a ser enfocados como capazes de 
prover outros bens e serviços que não só a madeira. 

 
Além disso, com a promulgação da nova Constituição Federal em 1988 e 

o início do processo de empoderamento das autoridades estaduais e municipais que 
está ainda em curso no Brasil, a competência para legislar sobre os recursos 
florestais deixa de ser uma atribuição exclusiva do governo federal e passa a 
permitir que os estados, municípios e o Distrito Federal também possam legislar em 
temas florestais. Outros eventos consequentes foram, em 1989, a extinção do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDFi e da legislação que 
concedia incentivos fiscais para o reflorestamento, junto à criação do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que passa 
a responder pelas atribuições do extinto IBDF. 

 
É importante comentar que neste período, o Brasil passa por momentos 

de expressão social bastante intensa, onde há forte presença do movimento 
ambientalista que denuncia e chama atenção da sociedade para os impactos 
negativos do “desenvolvimento a qualquer custo”. Ao longo dos anos 90, este 
movimento deixa de ser exclusivamente de denúncia, para agir em diversos 
setores, influenciando um processo de institucionalização de projetos específicos 
de conservação, proteção e restauração florestal dos diversos ecossistemas 
brasileirosi. 

 
Em 1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA) ao qual o IBAMA 

está subordinado. Todas essas mudanças podem ser atribuídas como um reflexo das 



                                                                                                                                                   

discussões, conclusões e recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), popularmente conhecida como Rio-92.  

 
A partir da Rio-92 o tema florestal passa a ser uma prioridade na agenda 

internacional. Em 1995 foi estabelecida uma Força Tarefa Inter-agência de 
Florestas (ITFF) que tinha como objetivo coordenar os ‘inputs’ das organizações 
internacionais nas políticas florestais, para avançar com propostas de políticas de 
proteção dos recursos florestais e para que os países elaborassem e 
implementassem programas nacionais de florestas e/ou planos para o manejo, 
conservação e desenvolvimento sustentável dos recursos florestais. As agências 
internacionais foram conclamadas para cooperarem com os países em 
desenvolvimento na elaboração de seus respectivos programas nacionais de 
floresta. 

 
No final de década de 90 o Brasil elabora o Programa Nacional de 

Florestas (PNF) com a colaboração determinante  da FAO .   
 

2.1 - O Setor Florestal entre 2000 e 2010 
 
O maior destaque para este período foi o lançamento no ano 2000 do 

Programa Nacional de Florestas (PNF), buscando promover o desenvolvimento 
florestal sustentável e conciliando o uso dos recursos com a proteção dos 
ecossistemas, na tentativa de compatibilizar a política florestal com as demais 
políticas públicas de governo e, estimulando o fortalecimento institucional do 
setor. A implementaçao do PNF pode ser considerada como um marco na retomada 
de uma cooperação mais efetiva da FAO com o Brasil no setor florestal. 

  
Os problemas decorrentes da fragilidade do setor florestal brasileiro 

constituem-se num grande desafio do setor público quanto ao processo de 
reestruturação institucional em andamento. O problema mais gritante fica sendo o 
desmatamento, que no Brasil não é um fato recente, recebendo porém um grande 
impulso nas politicas de desbravamento da Amazônia iniciadas sob o regime militar; 
o fenômeno foi se intensificando e acelerando nas décadas seguintes em função de 
avanços tecnológicos no setor agropecuário, na criação de novas rodovias, etc. 
Como conciliar desenvolvimento florestal e econômico em geral com a conservação 
dos recursos florestais não é uma tarefa fácil nem tem uma solução única. 

 
 De fato, o setor florestal brasileiro, ao longo da história, tem se 

destacado pela dificuldade de se definir institucionalmente e se manter como um 
setor estável e, conseqüentemente, foi bastante sensível às mudanças que 
ocorreram no governo. Nesse contexto, são extintos e criados novos órgãos que 
muitas vezes não dialogam entre si. O principal reflexo deste processo de 
mudanças tem sido a descontinuidade de projetos e programas. Deve-se destacar, 
também, que embora haja um esforço em promover o diálogo do setor público 
florestal, a comunicação interministerial e com outras instituições públicas, pode 
ser considerado incipiente.  

 
A atenção do governo federal quanto à questão florestal tem se 

concentrado em ações voltadas para promover o manejo florestal sustentável na 
Amazônia Brasileira. Não obstante a importância ambiental do bioma amazônico, o 
Brasil dispõe de outros biomas também muito importantes e frágeis, como é o caso 
da Caatinga e o Cerrado, os quais não têm merecido a mesma atenção. Assim se 



                                                                                                                                                   

pode afirmar que um dos grandes desafios da política florestal é o de promover o 
desenvolvimento florestal desses biomas dentro do mesmo contexto que serve de 
parâmetro para o bioma amazônico.  

 
O que se percebe é que a política pública florestal tem como principal 

desafio contemplar um novo paradigma do uso sustentável das florestas. Aliado a 
isso deve-se ter em mente a abrangência territorial dos programas, planos e 
projetos no sentido de empoderar os estados visando a plena implementação das 
atribuições Constitucionais. 
 

Velhos e Novos paradigmas no setor florestal brasileiro 
 

              O que se pode relatar sobre o principal enfoque das políticas públicas 
para o setor nesta nova década é a mudança de paradigma no setor florestal, em 
busca do estabelecimento de linhas de ação que integrem a produtividade florestal 
e a sustentabilidade sócio-ambiental. Na esfera política, o governo tem investido 
no controle do desmatamento na Amazônia e na promoção da participação da 
sociedade civil. O exemplo desta integração se destaca através do sistema de 
concessão florestal recentemente implementado. Na esfera econômica, a busca por 
opções produtivas sustentáveis está em diálogo com a adoção de critérios sócio-
ambientais. 

3. O apoio da FAO ao Brasil no setor florestal 
 
3.1. A FAO e as florestas 
 

A FAO é a organização internacional de maior presença mundial no 
desenvolvimento e conservação das florestas, com ações que vão desde a 
formação, sistematização, disponibilização e atualização de acervos de 
informações até a geração de orientações produtivas e de conservação e de 
negociação de mecanismos de cooperação entre países no setor florestal (cfr. 
http://www.fao.org/forestry). 

Através do seu Departamento Florestal, a FAO oferece assistência 
técnica em áreas temáticas diversas relacionadas com uso sustentável e 
processamento de recursos florestais madeireiros e não madeireiros, assim como 
com a preservação das florestas.  

 
               3.1.2. Cooperação da FAO com o Brasil a partir de 1980 

              Ao longo do tempo, a FAO sempre esteve presente contribuindo para o 
desenvolvimento do setor florestal brasileiro, entretanto, a sua participação variou 
segundo o quadro institucional da gestão florestal pública brasileira e conforme os 
recursos obtidos para a realização dos projetos.  

A cooperação da FAO com o Brasil na área florestal vem ocorrendo desde 
os anos 1950, conforme pode ser analisado na figura da Linha do Tempo: 
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Com o término da II Guerra Mundial a reconstrução da Europa no pós-

guerra demandava uma grande quantidade de insumos, dentre os quais a madeira. 
Nesse contexto, a FAO assumiu o desenvolvimento florestal como uma atividade 
propulsora do desenvolvimento econômico de países em desenvolvimento, 
particularmente os dotados de vastos recursos florestais como o Brasil, enfatizando 
o seu importante papel no suprimento de produtos florestais.  

               O desenvolvimento florestal baseava-se na exploração madeireira. Nesse 
sentido a FAO oferecia assistência técnica aos países que lhe solicitassem. O 
governo brasileiro desejoso de promover o crescimento econômico foi um dos que 
solicitaram a cooperação. Assim, a FAO enviou ao Brasil, na década de 1950 uma 
Missão no sentido de promover o desenvolvimento florestal, com foco na 
exploração florestal da Amazônia. Ainda nos anos 50 o Brasil recebeu a Missão da 
FAO/CEPAL, que tinha como objetivo principal promover a implantação da 
indústria de papel e celulose na América Latina (ABEF, 1959). 

              Além dessas Missões, duas atuações da FAO merecem um destaque 
especial. A primeira diz respeito ao seu importante papel no estabelecimento da 
primeira faculdade de Engenharia Florestal na década de 60. Essa primeira escola 
de Engenharia Florestal foi inicialmente estabelecida na Universidade Federal de 
Viçosa em Minas Gerais, posteriormente transferida para a Universidade Federal do 
Paraná.  

             A segunda foi o desenvolvimento e implantação do Projeto de 
Desenvolvimento e Pesquisa Florestal (PRODEPEF - BRA/045), nos anos 1970. O 
PRODEPEF pode ser considerado como o marco da cooperação da FAO com o 
governo brasileiro no sentido de promover o desenvolvimento florestal. Cabe 
destacar, dentre outros resultados positivos do PRODEPEF, a criação do Laboratório 
de Produtos Florestais (LPF) que, dentre outras atividades, identificou e catalogou 



                                                                                                                                                   

mais de 300 espécies florestais da região Amazônica. Atualmente o LPF está 
subordinado ao Serviço Florestal Brasileiro. 

              Muitas das pesquisas florestais e atividades desenvolvidas no âmbito do 
PRODEPEF ainda são utilizadas nos dias atuais, assim como parte da equipe que foi 
transferida para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), dando 
origem à EMBRAPA Florestas, localizada no sul do país (Colombo, Estado do 
Paraná). Esta unidade, juntamente com outras que se encontram nas regiões norte, 
centro e nordeste do Brasil, incluíram a pesquisa florestal e/ou agro florestal em 
sua programação, uma vez que não há como se trabalhar com desenvolvimento 
rural sustentável sem considerar a floresta como componente importante para o 
ambiente e para a sustentabilidade econômica em propriedades rurais e territórios. 

              Nesse contexto, pode-se assumir que a FAO teve uma grande e positiva 
contribuição no desenvolvimento do setor florestal brasileiro desde a década de 60 
e até os dias atuais. Entretanto, os fatos relevantes citados acima e a análise a 
seguir nos indicam a evolução desta cooperação com o Brasil. 

              A cooperação da FAO foi muito valiosa no processo de desenvolvimento 
florestal brasileiro na década de 80, até a extinção da Lei de concessão de 
incentivos fiscais para o reflorestamento. Quando surge a pressão dos grupos 
ambientalistas no sentido de valorizar os recursos florestais dentro de uma ótica 
preservacionista e não mais utilitarista, os projetos apoiados pela FAO 
acompanham a mudança de postura do governo brasileiro quanto aos recursos 
florestais e a sua exploração.  

             Neste período tem lugar a implementação do Projeto de Desenvolvimento 
Florestal do Nordeste do Brasil i, importante intervenção da FAO dentro do modelo 
‘clássico’ de cooperação: se estabelece uma equipe com um diretor internacional e 
um coordenador nacional, além de consultores nacionais e internacionais. Os 
estudos realizados pelo projeto permitiram, dentre outras coisas, o 
desenvolvimento de técnicas de manejo florestal para a Caatinga e o 
estabelecimento de índices de consumo específico para os principais ramos 
consumidores de lenha e carvão vegetal no Nordeste. O projeto também contribuiu 
para viabilizar a construção de capacidades técnicas institucionais por meio da 
capacitação de gestores públicos e para o estabelecimento de políticas públicas 
considerando a realidade e as necessidades locais.  

             Os resultados destes projetos contribuíram para a edição da primeira 
instrução normativa para o manejo florestal da Caatinga, e não ficaram restritos ao 
setor público: foram desenvolvidas importantes parcerias e contribuições junto às 
várias organizações da sociedade civil. Como exemplo, a Associação de Plantas do 
Nordeste (APNE), organização não-governamental representando organizações 
locais e o setor privado (empresas e siderurgias) em parceria com o IBAMA, 
desenvolveram o Plano de Manejo Florestal para a Produção Sustentável de Lenha 
em Assentamentos Rurais do Semi-Árido Nordestino. 



                                                                                                                                                   

               Outro resultado foi que as atividades tiveram financiamento de outras 
fontes e posteriormente pelo PNUD/GEF. Toda essa continuidade de ações apoiadas 
por instituições internacionais teve como resultado positivo iniciativas que hoje se 
sustentam através de uma rede de organizações locais para o manejo das espécies 
da Caatinga que se destinam à produção de carvão vegetal, gesso, sementes para 
recuperação florestal e outros produtos beneficiados para o mercado local. Durante 
este período estas ações tiveram o apoio e acompanhamento do IBAMA e das 
secretarias estaduais vinculadas à questão ambiental. 

               No decorrer dos anos 90 nota-se a reduzida cooperação técnica da FAO 
no setor florestal em outras regiões do Brasil, quando comparada com as décadas 
de 60 e 70. No entanto, a presença da FAO ainda assim foi capaz de apoiar projetos 
que fortaleceram o setor florestal, influenciando uma nova tendência da política 
pública nacional, a partir do suporte à “Agenda Florestal Brasileira” e da “Agenda 
Positiva para o Setor Florestal”i.  

Os projetos mencionados foram precursores do Programa Nacional de 
Florestas (PNF) lançado em 2000 (Decreto Nº 3420/2000). A partir de 2000 a 
importância e o impacto positivo do PNF para o setor florestal brasileiro é 
incontestável. É inegável, também, a importância da FAO no apoio às instituições 
para a elaboração de tão importante instrumento de política florestal. Os projetos 
apoiados pela FAO contribuíram com a elaboração da Lei de Gestão de Florestas 
Públicas (Lei Nº 11284/2006) que dentre outros dispositivos criou o Serviço 
Florestal Brasileiro (SFB) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. 

 Atualmente a cooperação da FAO com o Brasil no setor florestal está 
fortemente vinculada ao MMA e seus órgãos vinculados, principalmente o SFB, os 
quais vêm conduzindo os principais projetos. Estes são a implementação do 
Inventário Florestal Nacional (IFN) e “Apoio à Produção Sustentável e 
Fortalecimento da Sociedade Civil na Amazônia Brasileira” em desenvolvimento ao 
longo da Rodovia BR-163i.  

 Um novo projeto no município de São Felix de Xingu, no mesmo estado 
do Pará e até recentemente campeão de desmatamento ilegal, visa universalizar o 
cadastramento das propriedades rurais no âmbito de um pacto para a redução do 
desmatamento.  Além destes, finalizou-se recentemente o projeto “Mata 
Atlântica”, que direcionou esforços para a elaboração de um novo marco legal para 
este bioma.  

A cooperação da FAO se dá a partir de uma série de TCPs, GCPs e UTF, 
contando com recursos da FAO mesma, internacionais e do Governo brasileiro, 
apoiando as equipes do MMA e do SFB na descentralização da política florestal ao 
nível de Estados e Municípios e das linhas de ação do PNF. Destaca-se o projeto NFP 
Facility (2007 a 2010) que possibilitou uma série de atividades que contribuiu com a 
capacitação de gestores públicos e organizações da sociedade civil na 
descentralização das ações do PNF, contando principalmente com as equipes das 
regiões do norte e nordeste.  



                                                                                                                                                   

As principais ações vêm sendo conduzidas para o sucesso das Concessões 
Florestais, a partir do manejo florestal comunitário, para a implementação de um 
sistema nacional de informação florestal, Inventário Florestal Nacional (IFN), 
contabilidade florestal e para um maior controle dos problemas de desmatamento 
na região amazônica.  

Paralelamente, são desenvolvidos projetos de nível regional em parceria 
com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), com destaque à 
cooperação entre os países amazônicos, onde foram estabelecidos indicadores de 
sustentabilidade da floresta amazônica, com destaque ao monitoramento do 
desmatamento, em que o governo brasileiro vem apresentando avanços desde 2004 
com a parceria junto aos órgãos de controle e monitoramento. 

               Os principais projetos de cooperação da FAO com o Brasil no setor 
florestal desde a década de 80, são destacados no Quadro a seguir: 

 
Projetos da Cooperação FAO com o Brasil no Setor Florestal a partir de 1980. 
Década de 80 – enfoque no 
desenvolvimento Florestal 

Título do Projeto 

- BRA/045 (PRODEPEF)* Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal  
- BRA/82 Desenvolvimento Florestal no Brasil 
- TCP/BRA/2202 Desenvolvimento Florestal no Nordeste do Brasil 

Década de 90 – enfoque na 
conservação dos rec. florestais 

Título do Projeto 

- GCP/BRA/030/USA Desenvolvimento Florestal Integrado no Nordeste do Brasil 
- GCP/BRA/054/WBG Fundo para a Preparação da Expansão do Sistema de Áreas 

Protegidas na região amazônica do Brasil 
- TCP/BRA/0154 Formação para o Desenvolvimento de um Sistema Nacional 

de Florestas   
- TCP/BRA/6712 Apoio à Agenda Florestal 
- UTF/BRA/047/BRA Agenda Positiva para o Setor Florestal 
- BRA/87/007/ - 01/12** Desenvolvimento Florestal (Nordeste do Brasil) 

A partir de 2000 – enfoque no 
manejo sustentável das florestas 

Título do Projeto 

- GCP/RLA/133/ EC (2000 - 2003) Informação e Analise para a Gestão Florestal Sustentável 
em 12 Países tropicais da America central e Meridional   

- GCP/BRA/061/WBK (2004 - 2009) Assistência Técnica para a Preparação e Inicio do programa 
Mata Atlântica no Brasil  

- GCP/BRA/070/EC (2007 –2011) Gestão de Florestas, Apoio à Produção Sustentável e 
Fortalecimento da Sociedade Civil Brasileira “Br-163” 

- GCP/BRA/073/GFF (2009) Fortalecimento da Política Nacional e moldes de 
conhecimento em Apoio à Gestão sustentável dos recursos 
florestais brasileiros (PPG) 

- TCP/BRA/ 2802+ 2902 (2002 – 2004) Apoio ao Projeto de consolidação dos instrumentos 
políticos, institucionais e estratégicos para a execução do 
Programa Florestal Nacional    

- TCP/RLA/ 3007 (2004 – 2006) Validação de 15 indicadores priorizados de sustentabilidade 
da floresta amazónica    

- TCP/RLA/ 3010 (2004 – 2006) Apoio ao desenvolvimento de uma estratégia nacional de 
cooperação para a prevenção, controle e combate dos 
incêndios florestais   

- TCP/BRA/ 3103+ 3202 (2008 – 2010) Estabelecimento de uma Base Metodológica e Construção de 
Parcerias para o Inventario Nacional Florestal   

- TCP/RLA/ 3208 BABY02 (2009 – 
2010) 

TCP Facility - Baby Project 02 – Sanidade Florestal em los 
Países do Cone Sul   



                                                                                
- Facility PNF (2007 – 2010) 
 
- UTF/BRA/062/BRA (2004 – 2010)

- UTF/BRA/081/BRA (aprovado em 
2010) 

* PRODEPEF – Projeto realizado na
** Este projeto foi realizado na região nordeste, fortalecendo a pesquisa e gerando planos de 

manejo do semi-árido (Caatinga). As equipes também desenvolviam projetos iniciados durante o PRODEPEF 
(BRA/045). 
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Mecanismo de Apoio ao Programa Nacional de Florestas

2010) Projeto para a consolidação da Política e dos Instrumentos 
Institucionais para a Implementação do programa Nacional 
de Florestas - PNF 

UTF/BRA/081/BRA (aprovado em Consolidação do Programa Nacional de Florestas  

Projeto realizado na década de 70 até inicio da década de 80. 
** Este projeto foi realizado na região nordeste, fortalecendo a pesquisa e gerando planos de 

árido (Caatinga). As equipes também desenvolviam projetos iniciados durante o PRODEPEF 

s Mapas das Florestas Brasileiras 

 

                           
Mecanismo de Apoio ao Programa Nacional de Florestas 

Projeto para a consolidação da Política e dos Instrumentos 
Institucionais para a Implementação do programa Nacional 

Consolidação do Programa Nacional de Florestas   

** Este projeto foi realizado na região nordeste, fortalecendo a pesquisa e gerando planos de 
árido (Caatinga). As equipes também desenvolviam projetos iniciados durante o PRODEPEF 



                                                                                

 

O mapa 1 mostra a localização indicativa das florestas no Brasil, 
enquanto o mapa 2 caracteriza a tipologia de cobertura vegetal das florestas 
brasileiras de acordo com a classificação fitogeográfica internacional (cfr.
legenda). 
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O SETOR PESQUEIRO NO BRASIL 

1 . Introdução 

O Brasil produz mais de um milhão de toneladas de pescado por ano, 
segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o setor gera cerca de 3,5 milhões de 
empregos diretos e indiretos e ocupa, hoje, 800 mil profissionais entre pescadores 
e  aquicultores 

 
 

 
Fonte:  Ministério da Pesca e Aquicultura 

O potencial de crescimento pode tornar o Brasil um dos maiores 
produtores mundiais de pescado, isso porque tem condições extremamente 
favoráveis para o incremento da produção, tendo em vista que possui: 

� 10 milhões de hectares de lâmina d`agua em propriedades 
particulares e em reservatórios de usinas hidrelétricas; 

� 13,7% do total da reserva de água doce disponível no mundo; 
� Grandes bacias hidrográficas para produção de pescados; 
� 8,5 km de costa marítima; 
� 4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, metade do território 

nacional com uma zona econômica exclusiva; 
� Clima favorável para o crescimento dos organismos cultivados e, 
� Inúmeras espécies nativas com potencial para o cultivo, entre peixes, 

moluscos, crustáceos, algas, répteis e anfíbios. 
 



                                                                                                                                                   

Tudo isso agregado ao aumento do consumo destes alimentos e do 
aumento dos preços no mercado mundial, garantem ao Brasil a oportunidade de 
produzir uma proteínas nobre e gerar milhões de postos de trabalho, emprego e 
renda, de maneira sustentável.  

Todavia, a ausência de políticas públicas mantiveram a aquicultura no 
país em situação de abandono por muitos anos. Mas, atualmente, o Ministério da 
Pesca e Aquicultura, tem promovido o desenvolvimento sustentável do setor  
agregando  políticas públicas capazes de recuperar, reestruturar e modernizar a 
cadeia produtiva, viabilizando assim o aumento e a regularidade da oferta, 
incluindo no mercado a aquicultura familiar e regulamentando. 

Hoje, o setor no país, tem sido um instrumento de inclusão social, 
possibilitando a participação no processo de produção do pescado cultivado de 
comunidades indígenas e tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores e 
pequenos produtores rurais.  

A FAO tem projetado para 2030 um aumento de mais de 100 milhões de 
toneladas/ano, o que favorece o crescimento do Brasil neste setor, isso porque o 
desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de pescado contribuirá para 
níveis maiores de segurança alimentar no mundo e levará às populações mais 
vulneráveis o aumento da renda. 

O Ministério da Pesca e Aquicultura vê no Brasil a atividade do setor 
como estratégia para erradicar a miséria no país. 

 

2. O Setor pesqueiro no Brasil de 1955 a 1989 

O primeiro momento do setor no país, compreendido entre 1955 a 1989, 
foi caracterizado pela atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 
(SUDEPE), autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura. O órgão 
institucionalizou a pesca como setor autônomo no âmbito da área de agricultura e 
abastecimento. Esse período foi caracterizado por uma política de incentivos fiscais 
e fortes investimentos no setor. A destinação de recursos para criação e 
reprodução de uma estrutura industrial para o setor pesqueiro, incentivos fiscais 
para compra de barcos e equipamento e implantação de unidades de 
beneficiamento do pescado, entre outras ações, combinavam com o momento e o 
modelo econômico adotado pelo país.  

Em 1967, passou a vigorar o Código de Pesca (Decreto Lei n 221, de 
28/02/1967) que até hoje serve como instrumento regulador da atividade no Brasil 
e tinha o objetivo de estimular a pesca, com facilidades e incentivos fiscais, o que 
significou um avanço produtivo e econômico no pais, superado apenas em 1985 
quando o Brasil ultrapassa a barreira de um milhão de toneladas na produção de 
pescado. 



                                                                                                                                                   

Todavia, apesar da elaboração dos Planos Nacional de Desenvolvimento 
da Pesca, a implantação dos mesmos foi dificultada por motivos, como a 
instabilidade do período político econômico, a falta de estrutura operacional, a 
alocação de meios e a instabilidade administrativa vivida pela própria instituição.  

A crise institucional da Sudepe pode ser relacionada em parte à crise do 
Estado, ao sucateamento da infra-estrutura física  e humana e pela dificuldade de 
gestão. Esse quadro permitiu a evolução de um descrédito institucional, o que 
certamente contribuiu para a extinção da autarquia em 1989. 

O avanço dos desmatamentos e das queimadas, especialmente na 
Amazônia, a redemocratização do país, a instalação da nova República e o 
comprometimento de importantes espaços e recursos ambientais levaram o governo 
a adotar uma série de medidas, como a eliminação dos incentivos fiscais para 
projetos de agricultura e a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis (IBAMA) que, assume as atividades de fomento e o 
ordenamento da pesca. 

2.1.  O Setor Pesqueiro de 1989 a 1998 

A característica da administração dos recursos pesqueiros desse período 
tem um enfoque singular, isso porque as funções e atribuições que eram setoriais 
se disseminaram em uma estrutura funcional que concentrava a responsabilidade 
pelo meio ambiente e as competências de ordenamento e fomento à aquicultura e 
pesca. 

Dessa forma, a gestão da atividade pesqueira pelo IBAMA foi baseada, 
principalmente, pela conservação e preservação dos recursos pesqueiros, com 
poucas ações de incentivo ao desenvolvimento e fomento do setor. 

Em 1991 com a Lei da Política Agrícola a atividade pesqueira é reforçada 
como parte integrante da atividade agrícola, o que marcou o período de luta do 
setor pelo cumprimento da normativa legal. Em 1992, foi sancionada a Lei 8.490 
que obrigava ao Poder Executivo a encaminhar ao Congresso Nacional um Projeto 
de Lei que definisse a competência ministerial referente à Pesca. Nesse sentido, 
em 13 de novembro de 1995, foi criado, pelo Decreto 1.697 o Grupo Executivo do 
Setor Pesqueiro (GESPE), que tinha como missão:  

� Conciliar a política do governo aos anseios do setor;   
� Promover o desenvolvimento do setor;   
� Propor a Política Nacional de Aquicultura e Pesca;  
� Coordenar, a nível nacional, a implementação de suas ações; 
� Propor atualização da legislação do setor de aquicultura e da pesca e, 
� Implementar as diretrizes estabelecidas pela Câmara de Políticas dos 

Recursos Naturais relacionados com o setor pesqueiro. 
 



                                                                                                                                                   

Apesar dos apelos, somente em 1997, foram transferidas as funções de 
desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiros do IBAMA para o Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento (MAA). 

2.2.  O Setor Pesqueiro de 1997 a 2001 

Esse período é caracterizado pela divisão de competências relacionadas 
às atividades pesqueiras entre o Ministério do Meio Ambiente/IBAMA e o Ministério 
da Agricultura e Abastecimento.  

Com a promulgação da Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, a competência 
da produção e do fomento à atividade pesqueira permanece no Ministério da 
Agricultura, no entanto, as questões relacionadas à política de preservação, 
conservação e uso sustentável dos recursos naturais mantém-se sob a 
responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA/MMA. 

Logo, depois, estrutura-se o Departamento de Pesca e Aquicultura no 
Ministério da Agricultura, todavia, pela insuficiência de recursos humanos para 
executar as atribuições  de fomento e desenvolvimento da atividade, continuando 
assim a divisão de competência do IBAMA/MMA e o DPA/MAA. 

Cabe ressaltar que uma análise institucional do Departamento foi o 
ponto de partida para edição do Decreto 2.869/1998 que regulamentou a cessão de 
águas públicas para a exploração da aquicultura e contribuiu para uma considerável 
melhoria da atividade no país, atendendo a antigas reivindicações do setor. 

2.3  O Setor pesqueiro de 2002 aos dias atuais 

A partir de 2003, o governo cria uma estrutura mais definitiva e focada 
na temática socioeconômica e diante da importância da atividade pesqueira para o 
desenvolvimento do país é criada a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – 
SEAP/PR, ligada à Presidência da República. Mas, cabe ressaltar que, a medida 
provisória que instituiu a Secretaria manteve a divisão de competências, 
historicamente, já estabelecida. As competências da Secretaria foram definidas 
pelo Decreto 4.670 de 10 de abril de 2003 e no que concerne ao seu aspecto 
histórico-institucional, a SEAP/PR herdou funções e atribuições do extinto 
Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura e 
Abastecimento. 

Como a SEAP/PR foi criada como um órgão de assessoramento da 
Presidência da República, possuia um orçamento limitado e não tinha um quadro 
funcional próprio, o que sobrecarregava as estruturas técnicas e administrativas da 
Sede em Brasília/DF, além de prolongar a análise dos inúmeros projetos. A divisão 
de competências também era um entrave na demanda requerida pelo setor de 
aquicultura e pesca no Brasil. 

A produção da aquicultura no Brasil tem crescido acima da média 
mundial nos últimos anos e representa uma boa parte do PIB.  Em 2004, a produção 
de pescado alcançou um acréscimo de 2,6% quando comparado a 2003. 



                                                                                                                                                   

Apesar de apresentar alguns gargalos, na sua maioria relacionados às 
características técnicas e estruturais do setor produtivo, o Brasil apresenta 
excelentes condições naturais para o desenvolvimento da aquicultura. Porém, 
necessitava de um fortalecimento na base organizacional de todos os elos de sua 
cadeia produtiva por meio de uma maior estrutura organizacional. Ressaltando a 
necessidade de uma instituição que atuasse de maneira a promover a formulação 
de uma aquicultura ambientalmente sustentável. 

No Dia do Pescador – 29 de junho de 2009, o então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva sanciona a Lei nº 11.958, que criou o Ministério da Pesca e Aquicultura 
do Brasil, atendendo ao anseio histórico dos pescadores e  aquicultores brasileiros. 
Também, nesse mesmo dia, foi sancionada a Lei da Pesca e Aquicultura. 

Hoje, a existência de uma instituição sólida e de uma lei de 
ordenamento do setor, são os instrumentos que orientam e dão segurança ao setor 
pesqueiro no país. 

  

3. O apoio da FAO ao Brasil no setor pesqueiro 
 
 

                 Em 2003, o Governo brasileiro solicitou à FAO assistência técnica por meio 
do Programa de Cooperação Técnica (PCT) para apoiar a execução de um programa 
para fortalecer pilares básicos para que a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SEAP), 
ligado à Presidência da República (PR) estivesse em condições de desempenhar 
papel proposto na execução dos objetivos da política aquícola e pesqueira.  

Esses pilares referem-se aos aspectos de legislação pesqueira; ao 
desenvolvimento da estrutura da SEAP/PR; à estatística e informação pesqueira 
para a pesquisa; à análise e tomada de decisões tanto para o setor público como 
para os usuários, e à urgente melhoria das capacidades de gestão da SEAP/PR no 
mais promissor dos setores em matéria de produção pesqueira: a aqüicultura.  

A FAO atendeu ao pedido e aprovou o Projeto de Fortalecimento 
Institucional da Secretaria  Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR) – 
TCP/BRA/3001.  

A SEAP/PR, que era apenas uma secretaria, com o apoio da FAO na 
cooperação técnica, por sua vez, foi transformado em Ministério. Hoje a antiga 
SEAP/PR é o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).   

 

Responsabilidades sustentável da atividade 

               De acordo com a FAO (1997),i é do Estado a responsabilidade de 
assegurar a correta articulação de medidas de modo a garantir o efetivo 
desenvolvimento sustentável da atividade.  

 



                                                                                                                                                   

 A intervenção do governo, na gestão dos recursos aquícolas e pesqueiros, 
é geralmente necessária para impedir a exploração irracional dos recursos, 
processo que resulta frequentemente do acesso aberto aos recursos naturais. Sem 
um processo de gestão adequado, todos os atores envolvidos no processo tendem a 
saírem prejudicados.  

              As questões de ordenamento e desenvolvimento sustentável têm sido 
extensamente reconhecidas por governos de todo o mundo, assim como a 
necessidade de assegurar o desenvolvimento sustentável da atividade aquícola e 
pesqueira. Dessa forma, constituem uma forte tendência que norteia a adequação 
das instituições responsáveis pela atividade. 

 

Campanhas 
 
            Durante o ano de 2003 foram lançadas diversas campanhas de 
comercialização, centradas nos mercados nacionais e internacionais. Para estimular 
o consumo de produtos do mar, incluíram-se nos programas de alimentação de 
escolas públicas produtos gerados por meio da aquicultura, com a expectativa de 
que o consumidor da próxima geração comerá pescados regularmente. Em se 
tratando do tamanho da população brasileira, o Brasil apresenta um grande 
mercado interno para o consumo de parte de sua produção nacional dos próximos 
anos.  

 

Propostas Institucionais para o Setor Público Aquícola e Pesqueiro no Brasil 

            O material foi estruturado de forma a apresentar a situação atual do setor 
no Brasil, suas implicações com relação às competências, ordenamento, fomento e 
fiscalização; apresentação de critérios para administração da aquicultura e da 
pesca, tendências e modelos mundiais; uma análise dos pontos de questionamento 
com relação à situação atual e atributos para a estruturação de uma administração 
moderna. Em seguida, foi desenhado um rol de funções e competências que 
deverão estar vinculadas à Autoridade Aquícola e Pesqueira no país, em 
consonância com as modernas práticas adotadas mundialmente e os princípios do 
Código de Conduta para Pesca Responsável, adotado em 1995 pela FAO. O Código 
estabelece princípios e métodos aplicáveis a todos os aspectos da pesca e 
aquicultura.  

           A FAO desenvolveu planos de ação internacionais e estratégias 
complementares para melhorar a informação com vista à posterior promoção da 
pesca responsável. Estes planos visam diversos aspectos – desde a pesca de à linha, 
pesca de tubarão, capacidade de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. 

          Os itens anteriores sugerem um esquema, que pode ser usado como 
referência para analisar alternativas institucionais, levando em consideração o 
marco institucional, legal e histórico do setor de aquicultura e pesca no Brasil, 
além das metas vinculadas ao desenvolvimento sustentável da atividade. 



                                                                                                                                                   

Rede de Aquicultura das Américas 

A Rede de Aqüicultura das Américas (RAA) foi formalizada no dia 25 de 
março de 2010, em Brasília, Brasil e nasceu com apoio da FAO. A Rede conta com a 
participação de 21 países, que são: Uruguai; Paraguai; Argentina; Brasil; Bolívia; 
Colômbia; Equador; Peru; Guiana Francesa; Panamá; Costa Rica; El Salvador; 
Guatemala; Belize; Cuba; Trinidad y Tobago; República Dominicana; México; Haiti; 
Canadá.  

O Brasil é sede da secretaria da Rede por um período de dois anos e meio 
e conta com o apoio técnico da FAO. Durante a formalização da Rede, o então 
ministro de Pesca e Aquicultura do Brasil, Altemir Gregolim, se comprometeu com 
um aporte de US$ 1 milhão do governo brasileiro para o funcionamento. O centro 
do plano de trabalho é a redução da pobreza e das desigualdades no continente. 

 

 

   
Representantes dos países da Rede de Aquicultura           Representantes dos países da Rede de Aquicultura 
Foto: Lídia Maia                                                                      Foto: Lídia Maia 
 

 

 

Na ocasião, o representante Regional da FAO para América Latina e o 
Caribe, José Graziano da Silva, disse que a criação da Rede é resultado de um 
esforço de 34 anos dos países da região, que se torna realidade graças ao apoio da 
FAO e da Cooperação Sul-Sul. “Essa é a primeira iniciativa da FAO na América 
Latina e Caribe que se financia através de um fundo de múltiplos doadores no qual 
os principais contribuintes não são os países desenvolvidos”, destacou. 

A Rede de Aquicultura das Américas promove o desenvolvimento 
sustentável da aquicultura nos países da Região, estimula a cooperação inter-
governamental e propicia a segurança alimentar e a luta contra a pobreza. 

 

 



                                                                                                                                                   

  
Reunião da Rede de Aquicultura das Américas-Brasil            José Graziano, representante Regional da FAO Chile 
Foto: Lídia Maia                                                                        Foto: Lídia Maia 

 

Estímulo aos pequenos produtores 

        Uma das primeiras ações da Rede foi fazer um diagnóstico sobre a aquicultura 
na América Latina e Caribe, com atenção especial à situação dos milhares de 
produtores com limitados recursos. A partir deste diagnóstico, a Rede implementou 
um programa de apoio ao desenvolvimento da aquicultura e inclusão dos pequenos 
produtores no processo. A Rede também buscou criar um Fundo de Preparação de 
Projetos de Aquicultura, para ajudar pequenos produtores, mulheres e povos 
indígenas a postular fontes de financiamento nacionais e internacionais. Além 
disso, preparou informes técnicos sobre as cadeias de valor e programas de 
extensão. 

 

Sustentabilidade é chave 

        A aquicultura é uma atividade fundamental para a região: aporta mais de 200 
mil postos de trabalho diretos e cerca de 500 mil empregos indiretos. A produção 
da aquicultura regional tem crescido a taxas anuais de aproximadamente 20%. Em 
1990, se produziam 186 mil toneladas ao ano e, em 2006, a produção superou às 
1,3 milhão de toneladas. No entanto, o setor ainda carece de uma coordenação 
regional para seu desenvolvimento sustentável, algo que é um dos principais 
aportes da Rede. 

        A aquicultura na região tem enfrentado acontecimentos que ameaçam sua 
sustentabilidade. Crises sanitárias e ambientais afetaram os principais cultivos 
intensivos (salmonídeos e camarões) produzindo quedas acentuadas de produção, 
com longos períodos de recuperação que causaram importantes perdas econômicas 
e extensos efeitos sociais. 

        Um dos principais produtos da Rede é a criação de um código de boas práticas 
da aquicultura, que está à disposição dos governos da região. A Rede promove 
cursos anuais de boas práticas, incluindo suas dimensões sociais, de produção, 
inocuidade, saúde animal e rastreabilidade. 



                                                                                                                                                   

O que se produz na região? 

        Os principais cultivos regionais correspondem a espécies exóticas, 
fundamentalmente salmonídeos em nove países da região; camarões marinhos em 
18 países; e tilápias em 20 países. Ao mesmo tempo, existem experiências de 
cultivo de espécies endêmicas e, nos últimos anos, aumentaram as iniciativas de 
cultivos de moluscos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

  

4. HISTÓRIAS DE SUCESSO 

“Projeto Educando com a Horta Escolar” 

Projeto UTF/BRA/067/BRA - Capacitação dos Conselheiros de 
Alimentação Escolar e Agentes Envolvidos na Execução do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.   

O UTF/BRA/067/BRA surgiu da necessidade de instrumentalizar os 
conselheiros de alimentação escolar para uma atuação mais adequada nas ações de 
controle, fiscalização e avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
Neste sentido, a formação desses agentes visava à garantia do planejamento e da 
execução da alimentação escolar e a promoção do direito humano à alimentação 
adequada. 

Em 2007, focando a principal ação do projeto, - a capacitação de 
conselheiros e demais agentes da comunidade escolar-, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) percebeu que estaria acumulando a 
experiência de formação de pessoas e subsidiando-se de informações para a 
introdução de políticas públicas com tal finalidade. 

Desta forma, foi agregado ao projeto o objetivo de implementar e 
expandir a estratégia de educação integral de toda a comunidade escolar, 
especialmente voltada para crianças e jovens, por meio de hortas escolares, 
incorporando a alimentação saudável e ambientalmente sustentável como eixo 
gerador da prática pedagógica. A ampliação das atividades desenvolvidas objetivou 
criar condições para que um maior número de municípios pudesse discutir, debater 
e elaborar estratégias e soluções que favorecessem a melhoria da qualidade da 
alimentação escolar.  

Nesta perspectiva, no biênio de 2008-2010, o UTF/BRA/067/BRA 
desenvolveu suas ações fundamentado nas dimensões do Projeto “Educando com a 
Horta Escolar”, em 14 municípios brasileiros e no ano de 2009, com uma estratégia 
de socialização, o projeto alcançou mais 57 novos municípios, disseminando suas 
concepções em todas as regiões brasileiras. 

O Projeto ofereceu aos 71 municípios participantes reais possibilidades 
de trazer para dentro da escola e dos debates com a comunidade, a complexidade 
e os desafios relacionados à cultura de hábitos alimentares saudáveis, à relação 
sustentável com o ambiente e à prática pedagógica dinâmica e promotora de 
aprendizagens. A formação oferecida pelo projeto influenciou diretamente na 
melhoria da qualidade do ensino da educação alimentar e nutricional para cerca de 
500 (quinhentas) escolas, com alcance médio de 180.000 (cento e vinte mil) 
estudantes. E, aproximadamente, 4000 (quatro mil) agentes sociais formados terão 
condições de aprimorar a qualidade social da educação, segurança alimentar e 
nutricional e socioambiental.  



                                                                                                                                                   

A inserção da horta escolar no dia a dia da escola, da comunidade e da 
família representa um aspecto fundamental para a implementação exitosa do 
projeto, envolve as áreas política, econômica, social, cultural, ambiental dos 
municípios participantes, dessa forma e para garantir a permanência do projeto, 
alguns aspectos foram fundamentais, como: 1) a conquista do interesse político dos 
agentes governamentais, 2) a participação da comunidade escolar e da família – 
sensibilização dos atores envolvidos, 3) a definição dos pontos focais e da equipe 
de coordenação, 4) os constantes Intercâmbios de experiências em todos os níveis 
e, 5) a formação continuada dos atores envolvidos nas áreas de educação, nutrição, 
ambiente que, no contexto do Projeto Educando com a Horta Escolar, foi um 
princípio ativo que garantiu a sustentabilidade das ações no decorrer da execução e 
após sua finalização no interior dos municípios.  

O UTF/BRA/067/BRA teve como principais eixos de desenvolvimento: 1) 
Os procedimentos e as estratégias de execução e, 2) As construções metodológicas.  

1) Os procedimentos e as estratégias de execução: 

1.1. A utilização e distribuição de 10.000 kits do material didático,  
elaborado com o objetivo de contribuir no desenvolvimento das formações, bem 
como para consulta e orientação dos professores, coordenadores pedagógicos, 
nutricionistas e técnicos agrícolas. O material é composto dos seguintes cadernos: 

 

Caderno 1 – “A Horta Escolar Dinamizando o Currículo da Escola” (com sugestões 
de atividades) 
 
 

 

 

O primeiro caderno objetiva promover o estudo e o debate acerca das questões 
fundamentais relativas à função social da escola, do currículo, do professor e das 
metodologias na busca de uma educação de qualidade e da formação de pessoas 
mais conscientes, responsáveis, éticas e instrumentalizadas para a vida em sua 
geração. É indicado para momentos de estudos e análises e tem por finalidade 
instrumentalizar os professores, para que, além de desempenhar bem as atividades 
pedagógicas junto à horta, eles tenham clareza da complexidade e das inúmeras 
implicações sociais de sua ação profissional. 
 
 

Caderno 2 – “Orientações para Implantação e Implementação da Horta Escolar” 
 

 
 

 
 

Esse caderno oferece informações técnicas sobre como implantar e manter a horta 
orgânica na escola. E ainda, informações sobre desperdício de alimentos, 
planificação de produção, controle alternativo de pragas e coleta seletiva de lixo 
para produção de composto orgânico que será usado como adubo na horta escolar. 
 
 

Caderno 3 – “Alimentação e Nutrição: Caminhos para uma Vida Saudável” 

 
 

 

Esse caderno sistematiza uma série de informações que julgamos importantes o 
professor desempenhar na ação pedagógica com maior respaldo de informações e 
maior compreensão do valor de sua intervenção para as questões que envolvem a 
alimentação, nutrição e saúde das crianças e adolescentes. 



                                                                                                                                                   

1.2. A realização de três Encontros Nacionais e de quatro Encontros 

de coordenadores com a participação de prefeitos, secretários de educação e de 
agricultura, coordenadores pedagógicos, nutricionistas e técnicos agrícolas. 

 
1.3. A disponibilização da página do projeto na internet que além de 

servir como um canal de divulgação e de comunicação entre a coordenação central 
e municípios, para informes gerais e específicos, divulgação de eventos, notícias, 
cadastramentos diversos, disponibilização de materiais didáticos e instrucionais e 
dos links importantes, sendo um instrumento fundamental nas constantes trocas de 
informações. 

 

2. As construções metodológicas 

Pode-se dizer que o Projeto Educando com a Horta Escolar desenvolveu-
se em fases que foram sendo adaptadas para ganhar visibilidade, credibilidade e 
sustentabilidade nos municípios participantes e como estratégia no enfrentamento 
dos desafios impostos pela busca de segurança alimentar e nutricional no Brasil. 

1ª Fase  

 Para o desenvolvimento do projeto na segunda fase, com 14 municípios 
participantes, pode-se ressaltar, como principais atividades: 

� Diagnósticos  

� Diagnóstico socioeconômico dos municípios participantes 

� Diagnóstico nutricional de 4.622 escolares que consistiu em 
diagnosticar o perfil nutricional e a saúde dos escolares, especialmente dos alunos 
de seis a 14 anos das escolas públicas selecionadas pelos municípios. Neste 
sentido, observou-se que, dos 4.622 estudantes que compuseram a amostra total, 
mais de dois terços apresentaram a prevalência de enfermidades. 

   

Coleta de dados nas Escolas Dindinha Jove, José Braz e Educandário São José em Carinhanha/BA. Recepção 
dos alunos, coleta de dados antropométricos e o Bioquímico Tiago supervisionando a coleta de sangue. 

                                                   

� Formações de profissionais   

O processo de formação visou trabalhar com o indivíduo o entendimento 
de onde ele está, com qual realidade está lidando. A estratégia da horta escolar 
reflete justamente a percepção da necessidade da mudança, da transformação e 



                                                                                                                                                   

da integração entre diversos aspectos relacionados à educação, à saúde, à 
alimentação escolar, ao meio ambiente, à participação social. Pelo projeto foram 
formados cerca de quatro mil profissionais, em mais de 98 encontros. 

 

   
 

Formação de Professores em Santo Amaro e Entre Rios/Bahia e Formosa/GO 

 
 

� Implantação de 95 hortas escolares - um dos objetivos do projeto 
Educando com a Horta Escolar referiu-se a implantação de cinco hortas escolares 
por município, neste sentido, estabeleceu-se um conjunto de critérios para nortear 
aos gestores municipais a seleção daquelas escolas que oferecem mais condições ao 
desenvolvimento das atividades nas áreas prioritárias do referido projeto. 

�  

   
 

Hortas nas Escolas Pe. Anchieta e Colégio Agrícola em Entre Rios,  E. M. Elpídio Paranhos em Santo Amaro/BA. 
 

 

 

� Acompanhamento das atividades no interior dos municípios (480 

horas) - o acompanhamento/monitoramento foi uma estratégia executada durante 
todo o projeto, pois as escolas precisavam receber visitas periódicas dos 
consultores do projeto para auxiliar nas atividades de implantação/implementação 
das hortas escolares, dos projetos políticos pedagógicos e das mudanças nos 
cardápios alimentares dos educandos. 



                                                                                                                                                   

                2ª FASE – A Socialização  

O Projeto Educando com a Horta Escolar, no ano de 2009, configurou-se 
então como uma estratégia de disseminação das experiências exitosas vivenciadas 
nos anos 2005 a 2008, em dezessete municípios brasileiros. Neste sentido, as 
formações realizadas no ano de 2009 tiveram como objetivos: 

�  Socializar as experiências exitosas e, 
�  Formar formadores municipais nas áreas de Educação, Meio 

Ambiente/Horta e Nutrição, para organização, implantação e desenvolvimento do 
Projeto em seus municípios de origem, com vistas à melhoria da qualidade de 
alimentação, do meio ambiente e do currículo escolar. 

 
Nesta fase, pode-se dizer que o projeto alcançou: 

�  57 municípios;  
�  285 escolas;  
�  500 agentes multiplicadores; 
�  3000 professores e demais profissionais da educação;  
�  Cerca de 130.000 alunos. 
 

Na segunda fase do Projeto Educando com a Horta Escolar, foram 
realizados: 

� 10 encontros formativos, com a participação de 500 agentes 
municipais - os municípios participantes enviaram seus representantes para os 
eventos formativos que aconteceram em cinco pólos/áreas previamente definidas: 
Bahia (Lauro de Freitas), Centro-Oeste (Brasília), Meio-Norte/Nordeste (União/PI e 
Chapadinha/MA), Sudeste (Contagem/MG) e Sul (Florianópolis/SC).  

 

   

Formações realizadas nos pólos Meio Norte-Nordeste, Sul e Sudeste 

 

 

 

� 500 agentes multiplicadores;

�  

�  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

� 04 Encontros de Coordenadores por área de atuação - a formação dos 
coordenadores municipais teve por objetivo instrumentalizá-los para o 
desenvolvimento do PEHE no município.  

 

   

Encontro de coordenadores de Educação, Nutrição e Ambiente 

O projeto evidenciou que os educadores, quando comprometidos em 
desafiar os problemas enfrentados nesse início de século, são grandes aliados no 
debate sobre as questões relativas à insegurança alimentar e nutricional, à 
violência, à aplicação de recursos públicos, entre outras.  

 Pode-se ressaltar que o projeto efetivou nos municípios participantes a 
horta escolar como tecnologia social capaz de favorecer os processos de ensino-
aprendizagem, a qualidade da alimentação escolar e os cuidados com o ambiente.  
Neste sentido, foram incentivados: a utilização racional da água na irrigação das 
hortas e a técnica permacultural de captação da água de chuva por meio de 
cisternas;  a produção de adubo orgânico, por meio de minhocário e em 
composteira, a partir da coleta seletiva de lixo nas escolas e a produção de mudas 
de hortaliças e medicinais em estufas, e ainda, técnicas alternativas de plantio, 
como por exemplo, hortas na vertical utilizando reciclagem de embalagens 
(garrafas Pet, leite longa vida, potes plásticos, etc). 

 Por fim, pode-se dizer que os principais resultados obtidos com esta 
ação educativa foram: a) articulação das políticas de educação e saúde; b) 
melhoria da qualidade das relações intraescolares; c) melhoria da qualidade 
pedagógica do trabalho escolar; d) efetivação de ações de educação alimentar e 
educação nutricional nas escolas;  e) produção de hortas escolares, explorando as 
práticas educativas originadas do planejamento, do plantio, da coleta e da 
preparação de alimentos e, f) melhoria da qualidade da oferta da alimentação 
escolar nos municípios participantes. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

Projeto Dois Irmãos 

Projeto GDCP/BRA/001/ITA - “Apoio a programas e iniciativas de 

segurança alimentar e hídrica no Semiárido brasileiro ” 

Esse projeto foi identificado pela Missão Conjunta a pedido do governo 
brasileiro, em novembro de 2003,  para  responder à situação real e necessidades 
na zona conhecida como Dois Irmãos, no semiárido do Nordeste brasileiro que tem 
uma população de 45 milhões de pessoas, aproximadamente 29% do total da 
população no Brasil.  

A região do semiárido tropical cobre uma área de 1.15 milhões Km2 com 
uma população estimada em 24 milhões de habitantes. Uma grande parcela de 
propriedades rurais, de até 10 ha, ocupa menos de 5% do total das terras 
disponíveis enquanto grande parcela de propriedades rurais de 500 ha ou mais, 
ocupam 44%. A produção de alimentos está baseada na subsistência agrícola, com 
dependência das chuvas esporádicas e as famílias rurais tem seguidamente falta de 
acesso à água para limpar e cozinhar, alcançando o mínimo para a segurança 
alimentar e sanidade dos alimentos. O resultado é uma produção instável de 
alimentos, alta incidência de doenças por falta de higiene e suplemento 
insuficiente de elementos nutritivos para o consumo, em particular durante os 
longos períodos de seca (6 a 9 meses durante o ano, dependendo da área). 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao tomar posse em janeiro de 
2003, comprometeu-se em realizar todos os esforços para melhorar a segurança 
alimentar e erradicar a fome no Brasil, durante o seu mandato. Dessa maneira, o 
governo instituiu o Programa Fome Zero (Projeto Fome Zero – PFZ), com assistência 
de organismos internacionais tais como a FAO, o Banco Mundial, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras instituições.  

Neste contexto, o projeto teve por finalidade apoiar os agricultores e 
comunidades rurais vulneráveis para o melhor aproveitamento das águas da chuva a 
fim de melhorar o acesso à água potável e o aumento na produção agrícola de 
alimentos locais. O projeto visou utilizar a disponibilidade da água nas unidades 
familiares, como um poderoso incentivo para que as famílias se comprometessem 
com as atividades agrícolas, cultivando vegetais em suas hortas, ou iniciando 
atividades que geram lucros, como a criação de aves domésticas, pequenos 
ruminantes, processamento de alimentos (produção de presuntos e marmelada) ou 
apicultura. 

As atividades foram implementadas pelo Programa de Cooperação 
Descentralizada da FAO/Itália em parceria com autoridades locais da Região da 
Toscana (Itália). Foram disponibilizados recursos pelo Ministério das Relações 
Exteriores da Itália (USD 414,000) com o cofinanciamento da região da Toscana 
(USD 945,000). Vale ressaltar que uma parte significativa dos fundos do projeto foi 
coletada por 108 Municípios, 10 Províncias e o Governo Regional da Toscana, assim 



                                                                                                                                                   

como ONGs Italianas (COSPE, UCODEP), a Associação  “Arte Continua” 
(Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-ANCC) e a rede Italiana de 
supermercados “COOP”.   

 

Visita da Missão italiana ao Projeto Dois Irmãos - Piauí e Bahia 

Mecanismos incomuns para arrecadação de fundos pelas cooperativas dos 
consumidores foram organizados na rede de supermercados COOP pela coleta de 
pontos  para apoiar na construção de cisternas por simples consumidores. 
Simultaneamente, foram organizados interessantes eventos para angariar fundos 
por parte das associações tais como a “Arte Continua” por meio da venda de vinhos 
de marcas especiais sob a coordenação da Região da Toscana na Itália. Dessa 
forma, a Toscana mobilizou um total de EUR300.000 (trezentos mil euros) 
disponíveis para construção de cisternas dentro da estrutura do projeto. As 
associações comerciais brasileiras e algumas associações de caridade se 
encarregaram dos reparos necessários nos telhados das casas (de onde é coletada a 
água da chuva) das comunidades mais pobres do Brasil. 

O projeto, que foi operacionalizado por meio de Cartas de Acordo com a 
COSPE (ONG), EMBRAPA, FUNDER e com a assistência técnica da FAO, proveu 
assistência em relação a três componentes interligados:   

• Apoio institucional e técnico: para facilitar a transformação da 
subsistência agrícola para atividades rurais de geração de renda, com 
a participação das pessoas, promoção de produtores e associações de 
mulheres e acesso ao crédito. 
 

• Instalações para coleta da água da chuva: enfocando a construção de 
cisternas e barragens subterrâneas para coleta de água.  

 

• Treinamento com duplo propósito: (a) treinamento imediato associado 
à construção de cisternas para assegurar o uso eficiente da água, 
incluindo higiene alimentar e elementos nutricionais (b) extenso 
treinamento em técnicas básicas agrícolas e irrigação, nutrição das 



                                                                                                                                                   

plantas, produção e saúde de aves domésticas e cabras, apicultura e 
comercialização. Centros de Apoio Tecnológico (CAT) foram 
estabelecidos com êxito para teste de novas variedades de  produtos. 
 

O projeto concluiu a construção de 1683 cisternas para consumo 
doméstico e 80 cisternas para uso em irrigação (16.000 e 50.000 litros), excedendo, 
em grande medida, a expectativa inicial de 332 cisternas. Mecanismos 
participativos para o gerenciamento do limitado recurso de água foram 
estabelecidos pela criação de comitês locais nos níveis municipal e comunitário.  

O projeto Dois Irmãos é um empreendimento bastante inovador e prático 
que poderia muito bem servir de modelo de ação de desenvolvimento territorial 
para outros projetos. A variedade de parceiros (autoridades locais, governo 
central, cooperativas, organismos internacionais, ONGs, associações comerciais 
etc), a flexibilidade de arranjos financeiros e o  design do projeto (criado em torno 
de um produto bem concreto e possível, construção de cisterna, sobre o qual os 
círculos foram ampliando progressivamente para formar a base do projeto de 
desenvolvimento territorial) fazem disso um bom exemplo do tipo de atividades 
que o Programa de Cooperação Descentralizada pode incentivar e apoiar, partindo 
de um orçamento modesto. 

 

 

 


