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REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL EM ASSENTAMENTOS DA REFORMA
AGRÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NO ALTO XINGU
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Orientador: Dr. Murilo José de Souza Pires **
Coorientadora: Dra. Regina Helena Rosa Sambuichi ***

RESUMO
São poucas as experiências do Incra em recuperação ambiental em assentamentos que
possam subsidiá-lo na regularização imposta pela Lei no 12.651/2012. A deficiência em
assistência técnica e a baixa estrutura instalada em gestão ambiental em várias regiões
brasileiras agravam a situação. Este artigo realizou um estudo de caso no Alto Xingu/MT,
objetivando gerar subsídios para orientar as ações do Incra no sentido de promover a
regularização dos 37 assentamentos existentes naquela região. Observou-se já existirem
iniciativas regionais que foram capazes de organizar as condições necessárias aos
processos de recuperação ambiental. A alternativa indicada foi integrar o Incra a essas
iniciativas e qualificar as redes sociotécnicas e as associações das famílias de assentados
como organizações sociais (OS) (Lei no 9.637/1998), condições que podem, inclusive,
promover a geração de emprego e renda às famílias assentadas.
Palavras-chaves: restauração florestal; políticas públicas; serviços ambientais; redes
sociotécnicas.

ABSTRACT
INCRA has few experiences in environmental recovery initiatives within its settlement
sites that would subsidize itself in the official process of the environmental compliance
required by the Law No. 12,651/2012. Its deficiency in providing technical assistance and
the poor infra-structure on environmental management installed in many regions where
it acts make this scenario even worse. This article presents a study case in the Alto Xingu
river basin (Mato Grosso, Brazil), aiming to create subsidies to guide INCRA’s actions
in promoting the environmental compliancy of the 37 existing settlements sites in the
region. There are local initiatives that were capable of organizing the necessary conditions
for environmental recovery processes. The alternative path indicated by those initiatives
is to integrate INCRA into the forest recovery programs and qualify the social-technical
networks and unions of family farmers as a formal Social Organization (Law No.
9.637/1998), actions that could promote the creation of employments and become an
important source of income to the families who live in the settlement sites.
Keywords: forest restoration; public policy; environmental services; socio-technical
networks.
* Engenheiro Agrônomo e Perito Federal Agrário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) – joao.daldegan@incra.gov.br
** Técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Murilo.pires@ipea.gov.br
*** Técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), regina.sambuichi@ipea.gov.br
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1 Introdução
A regularização ambiental está expressa na Lei no 12.651/2012, também
conhecida como o novo Código Florestal, e em seus decretos regulamentadores, e se
inicia com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos imóveis rurais. Segundo o Decreto no
8.235/2014, na existência de passivos ambientais, a regularização ambiental deverá ser
efetuada por meio da recuperação, recomposição, regeneração ou compensação. Para
isso, a mesma lei instituiu os Planos de Regularização Ambiental (PRA) e os Projetos de
Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (Prada).
Os projetos de assentamentos (PA) também estão sujeitos à IN MMA no 02
(Brasil, 2014) que determina que a adesão ao PRA dar-se-á de forma solidária pelo
beneficiário e o órgão fundiário competente. Nesses termos, os assentados são
responsáveis pela recuperação dos passivos existentes nos PA, ao mesmo tempo que o
Incra detém a corresponsabilidade no sentido de promover as condições necessárias
(assistência técnica e recursos financeiros) para que ela aconteça.
O conceito de recuperação ambiental é relativamente recente no Incra. O tema
da sustentabilidade ambiental foi incorporado às diretrizes do desenvolvimento dos
projetos de assentamento (PA) apenas em 2003, no II Plano Nacional de Reforma Agrária
(II PNRA) (Brasil, 2005) e, as exigências de licenciamento ambiental em PA, com o
advento da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) no 387/2006
– substituída pela no 458 (Brasil, 2013). Não obstante a recuperação dos passivos
ambientais ser uma das condicionantes dos processos de licenciamento ambiental, foi
com a edição da Lei no 12.651/2012 que essa exigência alcançou maior atenção do Incra.
A ausência de regularização ambiental em PA também passou a ser objeto de vários
termos de ajustamento de conduta (TAC) celebrados com os Ministérios Públicos
Estaduais (MPE) e Ministério Público Federal (MPF) em todo o país, o que resultou num
maior comprometimento institucional à questão.
Comparativamente ao universo de PA e demais áreas sob responsabilidade
do Incra – quase 10 mil em todo o país (Incra, 2016), muitas delas com passivos
ambientais 1 –, são poucas as experiências de recuperação ambiental realizadas no âmbito
dos territórios da reforma agrária (RA). Em levantamento no sistema de convênios

1

O quantitativo de passivo ambiental em PA está em análise e sob responsabilidade da
Universidade Federal de Lavras (Ufla) e tem por base os dados do Sistema Nacional de Cadastro
Rural (Sicar).
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(Siconv) 2 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o Incra
implantou apenas 17 projetos (2008 a 2015) em parceria com entes federados e
organizações não governamentais (ONG) (Brasil, 2016). Tratam-se de projetos pontuais
e de baixo alcance, muito aquém da demanda total da restauração ambiental do passivo
ambiental dos imóveis da RA. A maioria não foi capaz de ser ampliada ou reaplicada em
outras áreas, não alcançando, assim, uma recuperação em escala de paisagem rural. Por
outro lado, o Incra se vê limitado em ampliar o número de projetos, via convênios, em
razão do reduzido número de entidades no país, públicas ou não, que desenvolvem
atividades de recuperação ambiental.
Uma alternativa seria o Incra lançar editais de contratação direta para esse
fim, o que ampliaria a participação de empresas do mercado para atuarem em PA. No
entanto, em razão da alta interiorização da RA – principalmente na Amazônia Legal –
não deve haver um número suficiente de empresas aptas a atender a demanda da
recuperação ambiental em milhares de PA instalados em áreas remotas, de difícil acesso,
e sem apoio logístico adequado, como viveiros e laboratório de sementes instalados. Um
indicativo disso é a baixa participação de empresas em editais públicos e o reduzido
número de contratos de assistência técnica e extensão rural (Ater) naquela região,
notadamente no Estado do Mato Grosso 3.
Outro fator limitante à recuperação ambiental – não só em PA, mas também
para os demais imóveis rurais no país – é a baixa capacidade instalada de viveiros de
mudas florestais nativas, associada à baixa produção de sementes, em todos os biomas,
com exceção da Mata Atlântica (Silva et al., 2015). No entanto, mesmo se o Incra
equacionasse a contratação de empresas prestadoras de serviços em restauração ecológica
ou de assistência técnica, haveria ainda a necessidade de ajustar a produção e a
distribuição desses insumos florestais nas regiões onde existem PA.
Assim, em razão dessas deficiências estruturais, qual a melhor estratégia que
o Incra deveria adotar para viabilizar a regularização ambiental em seus PA? O presente
artigo, buscando levantar elementos que possam auxiliar a responder a essa questão,

2 Disponível em: http://portal.convenios.gov.br/. Há outros projetos de execução direta pelo
próprio Incra, por meio de suas Superintendências Regionais (SR), sem um cadastro organizado
que os reúna; no entanto, estima-se que são em um número reduzido, próximo ao registro do
Siconv.
3 Disponível em: http://www.incra.gov.br/reforma-agraria/assistencia-tecnica/mato-grosso---sr13/resultados-chamadas-p-blicas. Os dados foram processados pela Divisão de
Acompanhamento e Controle de Convênios – Incra.
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realizou um estudo de caso na região do Araguaia-Xingu, onde organizações não
governamentais (ONG) ali atuantes – numa abordagem metodológica de redes
sociotécnicas 4 – desenvolveram um arranjo institucional que se mostrou eficiente na
recuperação de passivos ambientais, inclusive em PA. Esse arranjo, composto por
indígenas da Terra Indígena do Xingu (TIX), agricultores familiares/assentados,
agricultores convencionais (agronegócio) e organizações de apoio, instituiu a Campanha
Y Ikatu Xingu (Sanches, 2015), criada com o objetivo de promover a recuperação das
nascentes e áreas de proteção permanente (APP) das sub-bacias hidrográficas (SBH) do
Médio Araguaia e Alto Xingu. A alternativa de arranjo adotado visou superar as
deficiências estruturais da região e, ao mesmo tempo, privilegiar as formas de reprodução
social nela já existentes. A experiência, de ampla participação social, foi capaz de aliar a
recuperação do passivo com práticas inovadoras de reduzido custo de implantação, além
de promover a geração de emprego e renda à agricultura familiar. Não obstante, está
inserida na Amazônia Legal em uma região onde não existe uma infraestrutura de viveiros
instalada e nem presença de assistência técnica pública ajustada à demanda da agricultura
familiar e assentada (Urzedo, 2014, Sanches, 2015).
O artigo foi assim organizado: a metodologia adotada é apresentada na seção
2; na terceira seção se discute a evolução do perfil ambiental do Incra ressaltando-se as
limitações estruturais encontradas na Amazônia Legal; na quarta seção se apresenta um
breve histórico da ocupação territorial do Araguaia-Xingu, com enfoques na evolução do
desmatamento da região e nas iniciativas institucionais para a sua reversão; na quinta
seção são apresentados o diagnóstico da situação atual da regularização ambiental dos 37
PA existentes no Alto Xingu e a qualificação de seus ativos e passivos ambientais; a sexta
seção traz uma discussão sobre a possibilidade de se adotar o conceito legal de
organizações sociais (OS) na resolução da deficiência estrutural de assistência técnica e
de ausência de unidades executoras de recuperação ambiental aos 37 PA do Alto Xingu;
na sétima seção, se discute uma possível organização institucional do Incra na região em
estudo, visando a viabilização dos projetos de restauração florestal naqueles PA. As
conclusões são apresentadas na oitava seção.

4

Proposta por Bruno Latour e Michel Callon, da Ecole de Mines de Paris – França, e John Law,
da Universidade de Keele – Staffordshire – Inglaterra.
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2 Métodos
2.1 Área de estudo
A região Araguaia-Xingu está localizada no nordeste de Mato Grosso e
abrange duas sub-bacias hidrográficas de dois importantes rios que lhes emprestam os
nomes – as SBH Médio Araguaia e Alto Xingu. Trata-se de uma das mais recentes regiões
de expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal cujas atividades produtivas –
principalmente com a pecuária extensiva e com o cultivo da soja – vêm exercendo grande
pressão de desmatamento sobre extensas áreas de Cerrado e Amazônia (ISA, 2011). A
paisagem local é composta por diversos ecossistemas florestais (fitofisionomias) com
grande biodiversidade, evoluindo das “savanas e florestas semideciduais mais secas ao
sul para a floresta ombrófila amazônica ao norte, apresentando cerrados, campos,
florestas de várzea, florestas de terra firme e florestas em terras pretas arqueológicas”
(Ibidem).
Na região da SBH Alto Xingu foram implantados entre os anos 1987 a 2012,
segundo dados do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra), 37
assentamentos, sendo 30 projetos convencionais, que tem a sigla PA 5 com designação, e
sete outros denominados de projetos de desenvolvimento sustentável (PDS), estes criados
após 2007, sob a nova orientação normativa do Incra que prioriza a criação de
assentamentos diferenciados na Amazônia Legal (Figura 1).
Atualmente, dos aproximados 3,5 mil ha 6 já em processo de restauração pela
Campanha Y Ikatu Xingu em diversas frentes nas SBH Alto Xingu e Médio Araguaia,
453,5 ha (Figura 2) 7 estão situados em 15 PA e distribuídos em 173 lotes (Tabela 1) 8,
sendo seis PA na SBH Alto Xingu.

5 A sigla PA também é usualmente empregada para designar o conjunto das modalidades de
projetos de assentamentos.
6
Disponível em: <http://sementesdoxingu.org.br/site/em-nove-anos-rede-de-sementes-doxingu-ja-repassou-quase-dois-milhoes-de-reais-para-os-coletores/#comments>
7 No mapa da Figura 2, nem todas as áreas de restauração estão nele representadas, mas
somente aquelas em que houve registro georeferenciado. As demais áreas estão sendo
atualizadas pelos técnicos do ISA.
8 Material ainda não publicado, obtido diretamente junto ao ISA (março de 2016).
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Tabela 1 – Restauração florestal de APP em Projetos de Assentamentos – região
Araguaia-Xingu - 2015.
1
2
3
4
5
6

Localidade
PA Brasil Novo
PA Coutinho União
PA Guatapara
PA Jaraguá
PA Pingos D'Água
PA Yamim

7
8
9
10
11
12
13
14
15

PA Brasil Paiva
PA Dom Pedro
PA Fartura
PA Macife
PA Manah
PA Maria Oliveira
PA Ribeirao Grande
PA Santa Clara
PA Xavante

Fonte: ISA

Município
Querência
Querência
Canarana
Água Boa
Querência
São José do Xingu
Sub-total
Confresa
São Félix do Araguaia
Confresa
Bom Jesus do Araguaia
Canabrava do Norte
Nova Mutum
Nova Mutum
Santa Cruz do Xingu
Confresa
Sub-total
Total

Bioma
Amazônia
Amazônia
Cerrado
Cerrado
Amazônia
Amazônia

SBH
Alto Xingu
Alto Xingu
Alto Xingu
Alto Xingu
Alto Xingu
Alto Xingu

Amazônia
Amazônia
Amazônia
Amazônia
Cerrado
Amazônia
Amazônia
Amazônia
Amazônia

Médio Araguaia
Médio Araguaia
Médio Araguaia
Médio Araguaia
Médio Araguaia
Médio Araguaia
Médio Araguaia
Médio Araguaia
Médio Araguaia

Lotes
33
8
2
39
16
3
101
2
31
4
1
10
10
8
4
2
72
173

Hectares
111,33
25,20
2,00
120,20
49,20
8,40
316,33
1,62
48,00
24,00
3,00
18,00
17,70
10,00
8,83
6,00
137,15
453,48
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Figura 1 –Assentamentos existentes na SBH do Alto Xingu.

Elaborado pelo autor (2016).
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Figura 2 – Os 15 Assentamentos com áreas de restauração florestal nas SBH Alto Xingu e SBH Médio Araguaia.

Elaborado pelo autor (2016).
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2.2 Coleta e análise de dados
Os dados referentes às áreas em processo de restauração, inclusive as
informações geeoreferenciadas, foram obtidos junto ao Instituto Socioambiental (ISA), nos
escritórios de Canarana/MT e Brasília/DF, que apoiam tanto a Campanha como a ARSX.
Foram realizadas três reuniões com a equipe de Brasília e trocas de mensagens eletrônicas
com ambas as equipes. A região foi visitada diversas vezes pelo autor, desde 2009, em
trabalhos de regularização ambiental desenvolvidos pelo Incra no âmbito do Plano de
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e Operação Arco
Verde (OAV). Ocorreram outras duas visitas específicas onde foi possível verificar com
maior profundidade os modos organizativo e operacional da Campanha e também da ARSX:
em 2011, durante a “II Expedição de Restauração Florestal nas Cabeceiras do Xingu”,
organizada pelo ISA, nos municípios de Canarana, Querência e São José do Xingu (MT); e
em 2013, por ocasião do “X Encontro Geral da Rede de Sementes do Xingu”, em Porto
Alegre do Norte (MT), onde foi debatida a institucionalização da, até então, Rede de
Sementes do Xingu como associação (consórcio de microempreendedores individuais).
As informações sobre os 37 PA da SBH Alto Xingu foram obtidas na base de
dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) e se referem às áreas que
compõem cada PA, diferenciadas pelo tipo de uso: área total do imóvel, área de servidão
administrativa, área líquida total, área consolidada, remanescente de vegetação nativa, área
de preservação permanente, área de uso restrito e área de reserva legal. A diferenciação das
áreas conforme o uso e a verificação da evolução do desmatamento após o ano de 2008 foram
realizadas sob responsabilidade técnica da Universidade Federal de Lavras (Ufla). As
imagens utilizadas são oriundas dos: a) satélites Landsat 5TM datadas de 2008 9, com
resolução espacial de 30 metros e resolução temporal de 16 dias; e b) da constelação de
satélites RapidEye datadas de 2011 10, com resolução espacial de 5 metros, 5 bandas

9

Os dados gerados pelos satélites Rapideye são utilizados no mapeamento da cobertura da terra
por apresentarem maior detalhamento dos objetos na superfície terrestre; assim, fornecem
informações sobre as classes remanescentes, antropogênicas, água, dentre outras, do ano de 2011.
10 Este satélite é o mais longo em imageamento espacial, teve início em 1972 e é utilizado até hoje.
O sensor TM, a bordo dos satélites Landsat 5 apresenta resolução espacial de 30 metros e resolução
temporal de 16 dias, ou seja, a cada 16 dias o mesmo alvo é revisitado. Tal satélite também funciona
em órbita heliossíncrona a 705 km de altitude. As imagens geradas pelo satélite Landsat 5 geram
informações importantes que confrontam o mapeamento mais recente da cobertura da terra.
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espectrais (Red, Green, Blue, Red-Edge, Near IR, estas duas últimas são bandas especificas
para análises de vegetação) e tempo de revisita diário (off-nadir) e 5,5 dias (nadir).
Para a realização dos cálculos referentes aos ativos e passivos ambientais em PA,
levou-se em consideração a Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, que regulamenta e disciplina
disposições relativas à RA. Considerando que os registros das áreas no Sicar indicam apenas
o perímetro (área total) dos PA e não as áreas correspondentes a cada lote (unidade familiar),
quando aqui se referir a APP e reserva legal (RL), se considerará o coletivo dessas áreas em
cada PA, não as correspondentes em cada um de seus lotes. Ressalta-se que nos projetos
diferenciados as APP e RL são coletivas, não subdivididas nos lotes.
Para definição das RL de cada PA foram considerados os percentuais definidos
(Lei no 12.651/2012, art. 12) para os dois biomas existente na região (Amazônia Legal) –
Cerrado (35%) e Amazônia (80%) –, bem como a data limite de 22 de julho de 2008 (art.
67). A definição das APP (art. 61-A, § 1o) determina a faixa mínima de recomposição de
cada margem considerando o tamanho do imóvel em relação ao módulo fiscal da região. O
cômputo do ativo e passivo ambiental das APP foi realizado segundo as informações
disponibilizadas pela Ufla ao Incra, com os remanescentes de vegetação nativa nas APP de
cada PA.
Ressalta-se, entretanto, que as áreas calculadas estão restritas à evolução do
desmatamento ocorrido até 2011, uma vez que os dados lançados no Sicar se baseiam nas
imagens RapidEye produzidas naquele ano.

3 Gestão ambiental do Incra na Amazônia Legal
Um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam, 2016), com
o apoio do Incra, permitiu uma análise da dinâmica do desmatamento em assentamentos no
bioma Amazônia. Constatou-se que os assentamentos convencionais (em oposição aos
ambientalmente diferenciados) são os que mais converteram suas florestas em outros usos –
93% do passivo ambiental estão sob suas responsabilidades. Somente à modalidade
denominada “PA” 11, entre os convencionais, que ocupa 52% da área total de assentamentos
na Amazônia, compete 82% desta área desmatada. Por outro lado, os ambientalmente
11

Neste ponto do texto “PA” se refere à modalidade de projeto de assentamento tradicional
(convencional) para distingui-la dos ambientalmente diferenciados (PAE, PDS, PAF).
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diferenciados 12 (PAE, PDS e PAF) e aqueles relacionados ao reconhecimento de populações
tradicionais contabilizam 7% do desmatamento, sendo que o somatório de suas áreas
corresponde a 41% da área total de assentamentos naquele bioma. Os outros 11% desmatados
estão distribuídos nas demais modalidades de assentamentos 13 que ocupam os demais 7% da
área total destinada à RA na Amazônia.
Outro dado relevante do perfil do desmatamento em assentamentos na Amazônia
Legal, conforme o estudo, diz respeito à sua concentração. Em apenas 58, dos 2.271
mapeados no bioma, constatou-se 50% do desmatamento em 2014, distribuídos em Mato
Grosso, Amazonas, Rondônia e Pará. Os principais vetores diretos de desmatamento são a
pecuária extensiva e a extração madeireira ilegal, seguidas pela prática de agricultura de corte
e queima, extração de lenha para carvão, mineração e garimpo, da prática do arrendamento
dos lotes para o cultivo da soja. Estão relacionados à dificuldade de acesso às políticas
públicas; à deficiência de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) qualificada e adaptada
às condições regionais; à baixa disponibilidade de crédito; e à deficitária infraestrutura para
comercialização dos produtos da RA (Ipam, 2016).
A reversão da lógica do desmatamento – apregoada como uma condição de
modelo produtivo na origem institucional da RA –, somente acontecerá a partir de um novo
paradigma de produção que entenda os limites dos ecossistemas e passe pela incorporação
da dimensão ambiental à dimensão social dos assentamentos. Mais especificamente, para se
efetivar uma política de produção sustentável no âmbito da RA se faz necessário um novo
modelo de gestão, com investimentos na qualificação e na valorização do capital social dos
assentamentos (cogestão). “O desafio de reduzir o desmatamento nos PA passa pela
reestruturação institucional do próprio Incra para lidar com esse novo paradigma da RA no
Brasil, que incorpora a dimensão ambiental às dimensões social e produtiva” (Ipam, 2016).
Algumas características positivas encontradas nos PA com menores taxas de
desmatamento estudados pelo Ipam (2016) estão associadas à presença de OS fortalecidas e
atuantes, com alta correlação com a organização produtiva dos mesmos. Estas viabilizam um
melhor acesso às políticas públicas produtivas e de desenvolvimento social, o que contribui

12 PAE - Projeto de Assentamento Extrativista; PDS - Projeto de Desenvolvimento Sustentável; e
PAF - Projeto de Assentamento Florestal.
13 Disponível em: < http://www.incra.gov.br/assentamentoscriacao >
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para a redução do desmatamento em seus assentamentos. Nesta perspectiva, o Incra elaborou
uma política ambiental interna para a Amazônia Legal: o Programa Assentamentos Verdes
(PAV), instituído pela Portaria/Incra/P/nº 716 (Brasil, 2012). Seu escopo é “a prevenção do
desmatamento ilegal por meio de atividades de controle e de desenvolvimento dos
assentamentos sob a gestão do Incra na Amazônia Legal”. Entre as suas metas estão a: i)
valorização de ativos ambientais e de atividades produtivas – por meio do desenvolvimento
socioeconômico e ambiental de assentados e assentamentos; e ii) a recuperação de áreas
degradadas com geração de renda – com base em experiências exitosas realizadas em
assentamentos, de preferência com geração de emprego e renda.
Por outro lado, órgãos fiscalizadores federal (Ibama) e estaduais (secretarias de
meio ambiente), além dos MPF e MPE, cobram medidas efetivas, como o Termo de
Compromisso (TC) firmado entre o MPF e o Incra (Processo Administrativo no
1.00.000.011767/2013-31), válido para toda a Amazônia Legal. Uma de suas exigências foi
a realização do levantamento de todas as pendências legais dos PA daquela região. Além
desse diagnóstico, o MPF elencou no TC 39 tipos de providências impostas ao Incra, visando
a regularização ambiental dos PA, com destaque para: i) apresente informações sobre as
medidas adotadas para elaboração do PAV de incentivo à produção sustentável de todos os
assentamentos; e ii) apresente relatório de verificação do andamento da recomposição do
passivo florestal dos assentamentos, bem como informações sobre a elaboração de manual
sobre recomposição de APP e RL nos assentamentos da Amazônia, e de plano de produção
de sementes e mudas nos assentamentos, visando o cumprimento dos PRA dos PA
prioritários.

4 Ocupação territorial e governança ambiental na região Araguaia-Xingu
O processo de ocupação territorial da região do Araguaia-Xingu tem momentos
históricos relevantes que refletem a complexidade das relações sociais de seus ocupantes –
antigos e recentes – e, por efeito, marcaram a sua paisagem natural. A pecuária extensiva,
desenvolvida em estruturas fundiárias de alta concentração, foi o grande agente dinamizador
da alteração ambiental em escala de paisagem, condição que se evolui até os dias de hoje. A
pecuária se estabeleceu na prática do “corta e queima” da vegetação do Cerrado e Amazônia,
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permitindo, num segundo momento, a chegada dos plantios de soja, ocupando parte das áreas
já desmatadas (Paret, 2012).
Entre as diversas formas de ocupação na região, tem-se, também, aquela derivada
da política de RA implementada pelo Incra no início da década de 1980 e que se intensificou
na década seguinte, estabelecendo 85 PA com um potencial de 22.328 famílias assentadas, e
que ocupam 8% do território do Araguaia-Xingu. O Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf) é uma das operações de crédito a que os assentados têm
acesso. Na região, uma de suas principais linhas de financiamento contratada tem sido para
a criação de gado de corte, o que impôs uma pecuária extensiva e ocasionou a gradual
derrubada das florestas para formação de pastagens em PA. Em muitos casos a produção se
apresentou insustentável economicamente devido a vários fatores (deficiência na assistência
técnica, pastagens degradadas, mercado irregular, entre outros) o que provocou uma situação
colateral indesejada na política da RA: o arrendamento dos lotes para o plantio da soja (Paret,
2012).
A conflituosa ocupação territorial da Araguaia-Xingu, “duas bacias fundidas em
um destino”, nas palavras de Dom Pedro Casaldáliga, bispo da Prelazia de São Félix do
Araguaia (1971-2005), poderia ser assim resumida: “a lei, se dizia, era a lei do ‘38’ e a
política era, por parte dos responsáveis, uma ignorância total da problemática e do futuro
desta área da Amazônia Legal” (Paret, 2012). A solução que Dom Pedro professa há mais de
40 anos também se mostra concisa: “Nós temos insistido sempre que os problemas e as
soluções desta região, entre o Araguaia e o Xingu, devem se enfrentar regionalmente; em
ecologia, em saúde, em educação, em comunicação, em produção, em comercialização”
(Ibidem). Sua atuação na região do Médio Araguaia inspirou o surgimento de organizações
sociais (OS), com destaque para a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Associação Nossa
Senhora da Assunção (Ansa) e a Associação Terra Viva (ATV), embriões das redes
sociotécnicas que nas décadas seguintes introduziram a questão ambiental com maior ênfase.
Assim, em 2004, na região do Alto Xingu, surgiu a Campanha Y Ikatu Xingu, trabalho
compartilhado por diversas instituições para a recuperação de nascentes e matas ciliares. “As
ações são desencadeadas a partir de parcerias entre ONG, comunidades, governos
municipais, representantes políticos e iniciativa privada” (Urzedo, 2014).
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O encontro entre estas iniciativas que aconteciam de forma desassociada nas duas
SBH permitiu o surgimento da Articulação Xingu-Araguaia (AXA), congregando as
iniciativas das redes sociotécnicas atuantes na região. Sua intenção foi a “mobilização social
dos assentados, agricultores familiares e indígenas, público alvo do trabalho de todas essas
instituições, para criar uma alternativa sustentável de manejo da terra, de recuperação de
áreas degradadas, e de geração de renda a partir da floresta em pé” (Paret, 2012). Sua Missão:
“Fortalecer o tecido socioambiental da região do Araguaia Xingu visando uma melhor
integração da produção agropecuária, da preservação do meio ambiente e da justiça social”;
e Visão: “Uma sociedade do Araguaia Xingu que respeite e promova o seu patrimônio
ecológico e social e implante um modelo de desenvolvimento que garanta sua
sustentabilidade” (Ibidem).
A Campanha Y Ikatu Xingu surge como um esforço coletivo de se instituir uma
governança ambiental aos recursos naturais, especialmente nas APP nas SBH do Alto Xingu
e Médio Araguaia, para garantir a preservação dos seus ativos e promover a restauração dos
seus passivos ambientais. A proposta iniciada em 2007 surge pela ineficiência estatal em
garantir a governança ambiental por meio de seus instrumentos de comando e controle na
região. O desmatamento descontrolado nas fronteiras agrícolas do Cerrado e da Amazônia
provocou a degradação ambiental, afetando a qualidade e quantidade das águas do rio Xingu,
com reflexos na TIX. Na ausência de ações estatais mais efetivas que impedisse o
desmatamento e promovesse a recuperação das áreas degradadas, cinco organizações da
sociedade civil com atuação na região 14 estabelecem entre si um consórcio – entre os anos
de 2007 a 2010 – que ficou denominado de “Governança Florestal nas Cabeceiras do Rio
Xingu” (Consórcio, 2011). Um dos objetivos do consórcio era a estruturação de um arranjo
institucional que melhor gerenciasse os objetivos da Campanha, tendo como principais
resultados a criação da Rede de Sementes do Xingu (atual ARSX) e as iniciativas de
restauração florestal em APP.
As principais linhas de ações da Campanha estão articuladas entre si e todas
visam, em seu conjunto, uma proposta de governança ambiental participativa do Alto Xingu.

14 As organizações que integram o consórcio: ISA; Ipam; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Lucas do Rio Verde (STR LRV); Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Formad); e Instituto Centro de Vida (ICV).
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São elas: restauração florestal; educação agroflorestal; planejamento, gestão e ordenamento
territorial; e articulações e parcerias. Esta última, de ação transversal entre as demais, objetiva
aprimorar o arranjo institucional da Campanha, por meio de inclusão de novos parceiros,
articulação de processos de mobilização e de captação de recursos (Ibidem).
De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 225, o meio ambiente é
bem de uso comum do povo impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Neste sentido, a problemática
ambiental se enquadra como importante temática no âmbito da governança, uma vez que o
meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser considerado como um direito humano
universal, cuja gestão deve, portanto, contemplar a participação de diferentes atores
(Lorenzetti e Carrion, 2012).
Assim, a governança ambiental desempenhada pela Campanha Y Ikatu Xingu foi
estruturada com base em acordos (regras), formais ou informais, constituídos coletivamente
(Sanches, 2015) – que foi capaz de unir os interesses comuns dos diversos atores da região,
visando a regularização ambiental das propriedades rurais, do agronegócio à agricultura
familiar e assentada. Como resultado, surgiram diversas frentes de restauração florestal que,
em 2015, alcançaram aproximados 3,5 mil ha 15. Destes, mais de 450 ha estão situados em 15
PA do Incra, trabalhados por 173 famílias.
A recuperação em diversos lotes (unidades familiares) de PA demonstra que a
técnica da semeadura direta pode ser aplicada em pequenas áreas. Ela se dá por iniciativa dos
próprios assentados em respeito aos acordos coletivos; um deles preconiza que todo
associado deverá promover a recuperação de suas APP em pelo menos meio hectare ao ano 16.
As Figuras 3 e 4 são representações gráficas dos PA Jaraguá (Água Boa) e Brasil
Novo (Querência), respectivamente, demonstrando as APP em processo de restauro. São
estes os dois PA com maior participação na Campanha – 120 ha e 111,33 ha. Restam ainda
268,5 ha e 15,6 ha a serem restaurados nestes PA, respectivamente. Ou seja, 31% e 87% do
total de APP já foram neles recuperados.
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Disponível em: < http://sementesdoxingu.org.br/site/em-nove-anos-rede-de-sementes-do-xinguja-repassou-quase-dois-milhoes-de-reais-para-os-coletores/>
16 Disponível em: http://sementesdoxingu.org.br/site/funcoes-elos/
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Figura 3 – Áreas de restauração no PA Jaraguá

Elaborado pelo autor.
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Figura 4 – Áreas de restauração no PA Brasil Novo

Elaborado pelo autor.
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Os dados empíricos sugerem que a restauração ecológica em PA é algo factível
e, provavelmente, não muito distante no tempo para a sua conclusão. Caso o Incra se integre
a essa parceria no Alto Xingu, os resultados podem alcançar uma escala de paisagem rural e
seus efeitos podem ser mais duradouros e consistentes, dada a institucionalização pública do
processo. Segundo informações obtidas junto ao ISA, a iniciativa de se promover a
restauração ecológica nas nascentes e APP da região conta com inúmeros apoios
institucionais 17, a maioria não governamentais e alguns internacionais. Não conta, porém,
com a participação efetiva do Incra e nem está vinculada a nenhuma política pública, seja
local, estadual ou federal.

5 A qualificação do passivo ambiental dos 37 PA no Alto Xingu
5.1 Cálculo do passivo e ativo ambiental
Utilizando-se da base de dados do Sicar nos 37 assentamentos implantados na
região da SBH Alto Xingu, fez-se o levantamento de suas áreas, diferenciando-as pelo tipo
de uso. Para o cálculo do défice (passivo ambiental) e do remanescente vegetal (ativo
ambiental), considerou-se a área total do imóvel (ATI), área de uso restrito (AUR) e as APP
e RL (Tabela 2).
Para o cômputo das RL de cada assentamento, foram considerados os percentuais
definidos no Código Florestal para os dois biomas da Amazônia Legal – Cerrado (35%) e
Amazônia (80%) –, bem como a data limite de 22 de julho de 2008. Conforme os dados do
Sipra, dos 37 PA apenas sete (destacados na Tabela 02) foram criados após esta data na SBH
Alto Xingu, sendo obrigados a preservarem suas RL ao mínimo definido para a Amazônia
Legal.
Após análise dos dados obtidos no Sicar, constatou-se que destes sete
assentamentos somente três – PDS Nova Aliança, PDS Novo Renascer e PDS Sonho de
Anderson – (destacados na Tabela 02), possuem remanescentes vegetais abaixo dos mínimos
legais, totalizando 1.528 ha de passivo ambiental em RL. Os demais foram contemplados
pela atual legislação, não sendo obrigados a reconstituírem suas RL ao mínimo acima
referenciado. No entanto, aproveitando-se dos dados disponíveis, procedeu-se também o
17

Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/xingu
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cômputo das áreas que foram dispensadas de serem recuperadas. O cálculo consistiu em
analisar o percentual mínimo de RL exigido por bioma (Amazônia e Cerrado) em relação à
área total de cada assentamento, e verificar se os remanescentes florestais existentes nas RL
se encontravam acima (ativo) ou abaixo (passivo) desses mínimos. Dos 37 PA, 21 (57%)
estavam abaixo dos mínimos, sendo 18 situados na Amazônia e três no Cerrado. Destes,
apenas os três PDS acima mencionados estariam obrigados a recomporem seus passivos.
Verificou-se, assim, que houve uma diminuição drástica, em razão do art. 67 da Lei no
12.651/2012, de 79.929 ha (98%) em relação à Lei no 4.771/1965, o antigo Código Florestal.
Entretanto, o novo Código Florestal introduziu o instrumento da compensação
via aquisição de Cota de Reserva Ambiental (CRA). Essa seria uma opção de regularização
ambiental específica para passivos ambientais em RL. Na SBH Alto Xingu, existem sete PA
que, juntos, detêm um ativo ambiental – ou seja, um quantitativo de remanescente vegetal
acima do mínimo exigido (art. 12) – de 7.519 ha. Esse ativo cobriria, em CRA, o passivo os
três PDS que detêm os 1.528 ha de passivo ambiental.
Na definição das APP, verificou-se que em todos os assentamentos no Alto
Xingu há déficit de vegetação nativa. A quase exceção se dá para o PDS Terra de Viver que,
estatisticamente, tem igualados os totais de APP e vegetação remanescente. Mas isso não
quer dizer que não há trechos de APP sem vegetação, pois o cálculo considera o total da
vegetação existente às margens dos cursos d’água. Pode ser que em determinados trechos
haja um excedente de vegetação na largura mínima e, em outros, um déficit, o que não
desobriga a sua recomposição. Assim, essa questão, em específico, deve ser verificada em
campo por ocasião da validação dos registros do CAR. O somatório total das áreas de passivo
ambiental nas APP contabilizou 3.270 ha.

5.2 Os custos da regularização ambiental
A partir destes dados e parâmetros legais, partiu-se para a mensuração dos custos
de implantação, ou seja, a restauração florestal relativa ao passivo dos PA no Alto Xingu.
Ressalta-se que as imagens disponíveis no Sicar são referentes aos anos 2008 e 2011. Assim,
as áreas dos passivos ambientais em RL e APP calculadas não cobrem a possível (e esperada)
evolução do desmatamento do ano de 2011 até a presente dada.
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Uma das práticas usadas naquela região visando à restauração do passivo
ambiental em APP é a do plantio direto ou semeadura a lanço mecanizada. A técnica consiste
em avaliar quais as espécies florestais nativas da região mais adequadas a serem
reintroduzidas nas áreas que serão restauradas, diferenciando-as quanto sua classe ecológica
sucessional. Suas sementes são misturadas com espécies de adubação verde, que garantirão
um substrato herbáceo inicial, posterior fonte de matéria orgânica a ser incorporada ao solo
e, em alguns casos, no controle de gramíneas. Essa mistura é conhecida na região do Alto
Xingu como “muvuca de sementes” 18.
Essa técnica permitiu uma escala de paisagem à restauração ecológica na região
Araguaia-Xingu graças à praticidade, economia e agilidade de sua implantação. Nessa
prática, o plantio de mudas só se daria em casos de enriquecimento das áreas, como na
composição de sistemas agroflorestais (SAF), por exemplo. Com a semeadura direta, devido
à dispensa da produção, transporte e plantio de mudas, os custos de implantação por área
restaurada são reduzidos significativamente. Para este presente estudo é considerado o custo
de restauração florestal para a região elaborado pela ARSX com apoio do ISA, com os preços
de abril de 2015 (Tabela 3). O custo da assistência técnica é baseado em serviços locais das
redes sociotécnicas. O custo das sementes inclui as das espécies florestais e também as de
adubação verde.
Por outro lado, somente com uma avaliação técnica, caso a caso, será possível
avaliar os percentuais do total da APP que podem ser recuperadas por regeneração natural e
aqueles que demandarão a restauração propriamente dita, ou seja, o plantio em si. Porém,
apenas para uma noção de valores totais e composição dos custos de restauração para aquela
região, pode-se estabelecer alguns cenários hipotéticos. Neles, optou-se por composições
variadas de recuperação ambiental. No primeiro, tem-se um cenário o mais conservador
possível, no qual todos os 3.270 ha demandariam a restauração ecológica. O segundo
considera dois terços da área em restauração e um terço em regeneração natural. Por último,
o terceiro cenário considera 50% da área para cada um dos processos de recuperação (Quadro
1).
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Plantio mecanizado de florestas
http://sementesdoxingu.org.br/site/videos/
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Tabela 2 – Identificação dos 37 Assentamento na SBH Alto Xingu, seus ativos e passivos ambientais.
IDENTIFICAÇÃO
Ordem Modalidade
1

PA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PDS
PDS
PDS
PDS
PDS
PDS
PDS

Nome

Município

PEIXOTO DE AZEVEDO
ANTONIO SOARES
BOA ESPERANÇA I, II E I NOVA UBIRATA
BOA VISTA
PARANATINGA
BONJAGUÁ
MARCELANDIA
BRASIL NOVO
QUERENCIA
CALIFORNIA
VERA
CANÃA I
QUERENCIA
CEDRO ROSA
NOVA UBIRATA
COLORADO
PARANATINGA
COUTINHO UNIÃO
QUERÊNCIA
CRUZEIRO DO NORTE RIBEIRAO CASCALHEIRA
ENA
FELIZ NATAL
GUATAPARA
CANARANA
GUERREIRO
RIBEIRAO CASCALHEIRA
JANDIRA
AGUA BOA
JARAGUÁ
AGUA BOA
JATOBAZINHO
AGUA BOA
MARIA TEREZA
RIBEIRAO CASCALHEIRA
MARTINS I
AGUA BOA
PINGOS DÁGUA
QUERÊNCIA
PIRATININGA
NOVA UBIRATA
SANTA CELIA
NOVA XAVANTINA
SANTA CRUZ
AGUA BOA
SANTA LÚCIA
RIBEIRAO CASCALHEIRA
SANTA ROSA II
SORRISO
SANTA TEREZINHA II NOVA UBIRATA
SÃO MANOEL
QUERÊNCIA
SERRINHA
AGUA BOA
VIDA NOVA
PEIXOTO DE AZEVEDO
YAMIN
SAO JOSE DO XINGU
FREI CRISPIM
UNIAO DO SUL
KENO
CLAUDIA
NOVA ALIANÇA
GAUCHA DO NORTE
NOVO RENASCER
UNIAO DO SUL
OLGA BENARIO
UNIAO DO SUL
SONHO DE ANDERSON UNIAO DO SUL
TERRA DE VIVER
CLAUDIA
TOTAIS

ATI

Área Total do Imóvel

Elaborado pelo autor. Fonte: Sicar/Ufla.

SICAR (ha)
Bioma
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Cerrado
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Amazonia
Cerrado
Amazonia
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Amazonia
Cerrado
Amazonia
Amazonia
Cerrado
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia

APP

% RL
80
80
80
80
80
80
80
80
35
80
80
80
35
35
35
35
35
80
35
80
35
35
35
80
35
80
80
35
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Data de
criação
25/5/2005
13/7/1998
6/11/1997
14/12/1995
30/1/1998
4/6/1998
02/10/2006
10/12/1999
26/7/1999
10/1/1995
14/8/1987
26/11/1997
11/6/2012
9/9/2002
14/8/1987
11/5/1998
28/5/1987
29/12/1995
10/1/1995
9/7/1998
10/5/1996
9/9/2003
23/6/2003
4/6/2004
10/12/1999
13/7/1998
28/1/1999
24/9/1992
13/12/2004
29/12/1995
18/10/2012
16/11/2009
22/9/2009
5/10/2010
24/10/2007
2/8/2010
28/3/2011

ATI
15.995,5900
32.087,3126
9.188,1847
11.787,0270
28.499,1700
7.524,5556
3.749,4943
3.731,0510
8.747,5765
15.742,3372
4.964,7258
30.106,8927
6.892,6494
10.606,8355
9.130,9130
20.202,1478
15.130,7357
21.582,2644
3.850,8320
38.800,2712
29.844,7967
9.985,8201
4.781,0853
9.140,3903
16.881,7755
9.840,3583
12.670,9190
9.415,1403
16.289,6638
7.952,8449
1.664,7137
1.664,7100
2.433,1802
950,9373
1.458,4254
2.453,3667
1.215,7006
436.964,3945

Área de Preservação Permanente

AUR
-

Remanescente
Vegetal RL
141,5200
24.779,7773
3.458,8967
3.560,3749
18.505,93
2.796,4377
657,2233
1.740,2766
5.067,8197
9.604,5771
1.884,7613
23.973,5700
4.822,1446
1.520,9911
3.631,1500
3.009,2111
5.367,9139
15.143,6234
1.696,0546
10.945,6754
14.736,3823
2.784,9514
1.722,5726
2.971,1327
7.387,8792
8.681,6501
3.647,4652
4.735,5815
14.856,0179
1.747,4288
1.381,3800
1.381,3800
1.041,0300
227,5500
1.240,2307
2.381,7846
883,5500
195.609,9657

ARL
12.796,4720
25.669,8501
7.350,5478
9.429,6216
22.799,3360
6.019,6445
2.999,5954
2.984,8408
3.061,6518
12.593,8698
3.971,7806
24.085,5142
2.412,4273
3.712,3924
3.195,8196
7.070,7517
5.295,7575
17.265,8115
1.347,7912
31.040,2170
10.445,6788
3.495,0370
1.673,3799
7.312,3122
5.908,6214
7.872,2866
10.136,7352
3.295,2991
13.031,7310
6.362,2759
1.331,7710
1.331,7680
1.946,5442
760,7498
1.166,7403
1.962,6934
972,5605
284.109,8771

AUR Área de Uso Restrito

Passivo RL
-

-

-

-

-

12.654,9520
890,0728
3.891,6511
5.869,2467
4.293,4060
3.223,2068
2.342,3721
1.244,5642
2.006,1679
2.989,2927
2.087,0193
111,9442
2.409,7173
2.191,4013
435,3305
4.061,5406
72,1564
2.122,1881
348,2634
20.094,5416
4.290,7035
710,0856
49,1927
4.341,1795
1.479,2578
809,3635
6.489,2700
1.440,2824
1.824,2869
4.614,8471
49,6090
49,6120
905,5142
533,1998
73,4904
419,0912
89,0105
61.407,1694

ARL

APP

Remanescente
Vegetal APP

493,9665
461,5709
151,0798
464,5209
686,0997
152,3933
181,6796
49,4907
438,0606
776,9845
84,5435
3.432,1985
316,7465
719,0342
218,0496
1.013,5494
917,5725
330,4229
195,1544
1.413,0936
725,3261
282,8571
268,8059
1.047,0168
447,0446
480,8650
75,1300
276,4435
352,1208
342,6769
556,8678
1.643,8478
101,6163
26,0494
18,0747
74,8491
58,2392
19.274,0425

Área de Reserva Legal

446,0912
455,7002
116,0934
189,1585
670,4766
143,3211
32,3654
37,9499
345,0087
612,1369
38,2925
3.346,6117
298,3473
367,3288
204,9063
745,0894
698,0325
87,0991
135,4755
1.212,6997
703,1695
169,7892
196,9833
832,2532
417,0773
479,1973
69,2900
235,6207
313,6223
54,8523
548,9560
1.545,6972
88,3840
16,1142
17,6471
74,5503
58,2392
16.003,6278

Passivo APP
47,8753
5,8707
34,9865
275,3624
15,6231
9,0722
149,3142
11,5408
93,0519
164,8477
46,2511
85,5867
18,3992
351,7054
13,1433
268,4600
219,5400
243,3238
59,6789
200,3939
22,1565
113,0679
71,8226
214,7637
29,9673
1,6677
5,8400
40,8228
38,4985
287,8246
7,9118
98,1506
13,2323
9,9351
0,4276
0,2988
0,0001
3.270,4147
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Tabela 3 – Custo de restauração florestal por hectare com a prática de semeadura direta
(muvuca) na região do Alto Xingu, abr./2015.

Fonte: ISA

Quadro 1 – Cenários de composição entre restauração ecológica e regeneração natural

Resta-se prever os custos com o isolamento das APP em casos de serem
próximas a pastagens. O valor calculado pela ARSX e ISA indicava, em abril/2015, um
custo de R$ 8.474,00/km de cerca de arame liso implantada (mão de obra inclusa). Essa
é a realidade dos principais compradores de sementes da ARSX, as grandes fazendas
pecuárias. No entanto, há alternativas mais econômicas e com potenciais de auferir
rendimentos aos assentados. É o caso do plantio de cercas-vivas como da espécie Mimosa
caesalpiniifolia, encontrada naturalmente nas fisionomias da Caatinga e do Cerrado do
norte de Minas Gerais (semiárido brasileiro), conhecida como: sabiá, angiquinho-sabiá,
unha-de-gato ou sansão do campo. Produz uma grande quantidade de espinhos e se
plantada em linhas e adensadas funciona como uma barreira à entrada de gado bovino em
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menos de um ano, além de agir como quebra-ventos e barreira eficiente a incêndios
florestais (aceiro verde). Pode-se, assim, pensar num escalonamento programado da
restauração florestal das áreas: planta-se o Sabiá formando a cerca-viva e, no segundo
ano, realiza-se o plantio da APP; mais a frente, se promove o enriquecimento com mudas
de interesse econômico em um sistema agroflorestal. A ressalva ao seu uso se dá pelo seu
potencial invasor, em razão de ela ser uma espécie exótica à região, o que requer um
manejo adequado.
Tem-se, então, um custo total aproximado de restauração nestes PA variando
entre 5,8 a 11,7 milhões de reais, a depender da relação percentual entre áreas a serem
restauradas ou regeneradas, o que dependerá de diagnóstico técnico por ocasião da
elaboração dos Prada.

6 Organizações Sociais: uma alternativa à estruturação da assistência
técnica e de unidades executoras da recuperação ambiental em PA – o
estudo de caso do Alto Xingu
Conforme a IN MMA no 2/2014, a regularização ambiental dos PA deve se
dar de forma solidária entre assentados e o órgão fundiário. No entanto, a deficiência de
assistência técnica e de empresas executoras de projetos de recuperação ambiental é uma
realidade para a grande maioria dos PA brasileiros, cabendo ao Incra provê-las. Uma outra
deficiência estrutural alia-se à situação – a baixa capacidade instalada de viveiros (Silva
et al. 2015) e a consequente baixa produção de sementes florestais nativas para a maioria
das regiões brasileiras. Como seria possível ao Incra prover uma estrutura suficientemente
ajustada para se resolver a questão para os seus mais de 9 mil PA distribuídos em todo o
país? Ademais, a grande variedade da vegetação nacional e as diferentes situações
logísticas de cada região indicam a necessidade de se desenvolver um arranjo institucional
específico e adequado a cada condição encontrada. Assim, a ideia discutida no presente
artigo é que a solução para a regularização ambiental em PA passa pela capacidade de
interpretação da realidade regional onde eles estão inseridos. Ou seja, pela identificação
do capital social, capital humano e capital natural nelas encontrados e seu aproveitamento
dentro de uma abordagem da sociologia das redes sociotécnicas.
Contrapondo-se à visão de ciência tradicional, que se estabeleceu na
dicotomia entre sujeito e objeto, verdade-erro, ciência-não ciência, sociedade e natureza,
a fundamentação teórica das redes sociotécnicas propõe a “noção de híbridos, da mescla,
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das misturas improváveis”, ou seja, que “a ciência seja vista como o produto de uma rede
de materiais heterogêneos, incluindo agentes, instituições sociais, máquinas e
organizações” (Rocha, 2011). Nessa abordagem, o ator – gerador da ação – é um agente
da transformação, aquele que imagina, elabora, traduz e coloca em circulação (Latour,
1994). Em suma, a construção do conhecimento nas redes sociotécnicas não se resume
aos métodos científicos tradicionais e, sim, ao resultado de uma produção social, fruto de
uma rede de elementos (humanos e não humanos) heterogêneos. No caso estudado, as
redes sociotécnicas atuantes no Alto Xingu desenvolveram uma significativa e inovadora
metodologia em restauração florestal aproveitando-se dos conhecimentos locais –
‘traduzidos’, ‘imaginados’ e ‘elaborados’ a partir do capital social, capital humano e
capital natural e, assim, ‘colocados em circulação’ no intento de transformar aquela
região.
Esses capitais foram organizados em um arranjo institucional – a Campanha
Y Ikatu Xingu – que, mesmo sem presença estatal, conseguiu gerar e difundir inovação
tecnológica capaz de viabilizar a restauração florestal em uma região com tão grande
carência de infraestrutura. Neste sentido, é razoável se cogitar a participação do Incra no
referido arranjo, supondo vantagens recíprocas a ambos. O Incra se beneficiaria de toda
gestão ambiental já desenvolvida pela Campanha que, por sua vez, estenderia sua atuação
nos PA da região, ampliando a eficiência da restauração no Alto Xingu. Para tanto, o
Incra teria que se submeter aos acordos coletivos que compõem a governança ambiental
que orienta a Campanha, respeitando a disposição horizontalizada de seu arranjo
institucional (Sanches, 2015).
Como tradicionalmente se dá em órgãos públicos, a estrutura do Incra é
verticalizada. A sede do Instituto se encontra em Brasília e é reproduzida nos Estados e
Distrito Federal de forma descentralizada: as Superintendências Regionais (SR). No
Estado do Mato Grosso a SR 13/MT promove a gestão dos PA por meio de sua sede em
Cuiabá e sua estrutura interna conta com escritórios sub-regionais denominados de
Unidades Avançadas (UA), situados em alguns municípios (pólos regionais). A UA de
Confresa atende os municípios do território Araguaia-Xingu. O Incra também conta com
uma Coordenação-Geral de Meio Ambiente e Recursos Naturais (DTM) que presta
orientação e apoio às SR e a qual compete “a articulação institucional com órgãos
governamentais e não-governamentais visando à promoção de atividades sustentáveis nos
assentamentos” (Brasil, 2006).
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No entanto, existe outro conjunto de atores no sistema da reforma agrária de
relevância estratégica no arranjo de atividades produtivas nos PA; porém seu amplo
potencial não é aproveitado pelo Incra na aplicação de suas políticas. São as associações
(entidades sem fins lucrativos) representativas das famílias assentadas criadas com o
propósito de estabelecer parcerias institucionais, governamentais ou não, por meio de
convênios ou outros instrumentos legais ou formais. Sua institucionalização é muito
comum, havendo, em muitos casos, mais de uma associação por PA. Visam a promoção
coletiva de processos produtivos como a implantação de lavouras, criação de animais ou
o processamento da produção (industrialização rural). Há também outros interesses, como
a formalização de assistência técnica, educação formal e, inclusive, para a conservação e
recuperação ambiental.
A ideia que se coloca em discussão é que, dada a deficiência estrutural de
empresas executoras desses serviços em grande parte do país, notadamente na Amazônia
Legal, essas associações poderiam ser aproveitadas como unidades executoras dentro de
um programa de recuperação ambiental proposto pelo Incra para recuperação de seus
próprios PA. A prerrogativa se dá pela Lei no 9.637/1998 que permite qualificar entidades
sem fins lucrativos – o caso das associações de famílias assentadas – como “Organizações
Sociais (OS)”, possibilitando, assim, o estabelecimento de contratos de gestão (art. 5o)
com o Poder Público, com vistas à formação de parceria para fomento e execução de
atividades relativas à proteção e preservação do meio ambiente (art. 1o). Com esta
autorização legal, as OS, uma vez instituídas, poderiam se habilitar a receber recursos
orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão (art.
12).
No entanto, não há um cadastro nacional (ou estaduais) que integre o conjunto
dessas associações e sirva ao Incra como referência para se estabelecer os contratos de
gestão. No caso do Alto Xingu, há o exemplo da Associação Família Casadão, com
módulos de meio ambiente, direito e justiça, atuante nos PA Don Pedro, Manah e Santo
Antônio Fontoura, criada para representar os interesses das famílias assentadas na
Campanha Y Ikatu Xingu (Sanches, 2015). Seria necessário, então, um levantamento de
todas as associações formais existentes nos 37 PA do Alto Xingu com vistas a se
estabelecer os contratos de gestão destinados à recuperação ambiental. Às existentes,
deve-se proceder a habilitação às condições elencadas na Lei no 9.637/1998. Àqueles PA
que não as possuem ou àquelas associações que não preveem em seu regimento interno a
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intencionalidade da proteção e preservação do meio ambiente, sugere-se as formalizações
devidas. Nestes casos, estas só poderiam pleitear os contratos de gestão após três anos,
que é o prazo mínimo definido pelo art. 2o do Decreto no 6.170/2007. Ressalta-se, porém,
que a recuperação do conjunto das áreas de passivo ambiental não acontecerá de forma
unificada e a um só tempo, ou mesmo se encerrará nos próximos três anos, seja por fatores
operacionais ou orçamentários. Além disso, o prazo de referência do Código Florestal é
de 20 anos para a completa regularização dos passivos ambientais, tempo mais que
suficiente para a organização e formalização das associações familiares.
Uma vez equacionada esta questão, as associações poderiam se qualificar
como OS visando a restauração florestal dos passivos do PA. Assim, o Incra, por meio
do Programa 2066 – “Reforma Agrária e Governança Fundiária” (LOA 2016), Ação
Orçamentária 211A – “Desenvolvimento de Assentamentos Rurais”, nos seus Planos
Orçamentários no 0002 e 0005, poderá estabelecer contratos de gestão com essas
associações visando à consecução desses objetivos.
Outra questão a ser ajustada para se viabilizar a regularização ambiental em
PA é a deficiência de assistência técnica pública que, para o Mato Grosso, tem-se revelado
crônica. Depois de vários anos sem a prestação desses serviços às famílias assentadas
naquele Estado, o Incra promoveu o Edital de Chamada Pública Incra/SR-13 (MT)
01/2014 19 em outubro de 2014. Como resultado, somente alguns municípios foram
beneficiados e, daqueles que integram o Alto Xingu, apenas o município de Cláudia. Os
principais motivos para a não efetivação dos serviços são o baixo número de prestadoras
de Ater na região e o reduzido valor pago por família, que ainda não contempla a realidade
do bioma Amazônia, com suas deficiências em infraestrutura de estradas e outros apoios
logísticos.
No entanto, a presença de assistência técnica é decisiva no sucesso da
regularização ambiental nos PA, que deve estar dimensionada à demanda (relação número
de famílias assistidas por número de técnicos) e devidamente capacitada em recuperação
ambiental de áreas degradadas. No entanto, mesmo se insistindo na realização de editais
públicos para sua efetivação na região, seria necessário destacar o tipo de assistência
técnica ofertada. Nos modelos em voga de Ater, os editais são definidos em lotes que
abrangem regiões já delimitadas e com os tipos de projetos (atividades produtivas) prédefinidos, quantificando agricultores atendidos e tempo de sua duração. Não é usual se
19
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prever a recuperação de passivos ambientais como um objeto específico. Os modelos, na
maioria das vezes, adotam a lógica da agricultura convencional, prevendo atividades
produtivas que acabam por estimular o desmatamento e degradação ambiental, como a
bovinocultura extensiva largamente adotada na região. Nesse sistema, o crédito rural é
peça importante, uma vez que suas linhas de financiamento – em razão de parâmetros
técnicos aprovados pelas instituições financeiras – promovem a reprodução desses
modelos tradicionais, incrementando, por fim, a dinâmica da degradação. É nessa lógica
operacional que as principais prestadoras de assistência técnica – já formalizadas e
estruturadas no mercado – se enquadram; daí a perpetuação do modelo. Empreendimentos
locais fundamentados em redes sociotécnicas dificilmente preencherão os requisitos
propostos pelos editais, seja pelas atividades produtivas neles preestabelecidas ou por
suas reduzidas estruturas físico-operacionais, incapazes de abranger o número de
municípios/PA estabelecidos em cada lote.
Ademais, temas como produção de sementes florestais; produção de mudas
nativas; SAF; técnicas de restauração florestal/ecológica; agroextrativismo; além de
manejo de flora e fauna; são pouco difundidos na assistência técnica convencional e
carentes de linhas de financiamento na política de créditos rurais. Por outro lado, no caso
do Alto Xingu, a maioria dessas atividades compõe o menu de serviços prestados pelas
ONG/redes sociotécnicas ali estabelecidas.
Dado o contexto e a ausência de Ater na maioria dos municípios que compõe
aquela SBH, haja vista o baixo interesse nas chamadas públicas na região, sugere-se, para
o seu saneamento, apostar na abordagem de redes sociotécnicas locais/regionais. Esse
novo enfoque se justifica especialmente no Alto Xingu, dado o conhecimento inovador
(capital social) e a governança ambiental ali desenvolvida, como as técnicas de semeadura
direta e a organização social em rede, que são os principais pilares do modus operandi da
restauração florestal empregados. Governança, esta, baseada em “processos de
informação, regulação e tomada de decisão coletiva, em particular em matéria de
comercialização dos produtos e de construção social da qualidade” (Sabourin, et al.,
1999), que domina os aspectos técnicos (da produção de sementes florestais nativas ao
manejo das áreas restauradas) e de organização social em rede, o que resultou numa
experiência exitosa da recuperação de APP naquela SBH. Afinal, mesmo que por meio
de uma assistência técnica “oficial” de Ater, seria significativamente “difícil propor
inovações ou estabelecer referências técnicas sem se referir não só às condições reais da

28

produção, mas também aos sistemas locais de conhecimento por meio dos quais tais
inovações estão sendo avaliadas, adaptadas e finalmente adotadas” (Sabourin, 2001).
A alternativa legal para tanto, se daria por habilitar as ONG ali existentes à
condição de OS para atuarem como prestadoras de assistência técnica, haja vista serem
entidades sem fins lucrativos e militantes na região em recuperação ambiental há mais de
três anos, o que as tornariam, pela Lei no 9.637/1998, aptas à realização de contratos de
gestão junto ao Incra para esta atividade (coexecução).

7 A organização institucional do Incra e a regularização ambiental dos
PA no Alto Xingu
Como visto, a recuperação das APP no Alto Xingu está sendo possível graças
à organização do capital social e capital humano em um elaborado arranjo que possibilitou
a institucionalização da Campanha Y Ikatu Xingu. Sua gestão se dá por um conjunto de
redes sociotécnicas com destaque para: a ARSX – que promove a coleta, o processamento
e a comercialização de sementes de espécies florestais nativas; e a AXA – que agrega as
ONG de interesse socioambiental e que dão suporte à ARSX. Com este arranjo, foi
possível prover assistência técnica especializada e sementes florestais nativas para
implantação dos projetos de restauração florestal.
A ideia defendida nesta seção é discutir a organização da estrutura interna do
Incra e sua possível relação com o arranjo institucional da Campanha visando, assim,
promover a recuperação do passivo ambiental dos 37 PA do Alto Xingu. O arranjo
representado no organograma da Figura 5, apesar de configurar um formato “top-down”
de gestão, é apenas uma sugestão ao Incra de como se organizar nos níveis nacional e
regional, respeitando a sua hierarquia institucional de conformação verticalizada, assim
definida por força regimental. No entanto, a sua relação com os atores da Campanha se
daria de forma horizontalizada e seria exercida na instância do “Conselho Gestor do
Projeto”, constituído por representantes das redes sociotécnicas e dos governos com
atuações locais, que ficariam responsáveis pelo aconselhamento estratégico do projeto.
Em outras palavras, a gestão ambiental do Incra no Alto Xingu estaria vinculada à
governança ambiental estabelecida pela Campanha Y Ikatu Xingu 20, observando o seu
modus operandi estabelecido nos acordos coletivos instituídos. Em outras palavras, o
20 Ver Campanha Y Ikatu Xingu: Governança Ambiental da Região das Nascentes do Xingu (Mato
Grosso, Brasil). Tese de Doutorado. Sanches, 2015.
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arranjo organizativo proposto tem como objetivo servir de espaço de relação institucional,
onde o Incra e demais atores discutiriam seus interesses na recuperação do passivo
ambiental em PA no Alto Xingu.
A estrutura proposta se apresenta subdividida em dois níveis: a) Deliberativo
e Decisório Superior; e b) Gerencial e Operacional. O primeiro seria composto pela DTM
e a SR 13/MT, instâncias deliberativas e decisórias do Incra nos níveis nacional e
estadual, respectivamente [agentes institucionais]. O segundo seria exercido pela UA da
SR 13 situada na cidade de Confresa/MT e pelas equipes de assistência técnica atuantes
na região (OS) e as associações das famílias assentadas (OS), com os apoios da ARSX,
Unemat e Prefeituras Municipais [atores executivos].
O Conselho Gestor do Projeto seria o fórum de integração entre os agentes e
atores – um “espaço público de composição heterogênea e de natureza plural” – com a
função de avaliar a evolução do projeto 21 durante seu período de implantação, observando
os acordos de governança estabelecidos na Campanha. No seu exercício, espera-se –
como nas palavras de Junqueira (2004 apud Mattos, 2010) – ampliar o “círculo social em
que se operam as discussões sobre o controle social das políticas públicas (...) como
espaços de negociação de conflitos em torno de iniciativas e projetos que expressam
interesses políticos diversos” e, assim, representar uma mudança real no ambiente
institucional (North, 1991). Parte-se do pressuposto de que usuários locais de recursos
naturais detêm uma melhor compreensão de seu ambiente socioecológico (capital social)
do que os gestores públicos. E que esse capital social é exercido com maior propriedade
se arranjado em escalas múltiplas, dado que a sociedade civil potencializa a ação
governamental (Brondízio, Otrom e Young, 2009).
Vale lembrar que a recuperação ambiental de áreas degradadas demanda
vários anos para se restabelecerem até atingirem suas funções ecossistêmicas plenas. Caso
se opte por adotar arranjos produtivos nos projetos de recuperação ambiental, como os
SAF e suas variantes 22 que exigem manejos específicos e são muito dependentes de
orientação técnica continuada, a escala temporal pode se estender por décadas. Por outro
lado, é a possibilidade de, também, reduzir os custos de oportunidade, ou seja, de
substituir a geração de renda do uso inadequado dessas áreas protegidas por aquelas

21

O projeto aqui se refere ao conjunto das ações necessárias a implantação da recuperação
ambiental dos passivos em PA do Alto Xingu: coleta e produção de sementes e mudas nativas;
assistência técnica; plantios e manutenção das áreas recompostas.
22 Por exemplo: agrossilvipastoril; silvipastoril; integração lavoura-pastagem; mandalas etc.
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derivadas de práticas de exploração reconhecidas pela Lei no 12.651/2012 e seus decretos
regulamentadores.
O Arranjo Institucional proposto está organizado nas seguintes instâncias:
a) Unidade de Coordenação do Projeto (UCP): equipe da DTM, responsável por
coordenar a execução e implementação do projeto no âmbito do Incra, além de promover
as relações institucionais com outros órgãos da união que, direta ou indiretamente, podem
apoiá-lo ou detêm responsabilidade na gestão ambiental.
b) Unidade de Gestão do Projeto (UGP): instituída no âmbito da SR 13/MT,
responsável pela operacionalização e monitoramento da execução financeira do projeto,
realizando a gestão financeira junto às UEP e UCP;
c) Conselho Gestor do Projeto (CGP): constituído por representantes das redes
sociotécnicas e do governo, em nível nacional e regional, responsável pelo
aconselhamento estratégico do projeto;
d) Unidade de Implementação do Projeto (UIP): instituída no âmbito da UA AraguaiaXingu da SR 13/MT, no município de Confresa, responsável por supervisionar a execução
e implementação do projeto diretamente nas UEP;
e) Unidades Executoras do Projeto (UEP): são as OS, responsáveis pela execução e
implementação das atividades finalísticas do Projeto, com funções de: i) assistência
técnica; ii) unidades produtivas de sementes e mudas; e iii) unidades de implantação do
projeto (restauração florestal: plantios e manutenção das áreas).
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso (SemaMT) e as Prefeituras Municipais entram no arranjo institucional como potenciais órgãos
de apoio. À Sema caberá, também, a aprovação dos Prada em consonância com o PRA
estadual mato-grossense, ainda não regulamentado por aquele governo estadual.
A ARSX integra o arranjo como fornecedora das sementes florestais nativas.
Porém, em observância à legislação atual, somente se habilitada ao fornecimento via
processo licitatório ou se for possível se instaurar um processo de inexigibilidade de
licitação, conforme art. 25 da Lei no 8.666/1993. A fundamentação se pautaria pela
inexistência de outros fornecedores desse insumo florestal em quantidade, qualidade e
originário daquela SBH. Esta última condição visa preservar o endemismo das espécies
florestais (Amazônia e Cerrado) da bacia hidrográfica do rio Xingu.
A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) – Campus
Xavantina/MT, por sua vez, presta o serviço de análise de qualidade das sementes
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coletadas pela ARSX, o que permitiu àquela associação obter o Registro Nacional de
Sementes e Mudas (Renasem) junto ao MAPA. Seria ela mais uma unidade de apoio ao
arranjo proposto.
Entre as atividades que poderiam ser desempenhadas pelas OS estão a
produção de sementes e mudas nativas, além do plantio e da manutenção das áreas
restauradas, também representadas no organograma (Figura 5). Seria essa uma alternativa
de se promover a recuperação dos passivos ambientais existentes em PA da região sob
responsabilidade solidária entre o Incra e os agricultores assentados, num ciclo produtivo
endógeno, em que as etapas da restauração florestal seriam desenvolvidas nos próprios
PA. Deste modo, se fomentaria, além da regularização ambiental, a geração de emprego
e renda às famílias assentadas. Sugere-se, também, o estímulo às famílias assentadas a se
associarem à ARSX, pois seria mais uma alternativa de agregação econômica às suas
atividades produtivas.
Ter-se-ia, por meio desse arranjo, todo o ciclo da cadeia da restauração
florestal desenvolvida no âmbito dos PA: produção de sementes e mudas, além do próprio
plantio e manutenção das áreas. Como já afirmado, qualificar o agricultor assentado neste
processo é dar-lhe mais uma opção de ganho econômico. Mas, provavelmente, também
seja esta a única opção de se promover a recuperação do passivo ambiental da RA de
forma ampla, seja na SBH Alto Xingu ou em outras áreas do país, principalmente aquelas
desprovidas de infraestruturas de apoio do Estado ou do mercado. A hipótese se baseia
na alta interiorização regional dos quase 10 mil PA sob responsabilidade do Incra, difusos
em todo o território nacional, e na fragmentação das áreas degradadas a serem
recuperadas, inversa à lógica de escala de produção do mercado. E, para a região em
estudo, a situação se agrava dadas as precárias condições logísticas próprias da Amazônia
Legal.
Ressalta-se, mais uma vez, o papel das redes sociotécnicas atuantes na região
detentoras de um considerável capital social 23 de gestão desses recursos naturais baseado
em arranjos sociais assentados em critérios de confiança. O desafio posto ao poder
público é compreender seus princípios culturais 24 para, então, buscar um arranjo

23

Segundo Mattos (2011), Ostrom (1990) vai preferir o termo “capital institucional” para se referir
ao suprimento de estrutura e habilidade organizacional que a sociedade tem à sua disposição,
classificando-o como subgrupo do capital social.
24 Ainda segundo Mattos (2011), Ostrom (1990) define “capital humano” como o estoque de
educação, cultura e conhecimento acumulado nos seres humanos.
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institucional que possibilite, pela ação estatal, dar escala de paisagem 25 às ações locais de
restauração ecológica, e ser reaplicado a outras localidades. Isto é, aproveitar o
background organizativo concebido por estas redes sociotécnicas, visto que esse
conhecimento pode auxiliar na elaboração e aplicação de políticas públicas que
intencionem a preservação e recuperação de florestas nativas. Ou ainda, nas palavras de
Bernardino (2014), “(...) as normas e as regras de ação coletiva internalizadas fortalecem
os processos de auto-organização, sendo que arranjos institucionais, associados à criação
de relações de sinergia entre poder público e sociedade, podem fortalecer a gestão
comunitária”.
Neste sentido, deve se direcionar o arranjo institucional proposto a fortalecer
os acordos locais para, a partir de então, dar escala institucional às ações de recuperação
florestal. Quer-se, assim, valorizar a participação do ator local na construção da política,
nos princípios do exercício pleno de cidadania. Em tal processo, com efeito, “não se pode
abrir mão de uma atuação dirigente do Poder Público, mas não no sentido de uma postura
arbitrária e sim de diálogo e participação comunitária, de mudança do status quo”
(Ohlweiler, 2007). Ou seja, “relações formais e informais de confiança, mas com a
presença do Estado como mediador” (Mattos, 2011), num aprendizado contínuo e
cooperativo dos atores envolvidos.
Assim, o Incra, nesse processo, deve considerar os capitais sociais e culturais
existentes na região Araguaia-Xingu numa perspectiva de melhor gerir a restauração
ecológica/florestal dos passivos ambientais dos assentamentos implantados na SBH Alto
Xingu. Em outras palavras, considerar a participação social nas instâncias deliberativas
como uma estratégia de integração territorial.

25

Dentro dos preceitos da Ecologia de Paisagem, que contém as abordagens: i) geográfica, que
privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e a gestão do território; e ii)
ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os processos ecológicos, e a
importância destas relações em termos de conservação biológica (Metzger, 2001)
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Figura 5 - Organograma do Arranjo Institucional Proposto – Incra - SBH Alto Xingu
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8 Conclusões
A regularização ambiental em assentamentos da reforma agrária está condicionada
à capacidade do Estado, em especial ao Incra, em fornecer as condições necessárias,
notadamente em assistência técnica especializada e em unidades executoras de implantação dos
projetos de recuperação do passivo ambiental. No entanto, os modelos convencionais utilizados
para prover esses serviços são dependentes da capacidade do mercado em oferecê-las e das
condições impostas pela Lei no 8.666/1993 que regulamentam as compras e as contratações
onerosas do poder público. Ressalta-se que essa relação contratual é dificultada em regiões mais
remotas do país, especialmente na Amazônia Legal onde há sérias limitações estruturais. No
Estado do Mato Grosso, por exemplo, não há contratos regulares de assistência técnica
disponíveis aos PA.
Por outro lado, existem experiências de iniciativas regionais que foram capazes de
organizar as condições necessárias aos processos de recuperação ambiental, inclusive em áreas
de PA, mesmo sem a participação efetiva do Incra. No Alto Xingu (MT), por exemplo, redes
sociotécnicas – por meio da Campanha Y Ikatu Xingu – estão suprindo a assistência técnica
regional, além de organizarem a produção de sementes florestais nativas, o que até o ano de
2015 foi suficiente para recuperar 3,5 mil hectares na região, sendo que destes, mais de 450 ha
estão em PA. Em levantamento apresentado neste artigo, baseado em dados do Sicar, foram
identificados 3.270 ha em 37 PA existentes na SBH Alto Xingu e dimensionados seus custos
de recuperação, estimados entre 5,8 milhões a 11,7 milhões de reais.
Dado o contexto, sugeriu-se que o Incra se integre à Campanha para, num esforço
sinergético, potencializá-la a uma escala institucional de maior alcance. Para isso e em
conformidade com a Lei no 9.637/1998, uma alternativa seria o Incra reconhecer as redes
sociotécnicas como OS e, assim, estabelecer contratos de gestão para suprir a deficiência de
assistência técnica em seus PA. Contratos de gestão também podem ser estabelecidos com as
associações de famílias assentadas para a produção de sementes e mudas e para os plantios e
manutenções de áreas de passivo. Para os PA onde inexistem associações familiares, sugere-se
o estimulo a sua criação para os mesmos efeitos.
Para orientar o Incra na sua integração à Campanha, sugeriu-se um arranjo
institucional que congrega a sua estrutura interna (nos níveis nacional, estadual e local) aos
atores regionais. Destaca-se, por fim, a possibilidade de que o arranjo, uma vez instituído e em
operação, possa estimular a cadeia da restauração ecológica em nível regional para além dos
domínios jurisdicionais do Incra, beneficiando todo o Alto Xingu.
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