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Objetivos

 Incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como
sua manutenção e uso sustentável;

 Promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a
elevação da renda da população em situação de extrema pobreza
que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no
meio rural;

 Incentivar a participação de seus beneficiários em ações de
capacitação ambiental, social, educacional, técnica e profissional.

Lei n. 12.512/2011



Beneficiários

− Famílias vivendo na extrema pobreza que desenvolvem

atividades de conservação e uso sustentável de recursos naturais

em:

− Unidades de Conservação Federais: Reservas Extrativistas,

Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Florestas Nacionais.

− Projetos de Assentamento Federais: Projetos de Assentamento

Convencionais e Diferenciados (PAE, PDS, PAF).

− Territórios ocupados por populações tradicionais: Ribeirinhos,

quilombolas, castanheiros, seringueiros, quebradeiras de coco

babaçu, pescadores, indígenas, dentre outros grupos.



Condicionantes ambientais

− Desenvolver atividades de conservação ambiental e realizar o uso

sustentável dos recursos naturais nas áreas partícipes do

Programa.

− No ato de adesão ao Programa, o responsável familiar assina um

termo no qual se compromete a cumprir regras que, geralmente,

estão relacionadas ao instrumento de gestão da área que usa ou

reside. (Plano de manejo, acordo de gestão, plano de uso, termo

de autorização de uso sustentável).



Benefício

– O Programa Bolsa Verde realiza transferências trimestrais no

valor de R$ 300 reais por um período de dois anos. O

beneficio pode ser renovado pelo mesmo período.

– O Ministério do Meio Ambiente realiza atividades de

capacitação para as famílias residentes nas áreas.
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Distribuição dos beneficiários em unidades de conservação 



Distribuição dos beneficiários em projetos de assentamento



Concentração de Áreas Protegidas

69 Áreas protegidas



295 – Diferenciados
554 – Convencionais

Concentração de Projetos de Assentamentos



Fluxo de inclusão de áreas 

Órgãos gestores indicam 
áreas ao MMA. 

MMA realiza 
diagnóstico 
ambiental.

Órgãos gestores 
indicam 
famílias.

MMA cruza 
indicações com 

o CAD Único.

Lista de 
beneficiários do 

BV.

• Projetos de Assentamentos INCRA

• Unidades de Conservação ICMBIO

• Áreas de ribeirinhosSPU

Analise da 
cobertura vegetal. 

Amazônia: 80%

Cerrado: 35%

Demais biomas: 20%

NIS



Fluxo de inclusão de famílias 

MMA / órgãos gestores 
localizam os beneficiários.

Beneficiários 
assinam termo de 

adesão.

MMA solicita a 
inserção na lista de 
pagamento (CEX).

É iniciado o 
monitoramento da 

área. 

Documento que contém as condicionantes 
a serem seguidas pelo beneficiário para se 
manter no Programa. 



Monitoramento

Cobertura Vegetal

Socioeconômico

Biodiversidade

Monitoramento



− UFLA

− Total de 1440 áreas.

− 34.588.866,44 ha.

− 4.15 do território nacional.

− 05 regiões

− 22 estados

− 76 UCs 21.127.045,66 ha

− 1364 Assent = 13.461.820,79 ha

Monitoramento da Cobertura Vegetal



Monitoramento da Cobertura Vegetal

Ano 01 Ano 02 Desmatamento acumulado



Monitoramento da Cobertura Vegetal



Monitoramento Socioeconômico

− UFRRJ

− Entrevistas semiestruturadas.

− Total de 2000 famílias.

− 1000 / 1000.

− Grupos de famílias acompanhadas

anualmente.



Conjugação com outras políticas 
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Transferência de renda

Políticas de Inclusão produtiva

Acesso a serviços básicos

Assistência técnica

Capacitação técnica 



PRONATEC Bolsa Verde

– PRONATEC/Bolsa Formação: Cursos de formação inicial e

continuada com foco em praticas produtivas sustentáveis,

beneficiamento de produtos, gestão de empreendimentos

comunitários e políticas de inclusão produtiva.

– Demanda dos cursos apresentada pelos gestores das áreas,

conselho gestor das unidades de conservação e

organizações locais.

– Oferta de 6000 vagas nos últimos três anos.
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Distribuição das áreas partícipes do Bolsa Verde

918 áreas


