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O Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa 
Verde (BV) – foi desenvolvido com foco na população 
residente em áreas rurais prioritárias definidas pelo 
governo federal, tais como unidades de conservação 
(UCs) de uso sustentável (Reserva Extrativista – Resex; 
Floresta Nacional – Flona; e Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável – RDS) e projetos de assentamentos 
ambientalmente diferenciados (Projeto de Assentamento 
Agroextrativista – PAE; Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável – PDS; e Projeto de Assentamento Florestal 
– PAF). O foco do BV em tais áreas se deu a partir da 
constatação de que, embora concentrassem apenas 
15,6% da população brasileira, cerca de metade das 
pessoas em condição de extrema pobreza residia em 
áreas rurais. O BV é executado pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e, ainda, faz parte do Plano Brasil 
Sem Miséria (BSM).

Para terem acesso ao benefício, as famílias 
devem atender a condicionantes socioeconômicas 
(renda mensal per capita menor do que R$ 70) e 
ambientais (residir em área que cumpra os requisitos 
estabelecidos pelo Código Florestal com relação à 
vegetação nativa remanescente, a qual também deve 
possuir os instrumentos de gestão ou documentos de 
regularização apropriados). O benefício corresponde a 
R$ 300 por trimestre. A implementação do programa 
começou em junho de 2011, sendo que os pagamentos 
foram iniciados em outubro do mesmo ano. Este trabalho 
avaliou a dinâmica de implementação do programa BV 
nos primeiros 24 meses (outubro de 2011 a setembro de 
2013) e, ainda, se a meta de atender a 73 mil famílias 
até o final de 2014 é alcançável.

Até setembro de 2013, o BV havia atendido 
a 44.388 famílias em 24 estados e 730 municípios, 
pagando pouco mais de R$ 69 milhões em bolsas. 
Beneficiários do Pará receberam 62,9% do total aplicado 
pelo BV (R$ 43,5 milhões), seguidos pelos amazonenses 
(R$ 6,3 milhões ou 9,1%), baianos (R$ 4,8 milhões ou 
7,0%), mineiros e acreanos (R$ 2,7 milhões ou 3,9%, 
correspondentes a cada um).

A maior parte das famílias beneficiadas pelo 
programa no período é oriunda de assentamentos 
(61,6%), seguindo-se famílias residentes em unidades 
de conservação de uso sustentável (32,3%) e, por 
último, famílias ribeirinhas agroextrativistas (5,5%). 
A implementação do BV priorizou a região Norte, 
onde foram identificados maior concentração de áreas 
de conservação ambiental federais e maior público 
elegível. O Pará concentrava 83,4% das famílias 
atendidas quando do lançamento do programa, mas 
a participação tendeu a diminuir ao longo do tempo, 
alcançando 54,0% em setembro de 2013. A partir de 
maio de 2012, o BV passou a se expandir para outras 
regiões e estados, em especial para as regiões Nordeste 
(Bahia) e Sudeste (Minas Gerais).

A grande participação da região Norte corresponde 
também a um foco do programa BV no bioma Amazônia, 
que recebeu mais de R$ 55,1 milhões, ou 79,9% do 
valor total dos pagamentos efetuados nos primeiros 
dois anos de implementação. Seguem, em ordem de 
importância, os biomas Cerrado (R$ 5,1 milhões ou 
7,4%), Mata Atlântica (R$ 3,6 milhões ou 5,3%) e 
Caatinga (R$ 1,8 milhão ou 2,5%). O direcionamento 
para esta parte do território nacional é fruto da forte 
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incidência de ações governamentais que proveem 
beneficiários para o programa. Não há nenhuma 
indicação de mudança nesta trajetória e, no curto 
prazo, a contribuição da região deve crescer, pois os 
esforços recentes para alcançar novos beneficiários 
estão sendo para lá direcionados, especialmente para 
o estado do Pará.

Descontadas 306 famílias excluídas do BV, por 
motivo(s) desconhecido(s), o programa atingiu, após 
dois anos de execução, 60,4% de sua meta. Chegar a 
73 mil famílias é factível, desde que ocorra intensificação 
dos esforços iniciados a partir do segundo semestre 
de 2013 para localizar beneficiários que atendam às 
condicionantes do programa.

O BV provavelmente se beneficiaria de 
descentralização operacional para os estados ou regiões, 
tornando mais ágil a execução por diminuir a distância 
entre o público-alvo e a coordenação, localizada em 
Brasília. A região Norte – em particular, o estado do 
Pará – surge como prioritária para receber uma unidade 
gestora descentralizada, pela importância atual para o 
programa, que provavelmente permanecerá no futuro. 
A operacionalização dos processos de capacitação 
e de monitoramento do impacto, previstos para o 
programa, associados a uma maior transparência, 
também seriam aperfeiçoamentos importantes. Por 
fim, a inclusão de terras indígenas – que são florestas 
públicas comunitárias, como as demais áreas atualmente 
atendidas – contribuiria para atingir a meta, ao mesmo 
tempo expandindo os benefícios do BV para uma parcela 
extremamente carente da população rural brasileira, 
constituída pelos povos indígenas.


