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Sudam libera R$12 milhões 
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O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) 
é o grande financiador do Projeto Belém Bioenergia 
Brasil, da Petrobras. O empreendimento visa a abastecer 
o mercado ibérico de biocombustível derivado do dendê, 
em parceria com a Sudam, Petrobrás Biocombustível e a 
GALP Energia Brasil.

“Trata-se de um projeto de desenvolvimento com 
inclusão social, que se enquadra perfeitamente no discurso 
e no objetivo da Sudam”, definiu o superintendente da 
Sudam, Djalma Mello. Serão mobilizados R$576 milhões 
do Fundo para a produção de óleo vegetal. A assinatura do 
projeto contou com a presença do superintendente, do diretor 
de fundos da Sudam, Inocêncio Gasparim, do presidente da 
Petrobras Biocombustível, Alberto Fontes, e do presidente 
da GALP Energia Brasil S/A, Ricardo Peixoto. Dos 60 mil ha de 
área plantada, serão destinados seis mil à agricultura familiar 
e mais seis mil à parceria empresarial (médios e grandes 
produtores), gerando 7.500 empregos diretos.

Biodiesel
A produção de Biodiesel em Portugal será de 270 

mil toneladas/ano. O prazo de implantação e produção 
plena do projeto é de 2010 a 2021. Na primeira etapa, 
320 famílias já estão sendo beneficiadas, em 3.200 ha 
plantados. Ao final, serão 600 famílias beneficiadas com o 
plantio de seis mil ha. Oitenta por cento do projeto são de 
plantio próprio, com áreas arrendadas com contratos de 
longo prazo (cinco anos).

O presidente da Petrobrás Biocombustível, Alberto 
Fontes, ressaltou que o projeto terá uma unidade industrial 
em Portugal, que abastecerá ainda parte da Espanha, que 
será alimentado com a produção de óleo de palma do 
Estado do Pará. “Este é um projeto de grande importância 
para o desenvolvimento regional e social e que também 
estimula o empresariado local. E a parceria com a Sudam 
é fundamental para torná-lo irreversível. É uma grande 
vitória”, comemorou. 

  Diretoria da Sudam e da Petrobras assinaram projeto para a produção de óleo vegetal
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Expediente

Sudam aprova consulta prévia 
para o Mato Grosso e Pará 

Agropecuária
O setor agropecuário poderá se beneficiar com 

recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 
(FDA). A diretoria aprovou a Consulta Prévia da empresa 
Agropecuária Santa Bárbara Xinguara. O empreendimento 
representa um incremento de 17 vezes na produção 
e comercialização de animais com valor agregado e a 
Integração  da Lavoura Pecuária.

Os recursos do FDA, na ordem de R$400 milhões, 
serão aplicados na exploração de uma área total de 473 
mil hectares, em São Felix do Xingu e Santana do Araguaia, 
no Pará, e prevê elevar a produção e as vendas anuais de 
gado no Estado. A expectativa é de que a produção de 
gado aumente de 100 mil para 320 mil cabeças em 2023. 

As atuais sacas de grãos (dois milhões em 2013) 
deverão aumentar para 3,5 milhões em 2023. Também 
será aumentada a capacidade de armazenamento de 
grãos das atuais 750 mil para um milhão de sacas.

Agroindústria
Um complexo agroindustrial avícola poderá ser 

implantado no município de Paranatinga, no Mato Grosso, 
com recursos de R$65,5 milhões do FDA. A Consulta Prévia 
aprovada pela Superintendência é da empresa Íntegro 
Agroindustrial. 

O complexo será formado por incubatório, fábrica 
de ração e frigorífico de frango de corte. O propósito é a 
implantação e o desenvolvimento da avicultura de corte 
no sistema de integração, transformando proteína vegetal 
(grãos) em proteína animal (carne de frango e derivados), 
agregando valor, gerando emprego e renda na economia 
local e regional. No total, a região de influência do projeto 

abrange 39 municípios que representam 18% da população 
do Estado, e 13,3 milhões de toneladas de grãos.

 Infraestrutura
A Diretoria Colegiada da Sudam aprovou, ainda, 

a Consulta Prévia da empresa Concessionária Rota do 
Oeste S/A, para a execução de serviços operacionais, de 
conservação, recuperação e de ampliação da BR-163, 
no  Mato Grosso. O trecho possui extensão de 850,9 km, 
sendo 822,8 km na BR-163 e 28,1 km na MT 407, entre 
os municípios de Sinop e Itiquira. Os recursos são do FDA 
no valor de R$300 milhões. As obras em trechos urbanos 
da BR-163 deverão implantar contornos de pista dupla no 
trecho de Rondonópolis, numa extensão de 10,9 km. Os 
investimentos em infraestrutura e sistemas operacionais 
previstos são em 545 km de duplicação e recuperação de 
rodovias. 

RECURSOS & FINANCIAMENTO

  BR-163 (MT): trecho será recuperado com recursos do FDA



Tocantins e Roraima 
recebem capacitação 
em áreas vulneráveis

CAPACITAÇÃO

Uma parceria da Sudam com o estado de Tocantins 
capacitou 80 técnicos na Elaboração e Gestão de Projetos 
de Desenvolvimento Territorial, na mesorregião do 
Jalapão. O Jalapão é o segundo território do Programa 
Territórios de Cidadania a ser contemplado com o curso 
no Estado este ano, depois da mesorregião do Bico do 
Papagaio, onde outras 40 pessoas já participaram da 
formação.

O Territórios de Cidadania é promovido pelo 
Governo Federal e tem como objetivo promover o 
desenvolvimento econômico e universalizar programas 
básicos de cidadania por meio de uma estratégia de 
desenvolvimento territorial sustentável. Para serem 
escolhidas como Território de Cidadania, as regiões têm 
em comum a situação de pobreza e o baixo dinamismo 
econômico. Dos 120 Territórios existentes no Brasil, 49 
estão nos estados da Amazônia Legal. A participação de 
técnicos da área de meio ambiente no curso potencializa 
a formatação e gestão eficiente de projetos que tragam 
estrutura e melhorem os indicadores socioambientais do 
Estado como um todo. 

Em Roraima, o mesmo curso também realizado em 
Território de Cidadania, apresentou resultados positivos. 
Os trabalhos farão parte de uma publicação que servirá de 
referência para a elaboração e gestão de futuros projetos 
na região.  

Os cursos foram promovidos em 2013, em parceria 
com o Sebrae. Foram 80 beneficiados nas formações 
realizadas nos municípios de São João da Baliza, 
Rorainópolis, Caroebe, e São Luiz do Anauá, a partir de 
convênio firmado com a Sudam em 2012. O público-
alvo dos cursos de Atualização em Elaboração e Gestão 
de Projetos de Desenvolvimento Territorial são técnicos 
de organizações não governamentais e funcionários 
públicos. O objetivo é capacitar esses trabalhadores para 
a elaboração e gestão de projetos de modo a aumentar 
a capacidade de captação e gestão eficiente de recursos.

Mulheres na Construção Civil 
No mês de abril, o superintendente da Sudam 

Djalma Mello reuniu-se com o deputado federal Miriquinho 
Batista (PT/PA) e com técnicos da Universidade Federal do 
Pará para tratar sobre projetos de interesse do Pará, como 
o “Mulheres na Construção Civil” e o “Água para todos”. 
O deputado está articulando recursos para viabilizar esses 
projetos.

Biodiesel
A inauguração da Usina de Etanol Social da 

Amazônia está prevista para o início de junho, em Palmas. 
O empreendimento é resultado de um projeto de pesquisa 
desenvolvido pela Universidade Federal do Tocantins, 
usando como matéria-prima a batata doce. A Sudam é a 
apoiadora financeira do projeto. 

Lançamento Portal 
A Sudam e a Ação Pró-Amazônia lançam no 

próximo dia 20, em Belém, o “Portal Amazônia Negócios”, 
uma plataforma online criada para incrementar as relações 
comerciais entre os estados amazônicos. O Portal contém 
informações sobre produtos e serviços de fornecedores 
regionais, compradores e a comunidade empresarial. A 
programação inclui um lançamento em Belém e outro em 
Manaus.

Seminário
A Sudam e o Jornal Valor Econômico promovem 

no final de maio o seminário “Desenvolvimento Integral 
da Amazônia Legal”. O evento reunirá, em São Paulo, 200 
empresários do sudeste do país com o objetivo de divulgar 
os instrumentos de atração de investimentos disponíveis na 
região amazônica como o FDA, o Fundo Amazônia, o FNO e 
os incentivos fiscais.

Emendas
R$9,29 milhões é o valor que a Sudam terá 

este ano para apoiar projetos oriundos de recursos de 
emendas parlamentares apresentadas à instituição. Ao 
todo, são 20 projetos relacionados ao desenvolvimento e à 
infraestrutura. Os projetos já estão em análise técnica pela 
Superintendência e se forem aprovados devem viabilizar 
projetos nos estados de Mato Grosso, Amapá, Tocantins e 
Roraima.

Curtas



Sudam libera R$12 milhões para projetos na 
Amazônia

 Sudam e Governo do Amazonas iniciam 
capacitação para a copa do mundo

Cerca de 210 jovens de Manaus, com idade entre 
18 e 29 anos, estão sendo capacitados para prestar 
informações turísticas durante a Copa. A capacitação 
faz parte do Projeto “Qualificação de mão-de-obra para 
prestar informações turísticas durante a Copa do Mundo 
de 2014”. O superintendente da Sudam, Djalma Mello, 
participou da aula inaugural. O projeto tem o apoio 
financeiro da instituição e execução do Governo do Estado 

do Amazonas, por meio da Amazonastur.
Os jovens serão capacitados até junho, nos 

principais pontos turísticos da cidade e hotéis que 
aderirem ao projeto. O curso inclui aulas teóricas e 
práticas baseadas no curso Excelência de Atendimento, 
abordando temas transversais ao Turismo. Para 
participar do projeto, o jovem selecionado, receberá uma 
bolsa auxílio de R$ 400,00, mas deve estar desempregado 
e atender aos demais pré-requisitos do projeto.

Em apenas três meses, a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia liberou R$12,4 milhões 
a projetos apoiados pela instituição em 2013. Do total 
de recursos liberados, R$6,5 milhões são do orçamento 
da União e foram direcionados a Convênios e Temos 
de Cooperação e R$5,7 milhões são de emendas 
parlamentares.

O incentivo à produção rural e à capacitação 
profissional para inserção de pessoas de baixa renda no 
mercado de trabalho estão entre as prioridades apoiadas 
pela Sudam no exercício passado. Dentre os convênios e 
termos de cooperação estão o Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável com Fomento à Avicultura Familiar nos 
Municípios de Terra Alta e Barcarena; a construção da 
feira coberta do Pequeno Agricultor em Augusto Correa 

(PA); a capacitação de 100 mulheres na construção civil 
no estado do Amapá; a realização de curso de Formação 
em Gestão Pública no Acre; o desenvolvimento da 
socioeconomia, proteção e reabilitação ambiental da 
microbacia do rio Guamá (PA); a implantação de miniusina 
para produção de etanol combustível no Tocantins e 
fomento ao potencial uso e aproveitamento econômico 
de substâncias ambientais na área do médio rio Negro no 
estado do Amazonas.

Os recursos liberados por meio de emendas 
parlamentares são, na maioria, destinados à infraestrutura 
rural em municípios do estado do Mato Grosso. Para a 
maioria dessas localidades, os produtores rurais receberão 
patrulhas agrícolas, tratores, caminhões e casa de apoio a 
agricultores familiares. 

  Djalma Mello na abertura do curso 

PARCERIA & PROJETOS

  Jovens participam da aula inaugural


