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ACAO PARA A SUSTENTABILIDADE DOS - . 

ECOSSISTElvlAS FLORESTAIS DA AMAZONIA 

Em rumo a uma Amazônia que continue a produzir uma. gama 
de produtos florestais madeireiros e não-madeireiros, gerar empregos, 

prestar vários serviços ecológicos ou ambientais e conservar as espécies, 
a diversidade genética e do ecossistema como um todo. · 

DescrifãO do Programa 

Organizações Administradoras: 

Parlamento Amazônico 
Associação das Universidades Amazônicas (UNAMAZ) . . .. 
Projeto FAO em apoio à Secretaria Pro Tempore do Tratado de Cooperação 'Amazônica 
(SPT-TCA) . . . 
World Resources Institute (WRI) 

Em cooperação com: 

Business Council for Sustainable Development (BSCD) - América Latina 
Center for Internacional Forestry Research (CIFOR) 
Coordinação das Organizações Indigenas da Bacia Amazônica (COICA) 
Federal Ministry for Economic Cooperatíon, Germany (BMZ) 
United Nations Devclopment Program (UNDP) 
United States Department of Agriculture Forest Service (USFS) 
World Conservation Union (IUCN) ~ Escritório da América do Sul 
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O objetivo do Programa é o de fomentar o uso e conservação dos recursos. fl~;~Í,;~:'-~~- ~~-nia 
mediante um processo participativo que incluirá representantes governamentais/grupos de base e 
indígenas, organizações não-governamentais, instituições de pesquisa e interesses comerciais privados. 

Especificamente, o Programa irá: 

• Identificar opções para- que tomadores de decisão possam remover obstáculos e criar 
oportunidades que estabelecerão uma estrutura polãíco-ínstítucíonal dírecíonada a promover 
o uso e a conservação sustentáveis dos ecossistemas florestais da Amazônla.:' ... : ,· ,.\ 

• Promover uma Agenda de Acão para implementar atividades prioritárias para alcançar a 
sustentabilidade dos ecossistemas florestais da Amazônia. Tais · atividades envolverão a 
discussão de políticas, o desenvolvimento de capacidade institucional e investimentos. · · · 

" ' 

O público alvo do Programa caracteriza-se por formu1J.~ de politicas .nos países amazônicos e no 
âmbito internacional, povos indígenas e grupos de bases, setor privado, grupos não-governamentais 
ambientais e de desenvolvimento, agências de desenvolvimento e doadores. · · 
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O Programa constitui-se basicamente de três fases: Planejamento (Fase I, iniciada em Junho de 1993 
e finalizada em Março de 1994); Fase II compondo-se de várias atividades de pesquisa realizadas por 
Grupos Especiais assim como parceiros nacionais (Abril 1994-Abril 1995) e finalmente a Fase m, 
com a promoção das recomendações e ações identificadas na Fase II. 

As Organizações Administradoras responsáveis pela implementação e coordenação do Programa são: 
a Secretaria Pro Tempore do Tratado de Cooperação' Amazônica, a Associação das Universidades 
Amazônicas (UNAMAZ) e o World Resources Institute, Os representantes de grupos de base e 
organizações não-governamentais serão incluídos em todas as discussões, e suas redes de contatos 
serão empregadas na coleta de amplas e necessárias contribuições para o desenho do Programa e 
também na revisão dos rascunhos dos relatórios. A implementação do Programa serlapoiada pelos 
grupos assessores em níveis regional e nacional bem como por um grupo assessor. do setor privado. , . . 
Estes grupos assessores serão selecionados dentre peritos da região e fornecerão . uma grande . 
contribuição ao Programa. 

\-• 

'· 

Em cada um dos oito países amazônicos, uma instituição será escolhlda pelas- Organizações 
Administradoras ( após consultas a grupos locais) para ser o Coordenador N acional, O papel do 
Coordenador Nacional será o de estabelecer Grupos de Trabalho que incluam, muitas outras 
instituições locais para coleta e análise de informações e bancos de dados. 

O papel dos Grupos de Trabalho Nacionais será o de selecionar e analisar iniciativas, passadas e em 
andamento, sobre m~nejo de ecossistema florestal como estudos de caso que ilustrem o impacto das 
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políticas vigentes, legislação e regimes institucionais. Os estudos de caso incluirão manejo de florestas 
naturais para produtos madeireiros e não-madeireiros, conservação da natureza, agricultura, pesca, · · 
agrosílvícultura e plantação florestal. A partir destes estudos de caso bem , como de outros 
componentes do Programa, os membros dos Grupos de Trabalho Nacionais em conjunto comoutros 
participantes, trabalharão na definição de uma Agenda de Ação, baseada nas recomendações feitas 
pelos participantes e também promover sua implementação. · · .. i.[.,. .. , · 

-fa~. 
. . : .. \' -;f:", }: .. 
Os Grupos de Trabalho Nacionais serão apoiados por três Grupos Especiais os quais.ífão: . ~ 

. )~'. 

Formular um Método de Avaliação da Sustentabilidade (MAS) para auxiliar os t~adores de 
decisão na identificação de iniciativas que contribuam a longo-prazo para o uso e conservação 
dos ecossistemas florestais da Amazônia. O método integrará critérios sociais, econômicos e 
ecológicos e também será usado para estabelecer princípios e diretrizes de experiências 
passadas para a orientação de investimentos futuros. 

• 

• Investigar os obstáculos e oportunidades apresentadas aos países da Amazônia, em seus 
esforços para promover um manejo sustentável do ecossistema florestal, mediante políticas 
e instituições internacionais, incluindo comércio, ajuste estrutural e assistência estrangeira. 

• Desenvolver recomendações aos geradores de políticas para minimizar os impactos negativos 
do desenvolvimento da infraestrutura na Amazônia, particularmente a construção de:'estradas. 

·\ 

O Programa preparará duas publicações: a primeira consistirá de um manual de fácil compreensão 
descrevendo o Método de Avaliação de Sustentabilidade; e o segundo, de um relatõríocaracterizando 
recomendaçãões e conclusões dos· Grupos de Trabalho Nacionais e Grupos Especiais. Esta última 

· publicação proporá uma Agenda de Ação de atividades prioritárias e investimentos 'para promover 
o manejo sustentável do ecossistema florestal da Amazônia. Tal publicação .serâ: em 1995-6 nas 
versões disponíveis em Espanhol, Português e Inglês. 

Durante a Fase III, já se sabe que uma gama de atividades previstas será lançada pelos parceiros e 
outros grupos para promover a implementação das recomendações da Fase IL As atividades serão 
administradas pelas instituições locais, regionais e nacionais. Estas podem incluir o fortalecimento da 
capacidade das instituições locais, regionais e nacionais para análise e implementação de políticas, 
promovendo novos programas de incentivo e medidas regulamentadoras, quando necessário, bem 
como atividades de pesquisa adicionais sobre o manejo sustentável dos recursos florestais. 

/ 
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I. INTRODUCAO 

1.1 Objetivos e Metas do Programa 

O objetivo do Programa é o de fomentar o uso e conservação dos recursos do ecossístema'âorestal 
da Amazônia1 através de um processo de participação de interesses múltiplos que envolve geradores · 
e assessores de políticas governamentais, grupos de base e indígenas, organizações não- 
governamentais, instituições de pesquisa e interesses comerciais privados. · ·· · · · · : · 

Os objetivos do Programa são: 
. . 

• Identificar opções para que tomadores de decisão possam estabelecer uma infraestrutura 
político-institucional dirigida à promoção do uso e conservação sustentáveis dos ecossistemas 
florestais da Amazônia. 

• Promover uma Agenda de Ação para implementar atividades prioritárias necessárias para 
alcançar a sustentabilidade dos ecossistemas florestais da Amazônia. Tais atividades 
envolverão a discussão de políticas, desenvolvimento de 
capacidade institucional e investimentos. 

1.2 Terminologia 
:. :/ .. · .. :•. ! 

e•; r ~ 

A linguagem utilizada quando da discussão dos assuntos florestais ·tem sido altamente politizada em· 
função da convergência de forças sociais e econômicas· que envolvem as questões. A terminologia 
empregada neste e noutros documentos resultantes do Programa tem sido cuidadosamente 
selecionada para promover a maior compreensão possível do significado do trabalho em Espanhol, 
Português e Inglês. O desafio terminológico é constante e esforços serão contínuos em refinar e 
revisar a linguagem; .comentários e críticas serão bem vindos. 

1.3 Alcance do Programa 

O programa enfocará estudos e ações em tomo do conceito de "manejo sustentável do ecossitema 
florestal", O manejo do ecossistema florestal inclui silvicultura (para produtos madeireiros e não 
madeireiros), agricultura executada numa área de cobertura florestal predominante, silvicultura de 
plantação e pesca. Este enfoque não exclui a consideração de outras atividades que exercem um . 

A parceria compreenderá grupos de todos os países membros do Tratato de Cooperação Amazônica: 
Bolívia, Brasil, Colombia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 

~. 
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papel fundamental na promoção do uso não sustentável de terras e do desmatamento. 

O setor de silvicultura é, portanto, considerado numa ampla perspectiva que inclui produtos não 
madeireiros (flora e fauna) e recursos biogenéticos. Mais especificamente, o foco das análises será 
a identificação de mecanismos que visem promover o desenvolvimento a longo-prazo da contribuição 
de produtos madeireiros e não-madeireiros, pesca, agricultura e atividade agroflorestal rumo à 
satisfação das necessidades dos países amazônicos, enquanto mantém as "funções de serviço 
ambiental." 

O programa incluirá estudos de atividades e opções do amplo grupo de usuários desde indígenas até 
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industriais e programas comunitários. 

• 

Geograficamente, o Programa dirigir-se-á à região definida pelo Tratado de Cooperação Amazônica. 
Os limites geográficos serão deliberadamente e folgadamente definidos a fim de refletirem as 
interações econômicas, sociais e políticas com outras partes dos países amazônicos e além destes. 
Reconhece-se que algumas ambiguidades relativas ao escopo geográfico ainda existem. Por exemplo, 
em que medida o Programa deveria incluir o estado Bolívar da Venezuela e a Guiana Francesa. 

1.4 Esboço do Plano do Programa 

O Programa é divido em três fases: 

A Fase I iniciou em Junho de 1993 e foi terminada em Março de 1994 com um workshop de 
planejamento em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, no qual uma versão preliminar do plano de 
trabalho foi discutida. As atividades de planejamento envolveram visitas pelos profissionais do WRI 
em todos os países amazônicos e reuniões realizadas com geradores de políticas, organizações não 
governamentais, representantes do setor privado e grupos de base para conhecer suas necessidades 
e questões prioritárias (ver Anexo 2 para a lista das instituições visitadas). Os comentários oriundos 
do workshop de planejamento foram descritos na síntese do relatório (disponível do Programa) e 
o plano de trabalho foi revisado de acordo. 

Os debates continuarão dentro de uma concepção e estrutura de "movimento contínuo" para 
encorajar as contribuições com sugestões para o aprimoramento do Programa durante o período da 
iniciativa. 

Para a Fase II, uma parceria entre a Secretaria 
Pro Temporc do Tratado de Cooperação 
Amazônica (SPT-TCA), a Associação das 
Universidades Amazônicas (UNAMAZ) e o 
World Resources Institute (WRI) está em 
processo de formalização (um gráfico resumido 
das atividades da Fase II é fornecido na Figura 
1, com um mapa organizacional na Figura 2). 
Estas três instituições (sujeitas a um acordo 
formal e possível inclusão de outros grupos) 
servirãocomoOrganizaçõesAdministradoras 
p~ra o Programa. 
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O ponto de enfoque para as atividades da Fase II será a nível nacional em cada país, com ações 
de apoio 11a escala regiona]. D11rn11tc u Fase IJ haverá uma ênfase na promocão de diálogos políticos 
entre os representantes dos grupos de interesse chaves. Os seguintes passos serão tomados para 
implementar a Fase II: 

1. Uma instituíção de cada país será convidada (após consulta com organizações locais chaves) 
pelas Organizações Administradoras para ser o Coordenador Nacional (haverão oito no 
total). 

2. Grupos de Trabalho Nacionais serão desenvolvidos pelos Coordenadores Nacionais para 
executar uma pesquisa detalhada de políticas e estudos de caso de iniciativas selecionadas .. 
de manejo do ecossistema florestal em cada um dos países Amazônicos (ver Seção II). 

3. Três Grupos Especiais trabalharão para formular um Método de Avaliação de 
Sustentabilidade (MAS), analisar políticas internacionais que afetam as florestas da região 
e estudar políticas de desenvolvimento de infraestrutura respectivamente. 

4. As recomendações dos Grupos Especiais serão empregadas pelos Grupos de Trabalho 
Nacionais, em conjunto com suas próprias análises para aconselhar uma Agenda de Acão para 
implementar atividades prioritárias. 

5. Dois workshops serão promovidos, um para discutir o Método de Avaliação de 
Sustentabilidade (MAS) e o outro para um amplo debate da Agenda de Ação proposto. 

Os Grupos de Trabalho Nacionais e Organizações Administradoras serão orientados por: 

1. Um Grupo de Coordenação do Programa composto de representantes de organizações 
que tenham acatado responsabilidades para guiar e implementar o Programa ( as Organizações 
Administradoras, os Coordenadores Nacionais, COICA, os três Grupos Especiais e o Grupo 
Assessor do Setor Privado). Ao todo, totalizarão de 16 a 18 pessoas. 

2. Os Grupos Assessores Nacionais serão convocados cm cada país pelos Coordenadores 
Nacionais a aceitar subsídios e participação de uma série de interesses. A composição típica 
incluiria oficiais de governo, representantes do setor privado, grupos indígena, ONGs e 
grupos de bases. 

3. As contribuições de centenas de Grupos de Base (incluindo uniões de trabalhadores rurais, 
associações de pequenos agricultores, cooperativas e ONGs locais) através de suas redes de 
trabalho, tais como o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) no Brasil e o ONG Fórum do 
Suriname. 
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4. Um Grupo Assessor do Setor Privado será criado pelo escritório da América Latina do 
Business Council for Sustainable Development (BCSD), com a participação de líderes 
comerciais de alto-nível em cada país. Os membros do Grupo Assessor do Setor Privado 
poderiam também participar dos Grupos Assessores Nacionais em seus respectivos países. 

A Fase II resultará em duas publicações: 

• Um relatório de políticas, incluindo uma Agenda de Ação, (100 a 150 páginas, com um 
resumo de 15 páginas) apresentando opções para tomadores de decisão implementarem o 
manejo sustentável de ecossistemas florestais. 

• Um manual de fácil compreensão descrevendo o Método de Avaliação da Sustentabilidade 
(MAS). 

As publicações, simultâneamente disponíveis nas versões em Espanhol, Português e Inglês, serão 
circuladas amplamente na região, e também serão acompanhadas por workshops de divulgação. 

A Fase III será dirigida para ações, baseada nos resultados da Fase II, com a promoção da Agenda 
de Ação. As atividades da Fase III serão identificadas através de consultas extensivas com uma série 
de grupos de interesse na Amazônia, bem como um debate com os parceiros das redes, conselheiros 
e colaboradores estabelecidos nas Fases I e II. As atividades incluirão discussões políticas, 
capacitação e atividades de investimento. A implementação da Fase III estará em grande parte nas 
mãos das instituições locais, nacionais e suas redes. 

1.5 Público Alvo2 

O público alvo para os produtos do Programa inclui: 

• Os assessores governamentais locais e nacionais e geradores de políticas nos países 
amazônicos responsáveis pelas políticas que geram impacto sobre o ecossistema florestal. 

• Os representantes eleitos em governos locais e nacionais dos países amazônicos com 
interesse nas questões de desenvolvimento, incluindo os 68 membros do Parlamento 
Amazônico. 

O termo "público alvo" não é inteiramente apropriado para descrever os potenciais usuários dos 
produtos do programa. Tanto individuos como instituições, estarão participando na execução do 
programa que levam àqueles produtos. 
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• As organizações dos povos indígenas e grupos de base tais como a Coordenação das 
Associações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA), a Asociaciôn lnterétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP) no Peru, a Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) na Colômbia, a Coordinadoria das Organizações Indígenas da Amazonia Brasileira 
(COIAB) e o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) no Brasil. 

• Os investidores privados internacionais e líderes de negócios nos países Amazônicos com 
existentes ou potenciais investimentos na região. ;j:- 

• As agências. e Programas de desenvolvimento internacionais, por exemplo, agências de 
assistência e desenvolvimento bilateral, o Banco Mundial, o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento e a Organização dos Estados Americanos. 

• As ONGs ambientais e de desenvolvimento social trabalhando na Amazônia. 

• As instituições de ensino e pesquisa tais como os membros da Associação das Universidades 
Amazônicas (UNAMAZ). 

1.6 O que é diferente neste Programa? 

Várias atividades importantes estão sendo implementadas para reduzir as taxas de desmatamento e 
promover a sustentabilidade na Amazônia, incluindo o Programa Piloto do Grupo dos Sete (G7) para 
a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras, Programas de Ação Florestal Nacional em vários 
países e centenas de projetos em níveis nacionais e locais em cada país. 

A diversidade de esforços representa a esperança de uma reversão dos padrões atuais de degradação 
dos recursos e pobreza, movendo cm dírcçao a uma visão de um ecossistema florestal bem-manejado. 

Vários aspectos deste Programa complementam e basearn-se nas iniciativas em andamento na região: 
s 

• E regional, trabalhando com parceiros e questões em todos os países Amazônicos. 

n 
D 

• Desde o início, o Programa tem sido predominantemente um esforço local com instituições 
desempenhando um papel catalizador. 

• A contribuição de centenas de grupos de base, através das já existente e crescentes redes de 
grupos de base será um componente central. 

• Uma diversidade de grupos de interesse estão participando no planejamento e execução do 
Programa. 

)S 

lo • A posse do Programa é intencionalmente de base ampla . 
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• O Programa é administrado e gerenciado de forma transparente e participativa. 

• O Programa irá promover ações baseadas em pesquisas rigorosas das oportunidades e 
obstáculos para o manejo sustentável do ecossistema florestal. 

• O Programa inclui pesquisas e ações em níveis local, nacional e internacional. 

• O Programa não compete, mas complementa e baseia-se nos pontos fortes de outras 
iniciativas na Amazônia. 

• Um ambicioso componente de divulgação do Programa se iniciará na Fase II para informar 
e convidar a participação de instituições na região e internacionalmente. 

• O desenho do Programa assegura a alta probabilidade de ser bem recebido pelos geradores 
de políticas e outros na região e, com o seu apoio, mudanças institucionais e políticas 
podem ser racionalmente esperadas como resultado. 

1. 7 Capacitação Institucional 

Como um dos principais obstáculos para o uso sustentável dos recursos naturais, em se tratando das 
instituições incumbidas com a tarefa, é a falta de capacitação institucional. Na Fase II, esta deficiência 
dos parceiros locais será fortalecida através do seguinte: 

• Sua participação ativa em todos os estágios de desenvolvimento do Programa. 

• Execução de estudos de caso incluindo seu esboço, uso de ferramentas de campo, análises, 
compilação e apresentação dos resultados. 

• Análises do conjunto dos estudos de caso uma vez que todos estejam completos. 

• Revisão das políticas e estruturas institucionais mais relevantes em níveis nacional e 
internacional. 

• Participação de uma rede desenvolvida de grupos nos diferentes países Amazônicos 
trabalhando em conjunto para implementar o Programa. 
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• Fortalecimento da capacidade de comunicação através de, onde necessário, instalação e 
treinamento do uso de comunicação eletrônica (E-mail e seus derivados)3. 

• Uma maior harmonização, ou ao menos compatibilização, de enfoque e compreensão entre 
os diferentes grupos. 

O desenvolvimento de capacidade institucional será o componente fundamental da Fase ID,.incluindo 
o fortalecimento da capacitação de instituições locais, regionais e nacionais para a análise, fõrmulação 
e implementação de políticas. e 

3 As Organizações Administradoras estão comprometidas cm aproveitar da melhor forma a revolução 
informática e as oportunidades que esta oferece ao Programa. 
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Il.ATIVIDADES 

2.1 Grupos de Trabalho Nacionais -- Facilitando, fortalecendo e reproduzindo iniciativas 
locais do manejo sustentável do ecossistema florestal na Amazônia 

Organizações de pequenos agricultores, empresários, grupos indígenas, agências governamentais e 
outros estão promovendo experiências em toda a Amazônia com novos enfoques, ou que mantêm 
práticas de manejo tradicionais e em alguns casos integrando ambas, em iniciativas para estabelecer 
sistemas de produção de longo-prazo. Devido às necessidades econômicas ou á concepção ética, isto 
representa a redução das taxas de desmatamento e manejo do ecossistema florestal. Admite-se que 
estas iniciativas vêm sendo prejudicadas pela expansão de pastagens e estão em competição acirrada 
com madeireiros que investem pouco ou nada em manejo florestal. 

Na luta por um manejo mais sustentável dos ecossistemas florestais, são as potencialmente bem 
sucedidas iniciativas locais que devem ser encorajadas com o apoio de um conjunto de políticas. 
Legislação e instituições deveriam fornecer incentivos, suporte técnico através de pesquisa C· 

seguridade em face da concorrência de indesejáveis usos de terra. 

Em cada um dos oito países uma instituição será convidada pelas Organizacoes Administradoras 
(após consulta a grupos locais) para desempenhar o papel de Coordenador Nacional. 

A primeira tarefa dos Coordenadores Nacionais de cada país será convocar o Grupo Nacional 
Assessor em seus respectivos países. Os Grupos Assessores Nacionais serão compostos de 
indivíduos de vários grupos de interesses. A composição típica incluiria representantes de: 

- Relevantes ministérios de governo 
- Grupos de base e indígenas 
- Redes de ONGs 
- Federações do Setor Privado 
- Instituições de Ensino e Pesquisa 

O Coordenador Nacional irá então estabelecer um Grupo de Trabalho Nacional, ou seja, um 
consórcio de várias instituições e indivíduos os quais implementarão as atividades do Programa, tais 
como estudos de caso e revisão de políticas. A composição dos Grupos de Trabalho Nacionais 
variarão de país para país mas poderão incluir especialistas técnicos de universidades, instituições 
de pesquisas governamentais, indivíduos de agências governamentais, especialistas técnicos de ONGs, 
grupos de base e setor privado. 

15 
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Açao pam a Suslatabilidade da AmazlJnia 

Além das tarefas acima, o Coordenador Nacional em cada país irá: 

• Servir como secretaria para o Grupo Nacional de Trabalho, para administrar fundos locais e 
internacionais disponíveis para apoio dos esforços de trabalho, coordenar e participar na 
execução de estudos de casos e outras atividades, e cooperar com as Organizações 
Administradoras. & 

• Servir como principal contato no país para as Organizações Administradoras. ~ 

• Interligar-se a uma rede ampla de instituições por todo o país . 

• Desenvolver uma mala-direta de todos aqueles consultados ou o público alvo no país. 

• Desenvolver e implementar uma estratégia nacional de divulgação para disseminar as 
atividades e produtos do Programa. 

-,. 

2.2 Atividades dos Grupos de Trabalho Nacionais 

As atividades a serem implementadas no nível nacional para satisfazer os objetivos do Programa 
incluem: 

• Estudos de caso de iniciativas promissoras de manejo do ecossistema florestal. 

• Revisar políticas nacionais e locais vigentes e sua implementação através de legislação e 
instituições. 

2.2.1 Estudos de Caso 

Os estudos de caso de iniciativas e projetos específicos podem ajudar a identificar e avaliar o impacto 
de políticas, leis e instituições particulares sobre uma área geográfica delimitada durante um 
determinado período. E na escala local de comunidades individuais, das concessões florestais e 
empresas agrícolas, que políticas e instituições designadas para promover um uso mais sustentável 
das áreas florestais têm impacto. Os objetivos dos estudos de caso são: 

• Identificar obstáculos e oportunidades para a promoção da sustentabilidade. 

• Ressaltar atividades promissoras e exemplos para o manejo mais sustentável do ecossistema 
florestal. · 
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Uma importante dimensão do enfoque dos estudos de casos é que estes podem ser utilizados para 
engajar parceiros locais com conhecimento complementar de diferentes países. Debates e troca de 
experiências entre os parceiros dos diferentes países amazônicos podem deste modo ser promovidos. 

Estudos de casos examinarão iniciativas em que indústrias, comunidades locais, grupos indígenas e 
outros tem desenvolvido ou implementado. De particular interesse são aquelas iniciativas que 
aparentam ser promissoras para contribuir com a sustentabilidade. 

Casos serão escolhidos pelos Grupos de Trabalho Nacionais em consulta com os Grupos Assessores 
Nacionais e o Grupo de Coordenação do Programa. Portanto, é impossível, neste estágio, fornecer 
uma lista dos casos a serem estudados. 

Tais casos deveriam refletir as mais relevantes e representativas situações em cada país, dentro do 
contexto dos esforços rumo ao desenvolvimento sustentável e englobar uma série de atividades tais 
como: 

- Agricultura e pecuária em áreas florestais. 
- Uso das áreas degradadas as quais requerem restauração através do uso de sistemas 
agro florestais. 

- Extração de produtos madeireiros e não-madeireiros florestais cm pequena e larga escala. 
- Uso múltiplo da floresta. 
- Administração de territórios indígenas. 
- Pesca de água doce. 
- Mineração. 
- Outros a serem identificados em cada país. 

Tanto quanto possível, um enfoque participativo deveria ser tomado para a coleta de dados. Os 
parceiros não apenas estudarão, mas também trabalharão com as pessoas envolvidas em cada iniciativa 
para entender suas perspectivas, e com isto, encorajá-las a refletir sobre suas ações. 

2.2.2 Revisão das Instituições, Legislação e Políticas Nacionais 

Os estudos de caso serão complementados pela coleta das seguintes informações básicas cm cada um 
dos países Amazônicos: 

• Literatura relevante e prévios relatórios de pesquisas. 

• Documentação da legislação e das políticas nacionais que afetam o uso dos recursos florestais 
cm cada território nacional amazônico. 

J'9" 

• ·· Documentação dos papéis das várias agências cujas ações têm um impacto no uso de recursos 
florestais. 
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• Análise institucional das agências chave. 

• Análises da coerência e compatibilidade dos instrumentos legais e políticas de 
desenvolvimento. 

• Revisão do quadro conceituai de leis, instituições e polfticas. 

2.3 Grupos Especiais 

As atividades dos Grupos de Trabalho Nacionais serão apoiadas pelo trabalho de três Grupos 
Especiais. Os Grupos Especiais servirão como grupos consultivos especializados em temas chaves e 
de amplo alcance. 

As três questões fundamentais identificadas até o presente momento são: 

• Métodos de avaliação da sustentabilidade de baixo custo e fácil aplicação. 

• Política internacional, incluindo comércio, ajuste estrutural e questões macroeconômicas . 

• Políticas para maximizar benefícios e minimizar impactos negativos de desenvolvimento de 
infraestrutura, especialmente a construção de estradas. 

Os grupos especias serão compostos de especialistas técnicos dos países amazônicos e da comunidade 
internacional. O trabalho dos grupos especiais é descrito detalhadamente abaixo: 

2.3.1 Grupo Especial 1 -- Formulação do Método de Avaliação de Sustentabilidade (MAS) 
para auxiliar tomadores de decisão a identificar iniciativas que contribuam para o 
uso e conservação dos ecossistemas florestais ao longo-prazo. 

Existem várias razões para a avaliação de iniciativas passadas, em andamento e planejadas, incluindo 
a 'necessidade de: · 

• Uma melhor compreensão do significado prático de "sustentabilidade". 

• Aprender com experiências passadas. 

• Proporcionar diretrizes e informações aos tomadores de decisão a fim de possibilitá-los a 
comparar opções e selecionar aquelas que contribuam para as metas de sustentabilidade. 
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• Fortalecer a capacidade de tomada de decisões das instituições dedicadas ao desenvolvimento, 
a conservação e ao planejamento. 

• Complementar os instrumentos existentes, tais como zoneamento de uso da terra, com 
informações mais específicas sobre o tipo de iniciativas que deveriam ser encorajadas nas 
diferentes áreas. 

Um simples mecanismo de planejamento será desenvolvido o qual poderá ser utilizado para avaliar 
a real e potencial contribuição de uma série de projetos em andamento para o desenvolvimento e a 
conservação a longo-prazo. 

O primeiro passo para desenvolver esse mecanismo será um levantamento de técnicas de avaliação 
de projetos existentes, começando com a revisão de seus pontos fortes e fracos. O Grupo Especial 
será composto de um pegueno grupo de especialistas destacados em mecanismos de avaliação e 
indicadores de sustentabilidade (3 a 4 especialistas dos países amazônicos e 3 a 4 de outras regiões). 
Será solicitado que se integre a compreensão das diferentes dimensões de sustentabilidade: 

1. Viabilidade econômica. 
2. Sustentabilidade ecológica. 
3. Adequação Técnica. 
4. Conveniência sócio-cultural. 
5. Sustentabilidade institucional. 

2.3.2 Grupo Especial 2 -- Políticas Internacionais, incluindo comércio e ajuste estrutural 

A maioria das atividades do Programa será direcionada em questões em níveis local, regional e 
nacional. Para assegurar que estes esforços não sejam solapados pela inabilidade das nações em 
adotar e seguir as recomendações do Programa, é importante investigar as pressões externas que 
afetam as tomadas de decisão a nível nacional. De particular importância são as influências das 
regras de comércio internacional, dívida e políticas de ajuste estrutural. Ao mesmo tempo, 
mecanismos internacionais baseados em comércio, alívio da dívida, investimentos e ações de 
doadores podem ser incorporados através de esquemas inovadores para apoiar e nutrir um uso mais 
sustentável dos recursos florestais. 

Os objetivos do Grupo Especial 2 serão: 

• Auxiliar a compreender os obstáculos relacionados à política internacional enfrentados pelos 
países amazônicos que buscam implementar manejo sustentável do ecossistema florestal. 

• '.\ Indentificar medidas políticas e legislativas as quais poderão ser adotadas pelos estados 
amazônicos, isoladamente ou cm grupo, para superar os obstáculos. 
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• Ajudar a identificar as oportunidades apresentadas por mecanismos internacionais e outras 
propostas inovadoras, as quais poderão ser utilizadas para promover sustentabilidade. 

Entre os temas que os estudos de caso e análises das políticas nacionais levadas a cabo pelos Grupos 
de Trabalho Nacionais poderão identificar como análises necessárias posteriores estão: 

• A nova regulamentação do Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATI') em rela~ão ao uso 
de recursos florestais. ,- ~;J,, 

• 
,, 

O impacto do GATT e outras regras de comércio mediante restrições de importação e 
exportação. 

• O papel das leis anti-monopólio e de sua aplicação, bem como os procedimentos de resolução 
de disputas do GAIT e a Organização do Comércio Mundial. 

• A capacidade dos governos nacionais e partes interessadas em assegurar que o GATT e 
outros acordos internacionais não interferirão nos objetivos de desenvolvimento sustentável. 

• A relação entre Políticas de Ajuste Estrutural (PAE.s) e o potencial para a adoção de 
políticas que visem a sustentabilidade. 

• Os contínuos constrangimentos e crescente obrigatoriedade colocados sobre a adoção de 
estratégias de desenvolvimento que favoreçam ao meio ambiente. 

2.3.3 Grupo Especial 3 -- Políticas para maximízar benefícios e minimizar os impactos 
negativos no desenvolvimento de infra-estrutura, especialmente a construção de 
estradas na Amazônia. 

A recente história de desenvolvimento na Amazônia tem envolvido a construção de estradas que 
criam acesso conveniente a vastas áreas de terras, florestas e outros recursos previamente acessíveis 
apenas por muitos dias de viagem rio acima. As estradas têm trazido desenvolvimento econômico, 
devastação ecólogica e o caos social demonstrado pela construção, na década de 1980, da BR 364 
ligando a região do cerrado brasileiro ao interior de Rondônia e Acre. 

Os protestos internos e internacionais têm resultado na diminuição de construção de estradas desde 
meados de 1980. Mas é claro que pela natureza do debate político local e pressões econômicas, bem 
como as necessidades genuinamente expressas para melhorar o acesso, que a construcão de novas 
estradas e o melhoramento das já existentes tende a continuar. Os casos que merecem especial 
atenção são a extensão da BR 364 para a Costa do Pacífico no Peru e o melhoramento das rotas 
norte de Porto Velho para Manaus, e daí para Venezuela e Guyana. 

20 



O resultado do recente quadro histórico tem sido uma dramática politização do debate sobre a 
construção de estradas na Amazônia. E muito importante esclarecer que este Programa não está 
partindo de uma polãica anti-estradas, mas pretende fornecer um quadro mais claro, para guiar os 
tomadores de decisão e estabelecer um conjunto de recomendações políticas as quais, se 
implementadas no desenvolvimento de novas estradas, poderiam aumentar seus benefícios e 
minimizar os impactos negativos. 

Os especialistas predizem que a rota para o Pacífico reduziria custos de transporte de produtos 
florestais e agrícolas da Amazônia ocidental para a Asia tão dramaticamente que produziria um 
enorme estímulo para o investimento e produção em larga escala na região. Tais atividades trariam 
tremendos benefícios econômicos e sociais, mas também ameaçam promover conflitos sociais e uma 
descontrolada perda de recursos florestais. 

Dois tópicos foram levantados: 

• Qual seria o processo através do qual as decisões de construção de novas estradas ocorreria, 
e quais as dimensões e fatores que deveriam ser considerados no momento da tomada de 
decisões? 

• Uma vez decidida a construção ou melhoramento de uma estrada, quais seriam os passos a 
serem dados para maximizar os benefícios trazidos por tal decisão e minimizar os resultados 
negativos? 

O Grupo Especial 3 trabalhará com formuladores de políticas locais e outros grupos de interesse na 
Amazônia para formular recomendações que poderiam ser usadas como diretrizes no processo de 
tomada de decisões de construção de estradas. As recomendações incluirão os tipos de análises 
necessárias para avaliar os custos dos benefícios da construção e revisar as outras opções disponíveis 
para atender o transporte e necessidades de acesso na região. 

As análises basear-se-ão em experiências na Amazônia e em outras partes do mundo a fim de 
identificar um conjunto de incentivos fiscais, tais como taxas de transferência de terras, impostos 
sobre a especulação e taxas de pedágio, as quais poderiam reduzir os impactos negativos. Uma série 
de recomendações políticas será preparada em conjunto com análise das necessidades institucionais 
para sua implementação . 

. ,, 
,i 
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III. PRODUTOS, COMUNICACAO DIVULGACAO E CRONOGRAMA 

3.1 Produtos 

A Fase II resultará em duas publicações: 

• Um relatório de políticas, incluindo a Agenda de Ação, (100 a 150 páginas, çom um 
resumo de 15 páginas) apresentando opções para tomadores de decisão implementarem o 
manejo sustentável do ecossistemas florestais com um Agenda de Ação ressaltando as 
atividades prioritárias. t' 

• Um manual de fácil compreensão descrevendo o Método de Avaliação da Sustentabilidade 
(MAS). 

As publicações serão circuladas amplamente na região, simultaneamente disponíveis nas versões em 
Espanhol, Português e Inglês e também será acompanhada por workshops de divulgação. 

Outros componentes do Programa podem também ser publicados como relatórios autônomos 
dependendo da importância das descobertas e necessidade de divulgação. 

3.2 Comunicação e Divulgação 

Um conjunto de duas medidas de divulgação será formulado durante a Fase II: 

1. Disseminação de informações sobre as atividades do Programa para tomadores de decisão e 
outros nos países amazônicos bem como internacionalmente (incluindo América do Norte 
e Europa). Isto criará uma audiência informada e expectante quanto aos resultados das 
análises. 

2. Promoção dos produtos publicados da Fase II com uma série de eventos nos países 
amazônicos e internacionalmente. 

O pessoal do Programa tem identificado oportunidades para fazer organizações chaves conscientes 
do Programa antes da edição das publicações. Serão planejadas sessões de orientação com os 
principais doadores e agências de desenvolvimento internacionais, governos e grupos não 
governamentais nos Estados Unidos e Europa e a comunidade empresarial. 

Os Coordenadores Nacionais em cada país amazônico deverão elaborar sua própria estratégia de 
divulgação. O pessoal do WRI encarregado desta área fornecerá apoio, e se eventualmente fundos 
forem disponíveis, será promovido um workshop de treinamento sobre estratégias de divulgação. · 
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Durante a Fase II do Programa, haverá uma série de reuniões, workshops e fóruns, a medida que os 
grupos especiais e os grupos de conselho realizem seu trabalho. Uma oportunidade importante para 
difusão de informações será na Assembléia Geral da Associação das Universidades Amazônicas 
(UNAMAZ) em Manaus em setembro de 1994. Neste evento, atividades serão promovidas entre as 
68 instituições de ensino e pesquisa da região. 

Durante a Fase ll, será elaborada uma mala-direta que será utilizada para difundir informações sobre 
o progresso das atividades. Esta lista será suplementada por nomes da mala-direta geral de 
instituições do WRI que contém técnicos do governo, ONGs e outros, ambos dentro e fora dos 
países amazônicos, os quais provavelmente tem interesse no Programa. 

Anteriormente a sua publicação, os documentos de rascunho do Programa serão extensivamente 
revisados. As revisões formais serão executadas pelos Grupos Assessores Nacionais e o Grupo de 
Coordenação do Programa. Cada Coordenador Nacional solicitará comentários também dos grupos 
de interesse de seu país. 

Serão utilizadas de forma muito intensa as redes de comunicacão já estabelecidas e emergentes dos 
grupos de base para facilitar comunicação sobre o Programa, à medida que este se desenvolve bem 
como constantemente buscar contribuições da parte de uma série muito diversa de instituições. 

As redes de comunicações computadorizadas serão utilizadas para aumentar a experiência e diminuir 
o custo de comunicação entre os parceiros. Onde as conexões para as redes não existam, o Programa 
tentará obter fundos para tê-las instalados e conduzir treinamento. 

A publicação da Agenda de Ação será acompanhada por comunicados da imprensa nos países 
amazônicos e internacionalmente. Também está planejada uma série de artigos nas principais revistas 
de notícias e, se possível, a produção de um documentário em televisão, com o patrocínio de uma 
das principais redes. No momento de sua publicação, aproximadamente 8.000 cópias do relatório 
serão enviadas pelo correio a indivíduos chaves. 

3.3 Seguimento 

Como descrito no Plano do Programa (Seção 1.4 acima), a Fase II será seguida pela promoção de 
ações prioritárias identificadas como essenciais para promover o uso e conservação sustentáveis do 
ecossistema florestal na Amazônia. A base ampla de participação e apoio gerado pelos parceiros do 
Programa em fases preliminares, garantirão resultados tangíveis aos esforços para implementar a 
Agenda de Ação. As Organizações Administradoras estão otimistas quanto à possibilidade do 
Programa resultar em melhor informação à discussão de políticas, e que tomadores de decisão, 
.consequcntemente, escolherão implementar algumas das medidas prioritárias requeridas. O esforço 
de divulgação intensivo para organizações internacionais e investidores é também algo provável de 
prover dividendos na Fase III com a implementação de iniciativas de investimento na região baseadas 
em melhores informações. 
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3.4 Cronograma 

Abril - Maio 1994: 

Maio 1994: 

Maio 1994 - Setembro 1995: 

Setembro 1994: 

Novembro 1994: 

Fevereiro 1995: 

Setembro 1995: 

Setembro 1995 - Fev, 1996: 

Março - Abril 1996: 

Abril 1996 em diante: 

Estabelecimento de acordos de parcerias regionais e nacionais. 

Constituição do Grupo de Coordenação do Programa, a se 
reunir de 2 a 3 vezes no próximo ano. !' 

'i'. 
"..::' . 

Grupos de Trabalho Nacionais e Grupos Especiai(_criados e 
atividades de implementação. · 

Assembléia Geral da UNAMAZ. 

Workshop II para discussão do rascunho do manual Método 
de Avaliação da Sustentabilidade. 

~ •r., 

Publicação do manual de métodos de avaliação da 
sustentabilidade. 

Workshop III para discutir o rascunho do relatório da Agenda 
de Ação. 

Consulta e preparação do rascunho final e publicação do 
relatório. 

Lançamento do relatório e divulgação nos países Amazônicos 
e internacionalmente. 

Início da Fase III. 
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Anuo 1. Antecedentes, Justificativa e Histôsico do Programa". 

Os países da Bacia Amazônica enfrentam sérios desafios, tais como pobreza, atingimento de metas 
de produção agrícola, geração de empregos, satisfação das necessidades internas de matérias primas 
básicas, incluindo produtos florestais e satisfação da demanda de energia por suas crescentes 
economias. 

De acordo as estatísticas oficiais, mais de 70% da população dos países amazônicos vivem às 
margens da pobreza, com renda per capita anual de menos de US$ 2.000. As demandas de energia, 
alimentos e madeiras industriais são grandes e causam um impacto significativo na região amazônica. 
Tomando-se a Amazônia como um todo, aproximadamente 72% (por volume) de toda a produção 
de madeira é destinada ao uso como lenha e carvão, sendo 25% para consumo industrial local e 3% 
exportados em diferentes níveis de processamento. Se o consumo crescer a uma taxa próxima às 
taxas de crescimento populacional, um aumento na demanda de lenha em tomo de 50% é projetada 
para o ano 2015. Na região Centro-Oeste do Brasil, por exemplo, 24 milhões de metros cúbicos de 
carvão são consumidos por ano, sendo uma significativa parte dela de origem de floresta primária. 

As projeções da demanda nacional para produtos industriais madeireiros baseadas em pequenos 
aumentos do consumo per capita e crescimento demográfico projetado, mostram que a demanda 
destes produtos em países amazônicos irá quase que duplicar entre 1990 e 2015, sem considerar os 
objetivos dos formuladores de políticas de aumentarem as exportações. 

A demanda de produtos agrícolas também aumentará com o crescimento demográfico. As economias 
dos países amazônicos são altamente dependentes da produção agrícola como fonte geradora de 
renda através de exportações. Atualmente, os produtos agrícolas representam um terço dos ganhos 
com exportação. Para mantê-las, alimentar a população crescente e atingir aos objetivos dos 
formuladores de políticas de reduzir importações de produtos alimentícios básicos, necessita-se de 
um significativo aumento da produtividade do setor agrícola. 

As pressões externas à região bem como a criação de oportunidades na Amazônia, embora de curta 
duração, têm encorajado a migração humana para os territórios amazônicos. A expansão da 
exploração de petróleo no Equador, as estradas de penetração no Peru, Bolívia e Colômbia, e 
atividades de mineração na Guiana, têm contribuído para o aumento da colonização não planejada. 
No Brasil, programas de incentivo e polfticas de ocupação têm também levado à colonização. Uma 
grande parte dos "problemas" agora enfrentados "na" Amazônia podem, portanto, ser vinculados a 
forças externas da região. Isto é particularmente claro nos países andinos, nos quais tem-se verificado 
um fluxo de migrantes para a fronteira amazônica em resposta à falta de terras e declínio de 
fertilidade na Sierra . 
. ., 

O programa agradece ao Dr. Roberto Samancz Mercado e Dr. Julie Ccsar Ccntcno pela sua ajuda cm 
fornecer os dados acima citados. 

25 

----~--.-.--:.,~·ti.;!..'··~~,,?,,,,: ,.~~~1 



.... ~·.,-~ 

• ~ 
m , .. 
•' 

r~ 
f.1 j 

i 
'f 
~ 
~ 1 tJ 

1 
1 
! 
!] r •. 
l,j 

r l 
lj 

I? ,, 
ji .. 
f: f. 
!~ 
" i' 
~ 
" 11 

1 
~ 
1': 
1,: 

:i ,~. 
i: 
), ,, 
l· 
~ 
1"; 
' ,, ,. 
i, 
1 ,, 

O desejo de se enfrentar com êxito os desafios internos não tem sido ralizado em parte por causa da 
gama de obstáculos estruturais internacionais enfrentados pelos países em desenvolvimento que tem 
buscado o desenvolvimento econômico. Estes incluem desfavoráveis mudanças de taxas de câmbio 
internacionais e cargas da dívida que consomem uma grande proporção dos ganhos com exportação 
cm algums países para pagamento de empréstimos a taxas de juros que excedem aqueles efetuados 
por países desenvolvidos. 

O resultado do conjunto de pressões econômicas, sociais e políticas tem sido o desmatamento de 
largas áreas de florestas nativas, convertidas em terras agrícolas e em pastagens relativamente 
improdutivas, frequentemente abandonadas após poucos anos, bem como a contínua pressão exercida 
pela população pobre para que se apresentem políticas, estratégias ou planos alternativos para 
atender as suas necessidades. 

Dos 7.25 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, cerca de 80% foi historicamente coberto 
por florestas e o restante por outros tipos de vegetação tais como savanas naturais. O montante que 
tem sido devastado é objeto de debate e varia de acordo com definições de desmatamento, técnicas 
de medição e difinição dos limites geográficos da Amazônia. De acordo com a Secretaria Pro 
Tempore do Tratado de Cooperação Amazônica o desmatamento é de 12% do total. 
Aproximadamente 64% do desmatamento registrado durante a década de 1980 foi devido à conversão 
para agricultura e pastagens, 20% às atividades florestais e 16% para outros usos tais como mineração 
e geração de hidroeletricidade, 

Um dos principais benefícios que os formuladores de políticas têm buscado como resultado do 
desmatamento é atingir as necessidades agrícolas, florestais e de energia nos países amazônicos. Os 
resultados são decepcionantes, Atualmente, cerca de 40% da terra devastada para agricultura e 
pastagens na Amazônia não produz alimentos. Parte disto é devido ao abandono de pastagens, longos 
períodos de pousio e altas taxas de terra abandonada por colonos. A terra destinada à produção de 
carne exibe baixas taxas de estoque. A conversão para cultivas intensivos em mão-de-obra satisfaz em 
grande parte a necessidade de subsistência dos colonos pobres, deixando pouco execedente para o 
mercado. Além disso, os produtos são de relativa baixa qualidade, e, consequentemente, 
comercializados a baixos preços. 

De forma quase universal, o setor florestal não tem implementado sistemas apropriados de manejo 
na Amazônia. A extração de madeira bem como o seu processamento produzem muitas perdas; um 
recente estudo realizado pelo TITO no Equador revelou que a taxa de perdas chega a 70% da 
madeira utilizável. Tipicamente, menos de 10% da madeira utilizável é extraída devido a limitações 
de mercado e de beneficiamento; 40% das árvores remanescentes são danificadas devido ao uso de 
técnicas de derrubada inapropriadas e de equipamentos bem inferiores àqueles que poderiam ser 
empregados dados melhor treinamento e maior investimento. Além disso, devido aos altos lucros 
auferidos nesta mal regulada indústria, as companhias madeireiras têm recebido um forte incentivo 
para explorar áreas relativamente isoladas e anteriormente áreas inacessíveis, especialmente onde 
espécies mais valiosas para exportação são abundantes. As estradas de acesso tem-se tornado, em 
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alguns casos, irresistíveis aos colonos, os quais deslocam-se para estabelecer agricultura migratória. 
Subsequentemente, muitas destas áreas tem sido compradas por grandes proprietários de terras para 
a criação extensiva de gado. Enquanto isso, a pobreza mantém-se com altas taxas de mortalidade 
infantil, as quais são 10 a 20 vezes maiores que aquelas dos países desenvolvidos, pouco acesso a 
educação formal e sérios problemas de nutrição. 

Outra consequência que tem atraído muita atenção é o impacto sobre as populações indígenas da 
região, as quais têm sido, tradicionalmente, excluídas dos debates sobre desenvolvimento. Estima-se 
que existem atualmente cerca de um milhão de povos indígenas na Amazônia, muitos vivendo um 
estilo de vida quase que completamente dependente dos recursos florestais. Enquanto muitos países 
têm reconhecido os direitos dos povos indígenas a suas terras e serviços públicos, existem sérios 
conflitos em alguns países sobre assuntos tais como a extração de madeira e recursos minerais em 
territórios indígenas bem como a prestação de serviços públicos. Ao mesmo tempo tem havido pouco 
esforço no sentido de trabalhar com as populações indígenas para melhorar o entendimento 
convencional quanto ao uso de recursos florestais da Amazônia bem como de que maneira esses 
recursos poderiam melhor servir às necessidades nacionais através de sistemas agrícolas e uso de 
florestas melhoradas. 

As políticas de desenvolvimento nos países amazônicos que promovem a conversão da selva em 
agricultura e pastagens altamente valorizam tais atividades em detrimento da manutenção da 
cobertura florestal e o desenvolvimento de sistemas de produção baseados no uso direto de recursos 
florestais. A subestimação da floresta e a visão das mesmas como um obstácul~ mais do que um bem 
para o desenvolvimento, tem talvez sido a raiz de muitas ações que levam ao desmatamento. A 
subestimação da floresta tem sido paralela à falta de investimento em serviços sociais e de 
desenvolvimento na região amazônica. Os planos de desenvolvimento agrícola e colonização, ainda 
que criticados por serem mal concebidos e também por trazerem poucos benefícios a longo prazo, 
estes não têm recebido investimentos em termos de apoio técnico nem infraestrutura, os quais seriam 
necessários para ao menos terem uma chance de gerar rendimentos. 

Ao longo dos últimos cinco a dez anos, alguma mudança tem ocorrido na maioria dos países 
amazônicos com respeito à legislação e estruturas institucionais designadas a promover 
"desenvolvimento sustentável" na região. Este conceito nebuloso definido de várias maneiras tem sido 
interpretado como um meio para atingir desenvolvimento econômico e social sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de também atender às suas necessidades. Na prática, esta mudança 
tem significado uma maior preocupação com fatores sociais e ambientais no planejamento do 
desenvolvimento. A ênfase nas necessidades a curto prazo pode grandemente reduzir as opções para 
atingir objetivos de desenvolvimento a longo prazo. 

No)3rasil, nos últimos dez anos, estabeleceu-se uma secretaria de desenvolvimento, a qual foi 
recentemente absorvida pelo mais novo Ministério do Meio Ambiente e Amazônia. Legislação têm 
sido .críadas limitando as taxas de desmatamento para proprietários de terras individuais e reduzindo 
incentivos fiscais para a criação de gado, bem como diminuindo o processo de colonização 
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patrocinado pelo Governo e o fortalecimento da necessidade de avaliações de impacto ambiental nos 
esquemas de desenvolvimento. O fortalecimento institucional para combater o desmatamento ilegal 
e a redução de subsídios fiscais (bem como a recessão econômica) têm dramaticamente reduzido a 
taxa anual de desmatamento na Amazônia brasileira devido em grande parte à diminuição no 
estabelecimento de pastagens. A Constituiçãção brasileira de 1988 reconhece , através de um 
importante artigo sobre o meio ambiente, a importância das necessidades de longo-prazo do país. ,r,;. 

!li'" 

O Governo da Colômbia tem também reestruturado sua administração com a criaçãb de um 
ministério de meio ambiente e a simplificação do relacionamento entre governos locais e iacionais 
na geração de políticas ambientais. Foi estabelecida uma moratória sobre novas concessões florestais 
até que políticas e legislação possam ser fortalecidas expressando uma preocupação com relação à 
habilidade em monitorar o manejo em concessões mais antigas. A Constituição de 1989 da Colômbia 
adotou medidas significativas quanto ao requerimento para a transformação de aproximadamente 
metade do território amazônico do país em áreas indígenas semi-autonômas, 

O Governo da Venezuela tem instituído uma série de mudanças legais e institucionais desde 1989 
para estabelecer uma única política com respeito ao estado do Amazonas. Estas incluem o 
estabelecimento do Serviço Autônomo para o Desenvolvimento Ambiental do Território Amazônico, 
o qual tem criado um relacionamento de trabalho inovador com a maioria da população indígena 
do Estado, também a fundação do Centro Amazônico de Investigações Ambientais "Alcxandcr von 
Humbolt'' e a declaração da maior reserva de biosfera do mundo cobrindo 49% do Estado (8.9 
milhões de hectares) manejada em conjunto com seus habitantes indígenas. 

Na Bolívia, a nova administração criou o Ministério de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente com o objetivo de iniciar um enfoque mais unificado do planejamento do desenvolvimento. 
Entrou em vigor a "pausa ecológica" com a cessacão de novas concessões florestais enquanto uma 
nova lei é elaborada para tratar das preocupações relativas ao desenvolvimento florestal a longo 
prazo. 

i 
1 

O Presidente Alberto Fujimori do Peru recentemente anunciou o compromisso de seu país com 
relação ao desenvolvimento sustentável na Amazônia peruana e apoiou a inclusão de um artigo neste 
sentido na revisão constitucional de 1993. E provável, que num futuro próximo, entre em vigor uma 
nova legislação florestal, preparada através de um esforço de colaboração entre o governo, setor 
privado e as ONGs. 

No Equador, um exercício de planejamento ambiental nacional está sendo iniciado com o objetivo 
de elaborar um plano para reduzir o impacto ambiental de atividades de desenvolvimento no país. 
O esforço será levado a cabo pela antiga Secretaria da SPT-TCA, a qual tem demonstrado um 
compromisso em reconhecer as limitações para o desenvolvimento na Amazônia e promover 
alternativas promissoras do uso de terras. 

Na Guiana, a nova administração está comprometida com uma reestruturação do governo e com a 
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criação da Agência de Proteção Ambiental Nacional bem como com a revisão de algumas das 
legislações florestais. 

O governo do Suriname tem recentemente adotado uma nova legislação florestal designada a 
promover atividades florestais mais sustentáveis. 

Uma série de iniciativas internacionais também estão contribuindo para mudar o quadro na região. 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Guiana estão em diferentes estágios na elaboração de Programas 
Florestais Tropicais Nacionais dentro do quadro internacional do Programa de Acão Florestal 
Tropical. Estes exercícios nacionais objetivam coordenar o apoio de doadores internacionais para 
reduzir trocas de desmatamento. Até o momento, entretanto, os programas de ação florestais nacionais 
estão em andamento apenas na Colômbia e Bolívia. Existe também uma discussão do Programa 
Florestal para a região amazônica como um lodo. 

Na Amazônia brasileira, o Grupo dos Sete (G7) está fiananciando um programa piloto para reduzir 
as trocas de desmatamento com projetos que visam fortalecer reservas extrativistas, áreas indígenas, 
florestas nacionais, centros de pesquisa e o Ministério de Meio Ambiente e da Amazônia. Além disso, 
o Banco Mundial está fornecendo empréstimos para os estados de Rondônia e Mato Grosso 
envolvendo o desenvolvimento agrícola, conservação dos recursos florestais e fortalecimento 
institucional local. 

Talvez o mais importante e positivo sinal é a multiplicação das iniciativas dos grupos de base para 
promover um uso mais sustentável dos recursos. Estes esforços estão sendo estabelecidos pelas 
associações locais, povos indígenas, sindicatos rurais, pequenos e médios empresários e muitos outros 
grupos não-governamentais, bem como pelas agências governamentais locais, frequentemente a nível 
municipal. O sucesso de muitas destas atividades tem sido questionado, mas sem dúvida, um dos 
fatores que impedem o seu progresso tem sido a contínua falta de apoio da predominante estrutura 
de políticas públicas, leis e instituições. 

Os vários indicadores de uma maior receptividade entre os formuladores de políticas, sociedade civil 
e agências de desenvolvimento mundiais na busca de alternativas que permitam satisfazer as 
necessidades dos países amazônicos, justificam novos esforços para promover a revisão de 
perspectivas e estratégias da região. Entretanto, formuladores de políticas em muitos dos países 
amazônicos admitem que nenhum deles possui estruturas político-institucionais e leis que favoreçam 
o início da implementação de suas boas intenções. Além disso, os países amazônicos carecem de 
uma estratégia de conservação e desenvolvimento a longo-prazo tanto em nível nacional quanto 
regional. Sem um planejamento a 'longo-prazo, acompanhado por investimento em atividades 
apropriadas, fortalecimento institucional e treinamento, é quase inevitável que as boas intenções dos 
formuladores de políticas não sejam suficientes para mudar o padrão contínuo de ocupação da 
região bem como suas consequências como pobreza, degradação ambiental e, o mais importante, a 
redução de seu potencial em satisfazer as necessidades de desenvolvimento no futuro. 
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Estudos recentes têm demonstrado que existe um grande potencial para o desenvolvimento 
econômico baseado no uso dos recursos florestais da Amazônia compatível com a conservação da 
base de recursos. s Existem, portanto, muitos obstáculos a uma maior implementação de sistemas 
promissores do manejo de recursos. 

Muitos desses obstáculos podem ser classificados em duas categorias: 

• Falta de investimento, através de mecanismos apropriados em sistemas de .produçâc 
alternativos e instituições adequadas para apoiá-los. 1;;, • · 

• Políticas e legislação internacionais, nacionais e locais inapropriadas, as quais enfocam 
concepções de curto-prazo e a degradação da base de recursos a longo-prazo. 

Entre as políticas nacionais inadequadas incluem-se: 

• A exigência de que as áreas florestais sejam dcsmatadas para a obtenção de títulos de terra 
correspondentes. 

• Taxas muito baixas de captação de rendimentos pelos governos a partir de diversas atividades 
de extração de recursos e manejo florestal. 

• Não reconhecimento pelos governos de formas comunitárias de uso da terra sob manejo 
tradicional e alternativo. 

• Regulamentação excessivamente restritivas e impraticáveis sobre o uso privado da floresta que 
impedem os esforços de proprietários de grandes áreas de florestas ou concessionários no 
sentido de implementar um manejo florestal inovador e que geram desrespeito pelos esforços 
para controlar o uso florestal. 

• Poucos incentivos econômicos para um uso mais sustentável dos recursos e manejo florestal. 

• A falta de capacidade institucional para monitorar o uso florestal, aplicação dos regulamentos, 
assim como para a implementação e vigilância das salvaguardas sociais e ambientais 
necessárias e incorporadas à concepção e desenho dos mais recentes projetos de 
desenvolvimento de infraestrutura. 

5 Ver por excmplo,Amazônia sem Mitos. SPT-TCA, 1992. 
Seminário Internacional sobre Meio Ambiente, Pobreza e Desenvolvimento da Amazônia 
(S/MDAMAZONIA). Governo do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente, 1992, e A. Andcrson (Ed.),Altematives to Deforestation: Steps toward sustainable use 
of the Amazon Rain Forest. Colombia University Prcss, New York, 1990. 
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• A falta de investimento em pesquisa para desenvolver e aperfeiçoar modelos mais sustentáveis 
do uso de florestas. 

• Estruturas de governo altamente centralizadas que tornam extremamente difícil a 
participação local nas tomadas de decisão, as quais, frequentemente, não refletem os 
interesses locais e o "bem público" quando se tomam as decisões. 

• A descentralização da tomada de decisões sem a capacidade institucional para assegurar que 
os princípios básicos estabelecidos pelos governos nacionais sejam seguidos e sem 
investimento em programas locais de desenvolvimento. 

Inúmeros estudos sobre os obstáculos políticos e institucionais para implementar um uso mais 
sustentável dos recursos renováveis na Amazônia tem sido executados com o objetivo de promover 
mundanças que tratam das questões acima citadas." Tais estudos pretendem reduzir impactos 
negativos da estrutura político-institucional bem como os problemas que a mesma visa solucionar. 

• A pesquisa é não-participativa e portanto tende a ser insensível às diferentes perspectivas 
e percepções das questões de alguns ou de todos os usuários dos recursos e, em alguns casos, 
dos próprios formuladores de políticas. Na medida em que os interesses de alguns grupos 
são considerados, é frequente a exclusão de outras perspectivas. 

Não são priorizadas as muitas recomendações feitas, ou não é examinada a viabilidade de 
introdução de mudanças considerando as necessidades de investimento, vontade política e 
oportunidades para implementar reformas 7• 

e Os trabalhos recentes incluem; 

i, Seminário Internacional sobre Meio Ambiente, Pobreza e Desenvolvimento da Amazônia 
(SIMDAMAZONIA). Governo do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente, 1992. 
ii, Simpósio Internacional sobre Cenârios de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia: 
Alternativas econômicas e perspectivas de cooperação internacional. SUDAM/GTS/UNDP, 1992. 
iii. N. de Figueiredo Ribeiro, Politicas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável na 
Amazônia. Governo do Estado do Pará, 1990. 
iv. Amazônia: Fatos, Problemas e Soluções. Universidade de São Paulo/lNPE, 1989. 
v. Programa Nacional de Conservação e Desenvolvimento Florestal Sustentado. 
UND/FAO/IBAMA, 1987. 

-7 
Ver, por exemplo, R. Lõpez, Environmesuat Degradation and Economic Openness in LDCs: The poverty 
linkage. American Journal of Agriicultural Economics, 1992, Vol. 74, pp. 1138-1143, para uma critica 
de H. Binswanger, Brazilian Policies that Encourage Deforestation in the Amazon. World Development, 
1991, Vol. 19, 821-830. .. ,'./(-'• 
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• Análises reducionistas dão atenção apenas às questões de manejo florestal natural ou 
produção agrícola, ignorando a interação entre setores e questões importantes como a 
floresta como uma fonte de energia. 

• Excessiva ênfase (com notável exceção do trabalho do Tratado de Cooperação Amazônica) 
tem sido dada à Amazônia brasileira, com a exclusão dos demais oito territórios que cobrem 
cerca de 30% da bacia amazônica e que oferecem muitas experiências valiosas quepoderiam 
beneficiar a geração de políticas para a região como um todo, assim como o potencial da 
cooperação regional na promoção da conservação e do desenvolvimento8• ff. · 

• Não existe nenhum plano de investimentos formulado no sentido de acompanhar a reforma 
política. 

Também tem sido identificada uma série de problemas com relação aos programas existentes de 
investimento na Amazônia. Estes incluem: 

• Os processos são frequentemente, em grande parte, "dirigidos pelos doadores" ao invés de 
correponder à estratégia de investimento definida pelos "recebedores" dos fundos. 

• Enfoques muito fragmentários com uma insuficiente consideração da ampla gama de 
investimentos necessários. 

• Má coordenação entre os esforços de investimento, resultantes, cm alguns casos, de 
competição para financiar a mesma iniciativa bem como o não financiamento de outras 
iniciativas mais interessantes. 

• Falta de aprendizado sistemático a partir de experiências passadas, o que resulta em repetição 
dos mesmos erros e desperdícios de fundos. 

Em face de alguns dos problemas citados acima, um grupo de instituicões a nível regional e 
internacional tem desenvolvido este plano de trabalho com base nas consultas a várias instituições 
nos países amazônicos. Os métodos e a estrutura do manejo do Programa, descritos no plano de 
trabalho, deveriam superar muitos dos problemas encontrados pelos esforços para promover um 
manejo mais sustentável do ecossistema florestal na Amazônia. 

8 Como exemplo de um esforço regional, ver: Propuesta de Políticas y Estrategias Regionales para el 
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales dela Amazonla. Secretaria Pro Tcmpore do 
Tratato de Cooperação Amazónica, 1993. 
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HISIÓriCO do Programa 

Em 1992, o World Resources Institute (WRI), entre muitas outras organizações, foi convidado a 
participar do esforço de preparação de uma proposta para harmonização da política florestal a nível 
regional na Amazônia. Participaram também representantes de todos os países membros do TCA 
sendo elaborada urna proposta publicada em 19939• 

Também em 1992, a SPT-TCA publicou "Amazônia sem Mitos", cujo objetivo foi o de promover um 
debate mais informado e racional sobre a Amazônia tal qual ela se apresenta, seus desafios e como 
estes devem ser tratados. 

Baseando-se em "Amazônia sem Mitos" e na proposta de política florestal regional, o WRI 
juntamente com o SPT-TCA, iniciaram uma série de consultas informais e individuais a instituições 
e indivíduos em todos os países amazônicos com o objetivo de identificar obstáculos fundamentais 
ao manejo de sustentabilidade dos ecossistemas florestais na região (no Anexo 4 se apresenta uma 
lista das instituições consultadas). Uma série de grupos de interesses foram consultados incluindo 
tomadores de decisões dos governos, grupos de base e ONGs de pesquisa, organizações dos povos 
indígenas, líderes indígenas, instituições de ensino e pesquisa, grupos ativistas, federações das 
indústrias do setor privado, doadores e agências de desenvolvimento. 

Ao longo das consultas tornou-se claro que os principais obstáculos no avanço do debate têm sido 
os mesmos mecanismos que produziram o debate em si. Houve um acordo geral sobre muitos dos 
obstáculos básicos, tais como, problemas oriundos de políticas em andamento e estruturas 
institucionais. Mas pouco consenso ou sucesso tem ocorrido no sentido de desenvolver meios para 
tratar os problemas. Muitos parecem saber o que fazer (de acordo com a aceitação cm torno das 
propostas apresentadas em "Amazônia sem Mitos" e outras publicações), mas estão inseguros a 
respeito de fQ!!!Q fazer. 

Seguindo as consultas, o WRI preparou vários rascunhos de um plano de trabalho, cada um deles foi 
desenvolvido para refletir mais apropriadamente as sugestões recebidas durante as diversas reuniões 
realizadas na região. O rascunho do plano de trabalho apresentou várias propostas para pesquisa, 
capacitação e ações nos países amazônicos com o objetivo de fomentar o manejo mais sustentável 
dos ecossistemas florestais. O plano de trabalho foi revisado pelos individuas dos países Amazônicos 
por diversas vezes até ao ponto em que foi considerado pela maioria como uma base válida para 
discussões em grupo. 

O objetivo do Workshop de Planejamento foi o de reunir indivíduos de uma série de grupos de 
interesses dos países amazônicos, para discutir e modificar o rascunho do plano de trabalho e 
,também considerar se existe um interesse comum suficiente que justifique a implementação do 

"Proposta de Politicas e Estratégias Regionais para o Aproveitamento Sustentáveis dos Recursos das 
Florestas da Amazônia". SPT~TCA, 1993. 
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programa. O Workshop foi organizado com o patrocínio local da Associação das Universidades 
Amazônicas (UNAMAZ) e o Projeto FAO em Apoio à Secretaria Pro Tempere do Tratado de 
Cooperação Amazônica (SPT-TCA), e patrocínio internacional pelo World Resources Institute 
~(WRI), o Centro para Pesquisas Florestais Internacional (CIFOR) e o Serviço Florestal dos Estados 
Unidos (USFS). 

Seguindo o Workshop, o plano de trabalho foi revisado e é aqui se apresentado como ai_ Descrição 
do Programa. ;, .. 
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Organizações e lndivfduos Chaves Consultados para o Desenvolvimento do Plano de 
Traba/Jw. 

Bolívia 

Conservatíon Intemational-Bolivia (CI) 
Liga de Defesa dei Medio Ambiente (LIDEMA) 
Coordinadora del Programa Nacional de Acción Forestal (P AF) 
Corporación para el Desarrollo dei Departamento de Santa Cruz (CORDECRUZ) 
Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA) 
Ministerio de Desarrollo Susteníble y Media Ambiente 
Misión Britanica en Agricultura Tropical 
Servicio Holandés de Cooperación Tecnica y Social (SNV) 
Uníón Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) 
Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" 
World Bank 
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Brasil 

Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras dos .Estados do Pará e Amapá (AJMEX) 
Assocíation of Amazon Universities (UNAMAZ) 
Centro Agro-Ambiental do Tocantins (CAT) 
Conselho Nacional dos Seringueiros ( CNS) 
Coordinadora da las Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) 
Conservation Intemational-Brazil (CI) 
Deputado Fabio Feldrnann 
Deputado Luciano Pizzatto 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAP A) 

Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental (CPATU) 
Centro Nacional de Pesquisas de Florestas (CNPF) 

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará (FCAP) 
Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (FBDS) 
Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC) 

,- Fundação Pro-Natura (FUNATURA) 
Grupo de Trabalho Amazonico (GTA) 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP) 
Instituto de Estudos Amazonicos e Ambientais (IEA) 
Instituto de Meio Ambiente dei .Estado de Amazonas (IMA) 
Instituto de Meio Ambiente e do Homen da Amazônia (IMAZON) 



Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
Instituto Sociedad, População e Natureza (ISPN) 
Instituto de Pré-Historia e Ecologia (IPHAE) 
Nordisk 
Nucleo de Dereitos Indígenas (NDI) 
PLANAFLORO 
PROCITROPICOS 
Sociedade para a Conservação dos Recursos Naturais e Cultura de Amazônia (SOPREN) 
Superintendência de Desenvolvimento de Amazônia (SUDAM) .: ;~, 
United Nations Development Program (UNDP) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organziation (UNESCO) 
Universidade Federal do Estado do Pará 
Woods Hole Research Center 
World Wildlife Fund-Brazíl (WWF) 

Colômbia 

Asociación Macarena 
CECOIN 
Corporación Colombiana para la Amazonía Araracuara (COA) 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
Fundación Gaia 
Fundación Natura 
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 
Fundación Puerto Rastrejo 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y dei Ambiente (INDERENA) 
Senador Gabriel Muyuy 

Equador 

Asociación Industriales Madereros (AIMA) 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazonica (COICA) 
Eduardo Mansur (consultant) 
Fundación Natura 
World Conservation Union (IUCN) 
Secretada Pro Tempere dei Tratado de Cooperación Amazonico (SPT-TCA) 

Guiana 

Red Thread Womens' Development Programme 
Navio Chandarpal, Presidential Advisor 
Guyana Environmental Monitoring and Conservation Organization (GEMCO) 
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Guyana Organization of Indigenous Peoples 
Guyana Forestry Commission 
University of Guyana 
TROPENBOS 

Asociación de Ecologia y Conservación (ECCO) 
Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
Asociacíón Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO) 
Alberto Sato Abe (Presidential Advísor) 
Camera Nacional Forestal 
Conservation International-Peru (CI) 
Deputado Julio Díaz Palacios 
Fundación para la Conservación de la Naturaleza (FPCN) 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
Oxfam South América 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Suriname 

Bruynzecl Inc. 
Conservation Intcrnational-Gayanas Program (CI) 
Foundation for Nature Prescrvation (STINASU) 
Ministry of Natural Resources 
NGO Service Bureau 
Suriname Forest Service 
University of Suriname 

Venezuela 

Audubon de Venezuela 
Econatura 
Pondo Nacional de lnvestigación Forestal 
Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) 
Servicio Autónomo Forestal (SEFORVEN) 
Servicio Autónomo para el Desarrollo Ambiental dei Estado de Amazonas (SADA-AMAZONAS) 
U níversidad de los Andes 

37 


