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Antecedentes 

Plano Piloto para a AaaZOnia: o que ê 

A decisão de elaborar uma proposta para um "Programa 
Piloto para a conservação da Floresta Amazônica Brasileira" 
foi tomada no Summit dos Governos dos Sete Palses mais 
Desenvolvidos (G-7) de Houston, em julho de 1990. 
Representantes do Banco Mundial, da Comunidade Européia e do 
Governo Brasileiro estão discutindo os documentos, 
elaborados por uma Comissão Intenninisterial deste Governo, 
que deverão subsidiar a decisão final no Summit G-7 de 
Londres {13-15 julho 1991). 

Os documentos são os seguintes: 

l)ArcaboUÇo Institucional para o Plano Piloto de 
Conservação da Floresta Amazônica; 

2)Zoneamento Ecológico-Econômico. 

3)Programa de Apoio à Implantação da Polltica Nacional 
de Meio Ambiente na Amazônia; 

4)Projetos demonstrativos; 

S)Programa para Consolidação de uma base Técnico 
Cientifica na Amazônia; 

o Plano tem a finalidade de alcançar e conceder 
recursos financeiros necessârlos para a implementação de 
atividades de preservação da floresta amazônica. 

r: 

O PAPEL DE AMIGOS DA TERRA- IN'l'ERNACICWAI.. 

Amigos da Terra começaram a pressionar os Governos dos 
Sete em relação à Amazônia, durante o SUmmit G-7 de Paris, 
em 1989 (nesta reunião foi reconhecido, o papel das 
populaçoes ind1genas na preservação da floresta). pela 
primeira vez. 
Desde o encontro do G-7 de 1990 ea Houston, Alligos da Terra 
Internacional est.à assessorando a Comunidade Européia (00- 
XI), com comentàrios e propostas. O Coordenador dessa 
atividade por Amigos da Terra - Internacional é Roberto 
Slleraldi, C01J1 a participação como consultores de Harllia 
Pastuk e Clàudia B. Romano: eles jâ se encontrara111 vârias 
vezes com autoridades brasileiras e do Banco HUndial e 

3 



.•.. 
.,., 

produziram comentàrios sobre as vàrias sucessivas versões 
dos documentos. 

Um objetivo pr1or1tàr1o de Amigos da Terra ê tambêm 
facilitar o envolvimento das comunidades indlgenas e das 
Organizações Não-Governamentais brasileiras. 

A atuação de Amigos da Terra neste sentido tem se dado 
de duas fonnas concomitantes: 
!)Buscando convencer o Governo Brasileiro para que abra jà o 
processo de envolvimento; 

2)Buscando incluir propostas de ONGs e de povos indlgenas 
acerca do tema em questão dentre os comentàrios que esta 
elaborando para a Comunidade Européia, visando a divulgação 
das mesmas para as autoridades brasileiras, ainda que de 
forma indireta. 

Numa primeira fase de discussões, a intenção do governo 
era de que tal envolvimento se daria somente no momento da 
implementação do supracitado Plano. 

A Secretaria de Meio-Ambiente realizou no dia 4 de 
março uma consulta com algumas ONGs acerca do Plano Piloto. 
Amigos da Terra foi quem sugeriu o contato com algumas 
dessas organizações, sabendo depois que parte das mesmas 
recebeu o convite para a reunião na ültima hora; outras 
organizações nem chegaram a receber tal convite. 
A realização deste encontro serviu como U111 reconhecimento 
oficial por parte do Governo Brasileiro sobre a importância 
da participação das ONGs no decorrer deste processo, mesmo 
se, até este momento, o desenvolvimento desta participação 
não teanhs sido satisfatório. 

Nos dias 9 e 10 de abril realizou-se em são Paulo um 
encontro organizado pelos Amigos da Terra, entre diversos 
especialistas independentes brasileiros, com o objetivo de 
analisar e discutir os dOCU111entos que integram o Plano 
Piloto. 

F.ste encontro assumiu um caràter informal, tratando da 
anàlise de determinados aspectos que, à primeira vista, 
pareceram de maior relevancia para a discussão da 
problemâtica considerada. Os resultados do mesmo foram 
utilizados como subsidio para a elaboração do documento ora 
apresentado, o qual, embora não contemple a totalidade dos 
assuntos abordados no encontro, n~o fica restrito a estes; 
tendo contribuldo igualmente para sua elaboração, resultados 
de anàlises realizadas individuai.ente por profissionais de 
reconhecida experiência na região amazOnica. 
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Bst.e doctllento: ma proposta para a avaliação das ONGs 
brasileiras. 

Este doctlllento reflete opiniões dos responsàveis desta 
atividade por Amigos da Terra - Internacional, e serà 
revisado antes da divulgação pôblica, pelos grupos de Amigos 
da Terra dos sete palses do G7 e pelos Amigos da Terra - 
Brasil {ADFG). 

Além disso, vai ser complementado pelas sugest~es e 
propostas das entidades brasileiras consultadas. 

Os capltulos 2 e 3 apresentam comentàrios gerais sobre 
os aspectos pollticos e econômicos não abordados pelos 
documentos oficiais. Considera-se esta discussão de grande 
importância e significado; a falta de uma anàlise geral 
sobre a polltica governamental na região, assim como da 
tomada de medidas concretas, pode comprometer a 
operacionalizaçào do Plano e atê criar o risco de 
potencializar os problemas ambientais e sociais da região. 

Os capltulos 4, 5, 6 e 7 examinam os documentos das 
autoridades brasileiras, na versão atual; tais propostas não 
parecem c0111por um todo integrado, e, alêm de serem bastante 
heterogêneas e compartimentadas, não apresentam uma 
complementaridade necessària entre si. Quanto ao documento 
para a Consolidação de uma Base Têcnico-Cient!fica na 
Amazônia, considera-se que seja uma exceção em relação aos 
demais, apresentando uma anàlise mais aprofundada dos 
problemas que visa enfrentar, e, consequentemente, tml maior 
grau de coerência e consistência internas. Neste sentido não 
recebeu ta tratamento particularizado. 

Final.Jlente este documento não trata separadamente da 
questão indlgena, apesar desta ter sido negligenciada nas 
propostas oficiais, que nem chegaJR a explicar como 
relacionaa-se as atividades do Plano Piloto COll o processo 
de demarcação de terras. Este assunto, tão importante e 
delicado, tall.bêm não foi discutido na reunião de avaliação 
técnico-polltica de São Paulo. Propostas relacionadas à 
questão indlgena serão incorporadas na versão final do 
documento, chegando de legltimos representantes dos povos da 
floresta ou de entidades com especlfica experiência de 
atuação neste setor. 
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Introdução 

cx»r.rEXTO HACI~ E <niDIÇOES PARA ATUAÇÃO 

Antes de analisar a consistência interna dos dOCL111entos 
integrantes da atual versão do plano piloto para a Amazônia 
proposto pelo Governo, é interessante explicitar o seu 
universo polltico e sua lôgica com relação à sociedade e ao 
quadro ambiental brasileiros. 

Em principio, o enfoque estritamente amazônico do Plano 
Piloto coloca uma indagação crucial; porque tratar a 
Amazônia como região-problema prioritària em si. quando 
sabe-se que a mesma està nitidamente condicionada a 
desordens ambientais e sociais provocadas no resto do pais? 

O modelo de desenvolvimento. desde os primórdios da 
ocupação do território ê a riqueza dos recursos minerais do 
pais. a titulo de compensação por maus resultados das 
escolhas predatôrias do ponto de vista ecológico e selvagens 
do ponto de vista social. 

Allazõnia e Brasil: ea favor de Ulla abordagem •ais 
a.pla. 

Os fatores de concentração da terra e renda, assim como 
o esgotamento precoce de recursos naturais, sempre geraram 
um moto continuo de migrações populacionais pelo pals, o que 
contribuiu, inclusive, para manter o modelo de 
desenvolviaento e aplacar tensões localizadas. 

A miséria nordestina foi, assim. sistematicamente 
empurrada para a Amazônia desde o auge da economia da 
borracha, tendo m novo pico durante a construção da 
Transamazônica. Mais recentemente, a capitalização da 
agricultura no sul e sudeste levou - com participação 
explicita de autoridades municipais de Estados do SUl e 
apoio de empréstimos de bancos multilaterais - a uma nova 
onda aigratôria para o Norte, em especial para Rondônia. A 
chegada crescente de migrantes, a maioria do Paranà e Rio 
Grande do sul, aconteceu no quadro de aceleração da 
destruição da floresta tropical, nele cumprindo um papel 
destacado. 

Se de m lado a Amazônia ê a ultima fronteira 
disponlvel para esse modelo, está claro que não hâ solução 
restrita a Amazônia, visto que a :formação atual da sua 
população, entre outros fatores • .mostra que a maior parte 
dos problemas da região advém de pressões geradas 
externamente e da pletora de planos inconsistentes. 

A conjuntura oferece, certamente, dados que explicitam 
a exclusividade conferida a Amazônia no pleito financeiro 
correspondente ao Plano em anàlise. Explicam. mas não 
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necessariamente justificam. Do ponto de vista mesmo da 
biodiversidade, por exemplo, é questionàvel ser a Amazônia 
tratada com primazia, fora de Ull conjunto que inclua, no 
mlnimo, a Mata Atlântica e o Cerrado. A esse respeito, hà de 
se considerar que qualquer proposta globalizante para a 
Amazônia começarà aal se não incluir no seu enunciado a 
reconciliação do processo de desenvolvimento nos F.stados do 
litoral - ao longo dos quais estão os remanescentes da Mata 
Atlântica - COID a preservação ambiental. 

r- 

Enfim independentemente da necessidade de abordar as 
questões econômicas citadas no prôxímo capitulo, ê 
preocupante a inexistência de previsão dos próprios impactos 
sôcío-econômicos que a entrada de recursos do porte 
previstos poderà provocar na região. Pode-se prever, por 
exemplo, que poderà estimular novos fluxos migratórios 
vindos do resto do pais, assim gravando alguns dos problemas 
existentes. 

Participação civil: Ulla condição para o planejamento a 
longo prazo. 

outro risco real ê deste tornar-se em aais l.1111 aegaplano 
pol1t1co para a Amazônia, C0111 a duração limitada de U111 
governo. O maior indicio desse risco ê o caràter não bem 
definido que assume a participação da sociedade civil na sua 
formulação e na sua implementação. 

A multiplicação das entidades não-governamentais na 
àrea ambiental, na última clêcada, não sempre correspondeu a 
Ulla melhoria de sua capacitação técnico-cientlfíca para 
formular e avaliar propostas de soluções aos graves 
problemas ambientais brasileiros; especialmente dentro de 
uma perspectiva hollstíca, voltada para a •udança de 
parâmetros institucionais e de exploração econômica vàlidos 
para todo o terrítôrio. 

Sem fornecer condições técnicas para interferir 
decisivamente na formulação de projetos ambientais, limita 
se o papel das ONGs a legitima critica polltíca da pràtica 
oficial. Alem de envolver, portanto, as ONGs na discussão 
sobre a redação do Plano, é preciso inserir, de a1aneira 
clara e privilegiada, a ênfase na necessidade de recursos e 
instrumentos para o desenvolvimento têcnico e institucional 
destas entidades. 

F.lrl relação à redação das versões definitivas dos 
doCUlllentos do Plano, seria também desejàvel que, para cada 
programa especifico, fossem escolhidos especialistas ou 
instituiÇ(}es independentes capazes de efetuar um 
acOllpanhamento, avaliar e propor correções de rumos do 
mesmo. 
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Enfim, considerando que a questão amazônica està por 
ser regulamentada (Constituição, art. 225, IV), poderia ser 
preciso levar o Plano Piloto a atenção do Congresso; isso 
facilitaria a realização dos objetivos de harmonização 
legislativa que deveriaJD complamentar o Plano. 

Internacionalização da MazOnia: o equivoco continua. 

Finalmente, cabe uma nova palavra sobre tm1 
desdobramento pol1tico indesejàvel de danos que monopolizam 
a atenção ambiental na Amazônia: trata-se do estimulo que o 
superdimensionamento da questão oferece as teses de 
"internacionalização" da região. 

E interessante notar, também, que essa abordagem 
conservadora, ainda que de forte apelo para os setores 
militares e de segurança dentro do Governo, acaba 
encontrando-se com uma pregação nacionalista constatada 
dentro de setores pollticos progressistas. E importante 
então esclarecer, como introdução ao plano Piloto, que se a 
soberania do pais está em parte comprometida, isso não 
acontece por 1.llla ameaç:a especifica contra a Amazônia. o 
comprometimento se da em decorrência da própria realidade 
econômica, atinge todo o pals e se eXPressa de maneiras 
diferentes conforme a especificidade das questões nacionais 
que atinge. 

Evitar equlvocos sobre a soberania nacional na Amazônia 
ê necessàrio não sô em função da definição dos objetivos do 
Plano e da tomada de providências eficazes (a região jà està 
internacionalizada até pela quantidade de riquezas que dal 
saem contrabandeadas); ê importante também para evitar a 
posslvel oposição polltica generada pelo próprio equivoco e 
que pode atrapalhar a implementação das atividades do Plano. 
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Para o G-7 de l.Dndres 

BUSCANDO BELACI<BAR O PLANO PIJm'O A POLlTICA DB 
DHSERVOLVDmN'l'O BCXIO«CX> 

Ua aspecto importante. •as ausente, nos atuais 
docullentos que compõem o PP e 111a estratégia que relacione a 
concepção destes com as pollticas e pràticas econômicas, 
tanto a nlvel nacional como internacional, que influenciam o 
desmata.ento na Amazônia. Além disso,instrl.Dentos 
econôlllicos deveriam ser utilizados, diretamente e 
indireta.mente, e em conjunto com instrumentos regulatôrios, 
no sentido de permitir a iaplementação efetiva das 
atividades propostas. 

Toda alocação de recursos para as atividades do 
progra.a estrutural e de projetos demonstrativos deve ser 
coaple.entada por instrmentos econôllicos que visem alcançar 
os •es11os objetivos. Sem essa coordenação, a suposta 
nattn""eza de estruturação para canalizar recursos visando a 
preservação da Amazônia, assim como os objetivos especlficos 
do Plano Piloto, podem tornar-se inviàveís. 

Uma polltica sobre este assunto deveria incluir: 

- U11a avaliação no sentido de integrar os objetivos do 
PP a sêrie de medidas de acompanhamento a serem adotadas em 
função do Projeto de Reconstrução Nacional, conforme 
anunciado pelo Presidente em 15 de março passado. 

- a identificação/anàlise de medidas econômicas, 
fiscais e comerciais, que poderão vir a subsidiar (ou a 
criar pré-condições) a realização das atividades planejadas 
para o PP. 

- o estudo da maneira em que estas •edidas deveriam ser 
haraonizadas dentro do contexto internacional, pelo Menos na 
medida que sejam relacionadas ao G7 e aos palses integrantes 
da Collunidade Europêia. assim C0110 as instituições 
aultilaterais de empréstimo. 

- U11 cronograma tentativo no sentido de contribuir para 
que tais •edidas sejam efetivadas. 

Estas questões deveriam preceder a descrição de 
qualquer projeto, seja estrutural, seja demonstrativo. Tais 
questões deveriam ainda ser consideradas enquanto 
referencial bàsico para a elaboração de propostas por parte 
do governo bras1le1ro, por razoes bastante óbvias de 
soberania polltica (consultas ao Congresso seriam talvez 
!guahente necessàrias). Eventual.Ilente, os aspectos supra 
citados poderiam vir a ser incorporados a agenda de 
discussões acerca do PP no "London SU1D11it". 
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A iapleaentação das pollticas aqui •encionadas pode 
implicar em \.lla carga adicional ao Governo Brasileiro, que 
provavel.aente estaria alêm das capacidades do •esmo 
considerando-se as condições econômicas ora existentes. 
Assim, dentro da estrutura do Plano Piloto, fundos deveriam 
ser providenciados para compensação financeira e 
estabilização de preços (por exemplo. em caso de decllnios 
subsequentes e111 ganhos de exportação; ou auaento do preço de 
certos produtos no mercado interno). 

Parar COII o Avanço da Fronteira de Colorúzação 

Deveria se definir em uma primeira fase, metas de 
redução da taxa de desmatamento com intuito de possibilitar 
que, em una fase subsequente se pare totalmente com o avanço 
da fronteira de colonizaão. 

Os componentes principais neste processo de colonização 
da região amazônica são: migração, interesses agrlcolas, 
pecuaristas e industriais. Portanto, ê necessârio que se 
altere as pollticas de incentivos a estes processos afim de 
pemitir que os habitantes da região tenham uma real 
oportunidade para se beneficiar ào tipo de desenvolvimento 
em pequena escala que o Plano Piloto tenta pr0111over. 

AaazOnia e Mercado: Ligações Perigosas 

Os vàrios agentes no processo de desenvolvimento. sendo 
intenaediàrios dos interesses nacionais e internacionais, 
contribuem para a integração da economia amazônica às 
economias de outras regiões e palses; estas Oltimas sendo 
muito mais fortes. A orientação e controle da articulação 
entre a econC>llia de fronteira e os •ercados externos ê 
condição necessària para o sucesso da implementação de 
qualquer atividade que se proponha a solucionar os problemas 
das populações locais, sejam estas indlgenas ou de 
colonizadores. 

~ Terra para os •• Sell-Terra"? 

A especulação fundiària ê una das principais causas do 
desmatamento, e està relacionada a problemas "crônicos" da 
economia brasileira. 

Alguns aspectos, que são relacionados ao preço da 
Terra, são causas diretas do desmatamento. Entre estes 
estão: o fato de que o desmatamento de Ullla certa àrea seja 
mostra de uso efetivo da mesma, .o que na legislação 
brasileira ê un pré-requisito para obtenção do titulo de 
posse da terra; e que ganhos de capital derivados da 
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especulação fund1ària sejam aaiores que os potenciais de 
ganho com agricultura, o que incentiva o uso especulativo. 

outros fatores. que afetam sô indiretamente o 
desmatamento, são igual•ente importantes para a questão da 
fronteira agrlcola, assim como relevantes para a foraação de 
una polltica econôllica racional. 

Estas causas indiretas relacionam-se ao problema de 
distribuição da terra e ao fenômeno de expulsão de pequenos 
agricultores das terras produtivas em outras regiões do 
pais. 

OS problemas de preço e distribuição da terra podem ser 
abordados atravês de aed1das inter-setoriais, requerendo o 
uso combinado de pollticas aacro-econOmicas (por exemplo. 
medidas anti-inflacionàrias), mecan!S111os regulatôrios e 
fiscais (concessão de tltulos da terra, imposto sobre terras 
desmatadas .iJDprodutivas, etc.) e reformas sociais mais 
abrangentes (especial.mente reforma agrària em regiões de 
alta produtividade da terra. programas de criação de 
empregos em regiões urbanas, etc). 

Desenvolviaento: De que para quem? 

Pode ser que ainda não exista um conhecimento adequado 
sobre o que desenvolvimento sustentado signifique na região 
amazônica; em alguns casos ê diflcil inclusive, baseando-se 
na experiência e conhecimentos existentes, definir quais 
atividades especificas que poderiam ser desenvolvidas de 
maneria sustentada. 

No entanto, somente considerando-se a noção 
convencional de desenvolvimento sustentado, que seria a de 
permitir que gerações futuras tenham acesso aos aesaos 
recursos naturais atual.Ilente utilizados, este conceito 
deveria estar refletido nas pràticas de planejamento e 
politica econômicos que deveriam complementar as atividades 
do Plano Piloto. 

Assim, os projetos deveriam ser avaliados quanto à sua 
contribuição ao bell estar dos residentes atuais na região e 
seus descendentes. Esta prioridade deveria refletir o 
reconhecimento da inabilidade da região em oferecer soluçtSes 
para os problemas sôcio-econõmicos de outras regiões e 
palses. 

Neste contexto, poderia-se implantar vàrias aedidas 
relacionadas ao ciclo de invesimentos, começando-se por 
aodificar os critêrios de contabilidade atualmente 
utilizados. 
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A incorporação do valor dos ganhos a longo prazo nos 
càlculos de planejamento econ0m1co resultaria e11 \.Ili •enor 
nOmero de empreendiaentos desenvolvidos de 1.11a •aneira não 
sustentada. 

Estas considerações são particularmente !•portantes no 
que concerne o programa de zoneamento ecolõg!co-econOmico, 
assim COIIIO no planejamento de investimentos em vàrios 
setores. UJD exemplo tlpico é o manejo florestal; que pode 
considerar ma variedade de produtos. têcnicas extrativas, 
plantações de florestas para diferentes usos (madeira, 
carvão. celulose. etc.} 

Através das •edidas supracitadas que estendem o 
conceito de igualdade social para a relação entre gerações, 
ainda ê possível que se criem condições para •axiaizar os 
beneflcios internos do desenvolv.iJlento da Allaz0n1a. 
Condições que facilitem a criação deste novo tipo de 
economia amazônica (que substitua a atual economia de 
fronteira). incluem a adoção de aedidas que limitem a 
presença externa e o desenvolviaento alêlll da capcidade de 
suporte da região. 
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As Propostas do Governo Brasileiro 

ARCABOUÇO INSTITUCIONAL 

Ba Favor deu.a Estrutura aais Siaples 

A intenção expressa na introdução do documento, de evitar 
redundâncias no aparato governamental, é ext.remamente 
positiva. No entanto, o organograma proposto acaba por 
contrariar esse principio quando tenta amalgamar um conjunto 
excessivo de órgãos públicos nas instâncias diretivas. Isto 
acarretaria intermediações desnecessàrias, tanto na alocação 
e repasse de recursos, quanto na pràtica administrativa. 

A estrutura do organograma proposto é dividida em três 
nlveis. Um primeiro nivel de supervisão e avaliação, um 
segundo nível de decisão e execução, e um terceiro nivel de 
operacionalização. Propõe-se que estes três nlveis sejam 
compostos da seguinte maneira: 

1-SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO: 
Considera-se necessária a existência de um Conselho 
Consultivo, vinculado à Comissão Geral, cuja principal 
função seria a de assegurar a participação da sociedade 
civil das nações envolvidas, através de personalidades de 
reconhecida competência e pretlgio junto às comunidades 
cientifica. ambientalista, religiosa, sindical, etc. 

2-Decisão e Execução: 
Cont.rariamente à proposta, considera-se que a instância 
imediatamente inferior à Comissão Geral deva ser composta de 
um tmico órgão federal responsàvel pela implementação do 
Plano e não de uma outra comissão. Ao mesmo tempo, 
considera-se imprescíndlvel que, nesse mesmo nlvel de 
competência funcione uma Câmara Têcnico-Cientlfica e tm1a 
Auditoria Independente. 

3-0peracionalização: 
Neste nlvel ê que se deverà buscar a integração 
institucional. Assim. os órgãos federais, estaduais, 
mun1c1pais e as entidades da sociedade civil brasileira 
envolvidos na execução dos diversos sub-programas e projetos 
é que deverão procurar as formas mais apropriadas de 
coordenação local e/ou regional. 
Ao •esmo tempo, deve ser preservada a possibilidade de 
algumas ações especificas de entidades que se subordinariam 
diretamente à instância superior (o órgão executor federal). 

caberA à Câmara Têcnico-Cientlfica a decisão sobre a 
alocação de recursos aos projetos. Para tanto, ê 
absolutamente necessário que ela · conte COIII recursos 
suficientes ao desempenho de suas funções, isto ê, que seus 
membros disponham dos meios necessàrios à elaboração de 
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pareceres circunstanciados e solidamente' apoiados em dados 
coletados •• in loco". Além disso seria desej-àvel alguma forma 
de acesso direto da Câmara Técn!co-Cientlfica ao conselho 
Consultivo. 

Se estas observações forem adotadas, o novo organograma 
teria a feição qual apresentada no esboço em anexo. 
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:Esboço de um Organograaa Alternativo 

I I 
.rcoarssso GERAL 1 

~--~-----I I.~-~---~~ 
I I 
IGov. Brasileiro! 
IRepres. do G-7 I ________ ! 

I 
I Secretària I 
I Executiva I 
I I 

I 
I 
I 
I __ !. __ 

I I . I l I I 
IAUDI'l'ORIA I I ORGXO I I CAMARA I 
IINDEPBNDmrE I I FEDERAL l I Tf.QilCO- I 
I I I EXECUTIVO I I CIENTIFICA I 

I I I I 
I I 
I~PBCIALISTASI 
I I 

I I 
I FFAB I 
I I 

I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I_ 

I I I 
I· I I 
I I I 

I I 
I OONSELHO I 
I CONSULTIVO I 
!Participação! 
Ida Sociedade! 
!Civil I 
I I 

I 
I 
I _____ ! __ 
__ I __ . 
I I 
ICoaitê I 
IFNCET I 
I I 

_ I_ 
I I 
ICoaitê I 
IFRitA I 
I I 

I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

I -------------------------------------- 
1 I I 
r I INS'fANCIAS 00 Illl'BGRAçXO I 
I I I 
I I INSTITUCIONAL I 

I I 
!(entidades proponentes e executoras)I 

15 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 



..• . ' 
As Propostas do Governo Brasileiro 
Progrélllla de Zoneéllllent.o Bcolôgioo-Bcono.ioo 

Planejaaento Alm da Realidade? 

Considera-se necessàrio, nU111a proposta global relativa e 
Aaazônica, esclarecer qual seja o relacionamento da polltica 
ambiental com as estratégias geo-polltíca e silitar do 
governo: sobretudo em função do papel de coordenação da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). 

Do :ponto de vista técnico, o Programa em questão parece 
estar razoavelmente foI"llulado. Talvez realizar um Zoneamento 
desta natureza no contexto dos palses desenvolvidos, que 
contam com recursos materiais, humanos e financeiros 
adequados, fosse U11a proposta viàvel. No caso de palses com.o 
o Brasil, particularmente em regiões COIIO a Amazônia, 
acredita-se que a exequibilidade do aesmo esteja 
co.prOlletida ou seja até inexistente. Neste sentido, 
soluções alternativas deveriam ser concebidas e 
illpleaentadas, que não sô implicassem no dispêndio de tantos 
recursos; como tambêll produzissem resultados à curto prazo, 
que tivessem uma aplicação pràtica imediata; para a 
definição e implantação de Projetos Demonstrativos, de 
propostas de Educação Ambiental, por exemplo; ou ainda como 
contribuição para a concepção de Planos Diretores para os 
municípios etc. 

De qualquer maneira, acredita-se que talvez possa ser 
realizada UDa experiência piloto de implantação de um 
Prograaa se111elhante ao proposto, em UDa àrea que fosse 
considerada absolutamente prioritària em relação aos 
objetivos do Plano Piloto. Neste caso julgou-se pertinente 
apresentar a proposta que segue em Anexo, que alêm de 
detalhar a metodologia para operacionalização do •esmo, 
introduz algumas modificações na proposta aetodolõgica 
original, confor111e descrita no documento em questão 
Zoneamento Ecol6gico-Econôm1co. Tal proposta foi elaborada 
por l.111 especialista em sistemas geogrãficos de informação 
digitalizada à titulo de colaboração COII o trabalho que 
Amigos da Terra vem deselvolvendo acerca deste •esmo Plano. 

Considerando ainda l.llla necessidade futura de ampliar a àrea 
de abrangência do Programa de Zoneamento, acredita-se que 
seria oportuno planejar e iniciar atividades de capacitação 
de pessoal no prazo de tempo mais curto posslvel. envolvendo 
sobretudo técnicos vinculados as Secretarias Estaduais e 
Federais de Meio Ambiente e de ciência Tecnologia. Para 
tanto, os custos financeiros de tais atividades jà deveriam 
ser esti.llados; bem como as demais atividades propostas para 
inicio da operacionalização do •esmo. 
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Finalaente cabe considerar, que o Progrua em questão 
necessariamente deve ser articulado com os demais Programas 
que subsidia. a !•plantação do Plano Piloto. 
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As Propostas do Governo Brasileiro 

PROGRAMA DB APOIO A lMPUJffA~ DA POLTICA RACIONAL DO MEIO 
AMBIBN'l'E NA AHAZmIA 

Pressq,ost.os da Iaplantação 

O Programa de Apoio a Implantação da Polltica Nacional do 
Meio Ambiente na AmaZõnia se desdobra em cinco Sub 
Programas que, por sua vez, se desdobram em uma série de 
Projetos envolvendo diversas atividades muitas vezes 
superpostas entre si, apresentadas COlll graus de detalhamento 
diferenciados, revelando uma montagem de vàr!as linhas de 
ação isoladas. Neste sentido, ainda que esteja tratando de 
pol1t1cas gerais. muitas vezes, inexplicavelmente, apresenta 
Projetos bem particularizados. 

Talvez ficasse menos confuso se houvesse Ulla clara 
explicitação dos seus objetivos gerais e especlficos, das 
metas que visa alcançar, da articulação dos diversos SUb 
Prograaas e Projetos entre si. Quando um Sub-Programa 
compleaenta o outro e de que forma? Quais são suas 
semelhanças e suas especifidades? Neste sentido, o que o 
Projeto de Avaliação, Monitoramento e Controle do Uso de 
Recursos Naturais, tem a ver com o Projeto de Vigilância 
deste Sub-Programa? OU o que os Projetos de Educação 
Ambiental tem a ver com o Sub-Programa de Educação Ambiental 
propria11ente dito? 

Tal programa parte de pressupostos que nem seapre são 
confirmados na pràtica. Ainda no primeiro paràgrafo afirma 
que "a ausência de llll conheci•ento real sobre o número e a 
tipclogia de empreendimentos econôlllicos na região e o 
significado do seu impacto ambiental, a inexixtência de 
parametros têcn1cos-c1ent1ficos de •edição e comparação, a 
infra-estrutura deficiente dos ôrgãos ambientais, bem como a 
falta de lllla proposta metodolôgica de trabalho que 
possibilite a implementação de t1111a siste11àtica de controle 
ambiental na região, podem resultar no aU11ento dos danos 
ambientais, com consequências 1rrevers1veis". 

Quanto a ••ausência de Ulll conhecimento geral real sobre o 
ntimero e a tipologia de empreendiaentos econOGlicos na região 
e o significado do seu' impacto ambiental"~ cabe informar que 
são auitos os trabalhos realizados acerca desta problemàtica 
identificados em diversas instituições de ensino e pesquisa 
localizadas ea ambito nacional/regional e/ou local. 
Tipologias de empreendimentos, por sua vez, jà foram 
traçadas por diversas vezes contemplando pelo aenos as 
dêcadas de 70 e 80, divulgadas em diversas ocasiões na 
imprensa local e atê internacional. Iapactos ambientais 
igualaente jà foram objeto para elaboração de diversos 
dossiês, inclusive por instituições governa11entais, como por 
exemplo, pela ELBTRONORTB. 

18 



Quanto à inexistência de paràmetros têcnico-cientlficos de 
medição e COllparaçãoº ê preciso inicial.Ilente que se defina o 
que se pretende comparar e em relação a que. Trata-se da 
comparação de padrões de saOde diferenciados, de qualidades 
do ar, da àgua? Por outro lado, existem parâmetros 
reconhecidos internacionalmente que podem ser utilizados, 
como por exemplo, os padrões da OMS-Organização HurnUal de 
Saúde, 

Bsclarec18ento e Homogeneização dos Prograaas 

A necessidade de buscar identificar o que jà existe e o que 
jâ foi realizado também se coloca em relação a elaboração de 
pesquisas que talvez jà tenhalll sido desenvolvidas em 
momentos anteriores. Neste caso, hà que priorizar 
determinados temas em detrimento de outros, discriminando 
aquilo que jà foi feito do novo que se tem para fazer, 
evitando a realização de novos investimentos, que talvez 
sejam desnecessãrios. Uma investigação nova que tem que ser 
feita, por exemplo, diz respeito à busca de dados pr1màrios, 
em cartórios locais, para cadastramento de imôveis 
localizados em Unidades de Conservação. 

Ainda como exemplos nesse mesmo sentido, no Projeto de 
Fiscalização e Prevenção, do SUb-Programa de Avaliação, 
Monitoramento e Controle do Uso de Recursos Naturais,Clinha 
a) Prevenção e Coabate a Incêndios Florestais e Queimadas, 
afiI'l\a-se que •• inexistem no pals programas coordenados de 
pesquisa e desenvolvimento para manejo do fogo e controle 
dos incêndios florestais, apenas ações emergenciais 
coordenadas pelo IBAMA". Pela informação que se tem existe, 
hà cerca de dois anos, o PREVFOGO; - Sistema Nacional de 
Prevenção dos Incêndios Florestais, coordenado pelo IBAMA e 
apoiado financeiramente pelo PNUD - Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, que trata da prevenção de 
incêndios. Neste caso, talvez fosse interessante fazer uma 
avaliação dos resultados que tem alcançado e, a partir dai, 
propor Ulla poss!vel ampliação da sua ârea de abrangência. 

No aes.o projeto,(linha b} suas subdivisões são l..lll exemplo 
da superposição de ações e falta de homogeneidade do 
Progra.a, pensado como un todo. 
Enquanto a atividade b) (Capacitação-Técnica) trata, em 
outros aspectos, de "treinamento de ôrgão conveniado", a b.2 
aborda com bastante detalhe as necessidades do IBAMA em 
ter•os infra-estruturais para fiscalização, controle e 
aeo11panhaaento das ações respectivas; a b. 3, por sua vez 
prevê a aquisição de material, veiculo e eabarcações tambêm 
prevista na b.2: a b.4 trata novamente de treinamento de 
pessoal para fiscalização; a b.5 propõe, entre outros 
assuntos, Educaçã<;> Allbiental, e a b.6 configura Fiscalização 
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com Sensoriamento Remoto, jà conteaplado no Projeto Sistema 
de Vigilância. . 
Neste sentido. da maneira como està concebido este Projeto, 
fica muito diflcil evitar o desperdlcio de recursos hUR1anos 
e materiais, que certamente deveriam ser alocados segundo 
suas c011petências especificadas. o problema identificado 
aqui ê basicamente a falta de clareza do docllllento em 
relação à atribuição de C011petências diferenciadas. 

BIii relação ao SUb-Programa de APoio à Illlplantaçào e 
organização das Areas reguladas por Legislação Especial, que 
contempla ações de maior importância, deveriam ser 
apresentados os critêrios precisos que subsidiaria11 a 
escolha de determinadas àreas prioritàras em detrimento de 
outras. Tambêm deveria ser elaborado um cronograma em função 
do qual fossem discriminadas as atividades a serem 
realizadas, oo.. como as demais àreas que a 11êdio e longo 
prazos igualmente seriam beneficiadas. 

Especifica.ente em relação ao SUb-Programa de 
Compatibilização da Polltica Ambiental na Região Amazônica 
com as demais Pol1ticas Setoriais, vale dizer que considera 
se sua concepção talvez equivocada. Tal compatibilização, 
segundo o entendimento que se tem, ê a primeira etapa de 
elaboração de qualquer polltica e faz parte dos fundamentos 
nos quais esta mesma està pautada e serà executada. 
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As Propostas do Governo Brasileiro 

PROJETOS I>IIDISTRATIVOS 

O programa •• Projetos Demonstrativosº tera por objetivo 
promover a implementação de projetos a nlvel local, que 
forneçam a oportunidade de se demonstrar a viabilidade de 
atividades integradas voltadas à conservação da floresta 
amazônica. 

os agentes nestes projetos demonstrativos poderão ser 
agências governamentais a nlvel federal, estadual e 
municipal, organizações Não-Governamentais ("ONGs") e grupos 
organizados da sociedade civil. Na proposta do Governo 
Brasileiro, estas entidades atuariam conjuntamente na 
proposição e implementação de projetos, organizando-se em 
forma de consôrcios que funcionariam a nlvel de 
operacionalização (ver Arcabouço Institucional); a 
composição deste, porém, ainda não foi definida. 

Devido ao papel fundamental destes consórcios na 
formulação do programa de ação dos projetos demonstrativos 
("PDs"), sua composição deverà ter uma representação 
equilibrada entre entidades do governo e da sociedade civil. 
Alêm disto, sugere-se que projetos possam tambêm ser 
apresentados isoladamente, seja por ONGs ou órgãos 
governamentais. 

Quell Participa não Decide 

No documento apresentado. hà constante menção sobre a 
impcrtância da participação de grupos representativos da 
sociedade civil. No entanto, uma anàlise da estrutura da 
gestão do programa demonstra claramente que os ôrgãos com 
capacidade decisória serão duas agências governamentais: 
SUperintendência de Desenvolvimento da Amazônia SUDAM e 
Secretaria do Meio-Ambiente da Presidência da Repõblica 
(SEMAM). 

cabe aqui notar que, em uma versão anterior do aesmo 
doculllento, estes dois ôrgãos governa11entais compunham 
sozinhos o "Conselho Executivo", cuja atribuição e a de 
aprovar os projetos demonstrativos jà consolidados. Na 
versão atual, este aesmo Conselho ê constitu1do por Orgãos 
governamentais e não governamentais, nacionais e regionais. 
Isto dellonstra Ulll certo reconhecimento por parte do Governo 
Brasileiro sobre a necessidade de democratização da 
estrutura decisôria. Porém, todos os programas aprovados 
pelo Conselho deverão ser encaainhados à SUDAH e SEMAM que 
então os encaminhariam à Comissão de Coordenação. Este 
processo, além de criar aais um nlvel burocràtico de 
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decisão, significa -que, na verdade, a decisão final cabera 
as duas agências governamentais. 

Alêm disso, concede-se esse poder à SUDAH, Orgão criado 
para facilitar as pollticas de desenvolvimento na região 
amazônica responsàveis exatamente pela degradação ambiental 
que tenta-se resgatar com o Plano Piloto. Existiu consenso 
entre os vàrios especialistas consultados sobre a falta de 
autoridade moral da SUDAM para definir projetos de 
conservação ambiental. 

Acredita-se que uma alternativa à estrutura de gestão 
dos PDs seria a de atribuir à ca.mara Têcnico-Cientlfica (ver 
proposta alternativa ao Arcabouço Institucional), a qual 
seria composta por representantes dos orgã.os ptibl1cos, da 
comunidade cientifica e da sociedade civil, poderes para: 1- 
aprovar projetos, 2- monitorar e suspender projetos que não 
estiverem cumprindo as metas aprovadas e 3- avaliar os 
resultados dos •esmos COlll relação aos objetivos gerais do 
programa. 

Cl>jetivos e Realidade 

Os objetivos gerais dos PDs indicam que, alêll de 
implementar medidas necessàrias à conservação dos 
ecossistemas da região amazônica, estes visarão igual.mente 
reduzir os efeitos ambientais negativos das ações de 
utilização racional dos recursos naturais; assim pressupondo 
que atividades causadoras de degradação do meio-ambiente 
continuarão a ser desenvolvidas. 

F.sta idêia ressalta, mais uma vez, a necessidade de se 
definir melhor qual a relação entre o Plano Piloto e as 
pollticas de desenvolvimento da região. _Isto torna-se 
essencial na •edida em que esta relação deterainarà se o 
Plano irâ contribuir COll o esforço mais abrangente para se 
conservar o ecossistema amazônico ou se, na realidade serà 
somente aais Ull componente ineficaz de conservação 
ambiental. 

De acordo com o documento preparado pelo Governo 
Brasileiro, os projetos demonstrativos teriam por objetivos 
especificos: 

1- esti•ular ações que abordea os problemas relacionados 
ao binôltio •eio-aabiente / desenvolvimento, integrando 
aspectos das pollticas ambientais coa as demais pollticas 
põblicas setoriais. 

2- possibilitar e apoiar açOes conservacionistas 
associadas à aelhoria das condições gerais de vida das 
populações regionais, ações estas que envolvam agências 
governamentais e não-governamentais. · 
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3- motivar a busca de soluções às necessidades sentidas 
pelas prôpr1as comunidades locais, utilizando-se de 
tecnologias brandas e soluções próprias que respeitem as 
culturas locais. 

4- desenvolver lllla infra-estrutura de recursos hllDanos e 
materiais a nlvel local, pertencentes às comunidades a serem 
atingidas pelos projetos. 

Estes objetivos, apesar de estarem bem conceituados, 
são ainda genéricos. Portanto, torna-se necessàrio que se 
especifique os temas que se deseja abordar com os exerclcios 
dos PDs (por exemplo, internaUzação dos beneflcios das 
atividades extrativistas de uma comunidade). Tambêm, 
consider-se indispensàvel que se dê prioridade màxima a 
projetos em pequena escala, jà que são as comunidades locais 
que deveriam propor e se beneficiar da implantação destes. 

No documento, ao invés da definição destes temas, 
enfatiza-se a escolha de àreas prioritàrias para onde 
deverão convergir as ações dos PDs. 

Uma prê-seleção destas àreas jà foi feita com base em 
um primeiro pré-zoneamento efetuado pela SUDAM • Vinte e 
duas àreas-programas foram inicialmente identificadas 
e, dentre estas, nove foram selecionadas considerando-se: 
potencial institucional; representatividade das 
problemàticas regionais; presença de experiências em 
desenvolvimento sustentado e disponibilidade de 
contrapartida dos diversos nlveis de governo, da comunidade 
e de entidades não -governamentais de cada àrea. 

Acredita-se que os critêrios acima citados sejam, a 
princlpio, razoàveis. No entanto, estes foram aplicados a 
un grupo de àreas identificadas em um estudo da SUDAM que 
prioriza zonas com vocação para polos de desenvolviaento. 
Hà nesta escolha uaa contradição intrlnsica com relação 
aos objetivos gerais do programa, o qual tenta promover 
atividades de conservação do meio-ambiente. 

Mesmo considerando-se os critêrios aencionados no 
documento do governo, a lista fornecida omite àreas 
importantes. Estas são: as ãreas de Paragomínas e Marabâ, 
respectivamente o maior parque madeireiro do pais e o maior 
polo mineral do mundo; ê o pollgono Manaus-Maracapuru-Moura, 
ãrea de •aior concentração populacional no estado de 
Amazonas, assim como de aaior concentração de àreas 
protegidas no Brasil 

Acredita-se que a definição das àreas prioritàrias, 
assi• caao os temas a serem abordados pelos PDs devam ser 
definidos pela Câmara Têcnico-Cientlfica. 
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Eucaliptos para carajàs 

No estado atual das negociações trilaterais, apenas um 
projeto foi apresentado pelo Governo Brasileiro para uma 
prévia avaliação. Este é o projeto da Companhia Vale do Rio 
Doce ("CVRD"), que propõe o reflorestamento de 1 milhão de 
hectares, àrea definida COllo ecolôgica/econômica, e de 
300.000 hectares definida como àrea ecológica. 

Atê este momento nenhum docullento oficial sobre o 
projeto de reflorestamento foi apresentado ao Banco Mundial 
ou Comissão das Comunidades Européias. No entanto, parece 
evidente que este projeto seguiria as mesmas linhas do 
recente documento preparado pela CVRD, entitulado "Polos 
Florestais ela Amazônia Oriental''. Este prevê o 
reflorestamento de 1 milhão de hectares no trecho Sta. Inês 
Harabà, ao longo da estrada de ferro, com plantações 
homogêneas de eucaliptos. O destino preferencial da 
produção destas àreas seria a produção de celulose, mas 
provavelllente tambêm fornecerà aadeira para a produção de 
carvão. 

Os custos de investimento deste projeto são da ordem de 
US$ 1 bilhão, que poderiam ser parcial.Ilente financiados por 
empresas privadas. Deste total, a CVRD propôs que US$ 270 
milhões fossem financiados pelo PP. 

Baseando-se sõ nestas infoI'lllações, 
levantar algumas questões que merecem uma 
detalhada. 

jà ê posslvel 
avaliação mais 

Pri11eiro: qual é a legitiaidade de \.1111 projeto de 
reflorestamento de eucaliptos, em grande escala, para 
receber financiamento de t111 programa que tem Por finalidade 
a conservação da floresta amazônica através da melhoria das 
condições de vida das populações locais? Caberia avaliar 
quais os efeitos deste projeto sobre as populações 
localizadas nessas àreas. 

Segundo: quais serão os efeitos das plantações 
homogêneas e da 1nd0stria de celulose sobre o meio-ambiente? 

Acredita-se que estas questões sejam essenciais e que 
devam ser abordadas anteriormente a qualquer avaliação mais 
detalhada do projeto. 
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ANEXO 1 

Usta das àreas priorit.àrias pré-selecionadas para o 
programa de Projet.oo Dellonstrativos. 

1-Nordeste e Rondônia. co111 influência do Vale do 
Guaporê e polo de Desenvolvimento em GUajarà-Hirim/RO; 
delimitada por Abuna/AC, Porto Velho/RO, Ariqueme/RO e 
Guajarà-Mirim/RO. 

2-Pollgono de Santarêlll - Itaituba - Altamira. com 
influência dos rios Tapajôs e Xingu, e tendo como polo 
Santarém; delimitada por Santarêm/PA e Altam1ra/PA. 

3-Eixo Alta Floresta/S1nop/Sorriso - norte do Mato 
Grosso. com influência da rodovia CUiabâ-Santarêm; 
delimitada por Sinop/MT, Cachimbo e Alta Floresta. tendo 
como polo Alta Floresta. 

4-Jurà-Javarl, com influência do Alto SOliaões e com 
influência do Rio Javar1, delimitada por Tefe/AM, Benjaaim 
Constant/AM, Eurenepe/AM e o Rio Solimões com polo em 
Tefe/AM. 

5-SUdeste do Acre. Alto Purus, Polo 
gasopetrollfero Juruà-urucu, COlll inflência dos Rios Purus e 
Madeira, e o eixo da rodovia Rio Branco-Bandeirantes com 
delimitação Assis Brasil, Brasileira, Serra Madeira. e Rio 
Branco, no Acre com polo em Brasileira/AC. 

6-SUdeste SUl do Aaapà com influência dos Rios Amazonas 
e Jar!, deliaitada por Macapà, Rio Jarl e Ilhas Janam com 
polo em Macapà. 

7-Pollgono Imperatriz-carolína-Balsas-B.. do Corda/MA 
com influência do Eixo da Rodovia Belêm-Brasllia, ferrovia 
Carajàs e Rio Tocantins COI\ polo em Imperatriz/MA. 

8-Kixo Boa Vista - São João da baliza/RR com influência 
da região fronteiriça C0111 delimitação eri. Boa Vista/RR, 
Maracà/RR e Carcarai com polo em Carcarai. 

9-Norte do tocantins com influência dos Rios Tocantins 
e Araguaia e polos de desenvolvimento do SUl do Parà e 
sudeste do Maranhão, deli&itada por Tocantins/TO e 
F.streito/HA. 
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