
I
'.·.· ! 
i 
f 
i 

Palestra do Governador 
Flaviano Melo ao Comitê de 
Melo Ambiente do Banco 

lnteramerlcano de 
l>esenvolvlmento (BID) 

GOVERNO 
DO ESTADO 

UMOO\'!IINOl'JA -~ TE~IUli- 



C E O 1 • P. 1. 8. 
OA TA _,.J. ./ _ 
COD. "fit} 1) (/) (/) 1 t(), .....•........ ~ ..•..•.• _ _,._. __ . 

•• PROBLEMAS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS DA 

OCUPAÇÃO TERRITORIAL NO ESTADO DO 
ACRE E NA REGIÃO AMAZÔNICA .: 

Palestra proferida pelo Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Acre, Dr. 
Flaviano Melo, ao Comitê de Meio 
Ambiente do Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento. 

Washington, DC 21 / 09 / 89. 

- 01 - 



- 02 - 

O governador fala no Comitê de Meio Ambiente do BID, tendo ao lado 
o superintendente do IMAC. Marco Antonio Mendes. 
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Agradeço a oportunidade que me é dada neste instan 
te, de dirigir-me ao Comitê de Meio Ambiente do Banco lnteramerica 
no de Desenvolvimento, para abordar as questões ambientai"s da ocupa 
ção territorial da Amazônia, e em particular no Acre, os quais vivem 
um momento singular e fértil da sua história. 

Quando as sociedades do Primeiro Mundo iniciam um 
processo de questionamento da sua evolução recente, reavaliando a 

lógica do desenvolvimento devastador, voltam-se elas para a Amazônia, 
e transformam-na em símbolo do homem em busca da sua "identidade. 

Contudo, mais do que um modismo, ou mais do que 
um novo mercado, a maior floresta tropical do planeta representa um 

desafio para a ocupação humana. A nossa região, ao contrário do que 

muitos pensam, não é um imenso vazio demográfico. A população que 
lá vive - rarefeita sim, mas engajada no processo produtivo - exige e 

merece melhor padrão de vida. 

Compatibilizar a expansão econõm ica com a integri 

dade dos nossos ecossistemas é o problema que se nos coloca. Se por 

um lado não compartilhamos de teses xenófobas relativas ao nosso 

futuro, pois temos plena consciência da necessidade e importância do 

apoio nacional e internacional, à concepção de um modelo harmonio 

so de exploração, nós, amazônidas, jamais abriremos mão do direito 

inquestionável de indicar o caminho que desejamos trilhar. 

Há pouco mais de cem anos chegou o homem - dito 

civilizado - às terras do Acre. Depols de milênios onde predominaram 

valores totalmente diferentes daqueles aos quais estamos habituados, 

incorporou-se a lógica do mercado à nossa região. Desde então, é essa 
lógica responsável por tudo de bom e tudo de mau que lá se passa. 

A expansão industrial dos países hoje desenvolvidos, 

na segunda metade do século XIX, e mais recentemente, a Segunda 
Guerra Mundial, foram responsáveis por alguns surtos de crescimento 

econômico em nossas terras. Contudo, temos a certeza de que os 

benefícios trazidos pela nossa borracha ao mundo desenvolvido, seja 

ao final do século passado, seja nos anos 40, foram incomensuravel 

mente superiores à riqueza deixada à nossa população. Além do mais, 
ao início da produção comercial de borracha, na Malásia, a partir 
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de 1912, assim como ao final da Segunda Guerra, seguiram-se períodos 

de profundos retrocessos nos níveis de renda do nosso Estado. 
Distante, isa lado e marginai iz ado d o restante do B ra 

sil, o Acre e seu exército de seringueiros fechou-se sobre si mesmo, 

sobrevivendo através de uma economia de subsistência, sem qualquer 

expressão econômica, social ou política. 

Recentemente, a partir da década de 70, o Acre, uma 

vez mais, foi sujeitado por uma lógica externa à região. Desta feita 

imperaram as razões de um Estado centralizado que estimulou novas 

formas de ocupação da Amazônia, alheias à sua vocação natural. 

As terras e os seringais decadentes do Estado muda 

ram então de mãos, sendo apossados por empresários de outros regiões 

do País, com larga tradição em atividades por nós desconhecidas, so 

bressaindo-se dentre elas a pecuária. 

Apesar de essa reorientação econômica ter trazido 

alguns benefícios em termos de abastecimento interno, ela ocorreu 

sem qualquer planejamento, donde origem a alguns conflitos que tanta 

evidência ganham na imprensa. 

No Acre, a propriedade da maioria dor. recursos natu 

rais está com uma classe que não tem tradição de exploração florestal. 

A situação fundiária do Estado, com alto grau de concentração da ter 

ra, dificulta a manutenção, expansão e modernização do extrativismo. 

Qualquer políti::a que desconheça essa realidade poderá estimular os 

conflitos sociais no interior do Estado, redundando em prejuízos para 

a ordenada ocupação do nosso espaço físico. 

Francisco Alves Mendes Filho foi a expressão máxima 

desse conflito. A sua luta era a de posseiros que defendem a própria 

sobrevivência. Ao tentar impedir a derrubada da seringueira e da cas 

tanheira, de onde extraía seu sustento econômico - Chico Mendes 

resumia numa só luta, dois grandes problemas do meu Estado: o fundiá 

rio e o ecológico. 
O momento presente também é caracterizado pela 

grande discussão que se estabeleceu a nível internacional, em tudo que 

diz respeito à Amazônia. À parte o fato de esse debate ser marcado 

por boas intenções, que não raro se expressam através de falsos argu- 
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mentas, ele também reflete uma contradição na qual estamos mergulha 
dos: trata-se de um conflito de desejos. De um lado está o que o mundo 
desenvolvich quer para o Acre. De outro, a maneira como os próprios 
acrea nos projetam seu futuro. 

Somos poucos os acreanos. Seguramente a população de 
todo o Estado é menor do que a do bairro de Copacabana, na cidade do 
Rio de Janeiro. Mas nem por isso é possível pregar-se o imobilismo, em 

nome de uma lógica de preservação que seria perversa se desconsideras 
se o homem como parte integrante e fundamental do ambiente. 

Se a recente pressão internacional - especialmene de paí 

ses do Primeiro Mundo - contribuiu para generalizar a discussão sobre a 
Amazônia, é imperioso demarcar a linha divisória entre o que ela contém 

de produtifo, de indicativo de novas opções, e o que contém de folcló 
rico, de conceitos prejulgados e até mesmo errôneos. 

Só para citar um fato informo aos senhores, em pr irn e ira 

mão, que os dados de desmatamento no Acre não ultrapassam 4.3% da 

área do Estado. Esse número, bem inferior ao que é frequentemente pro 

palado, foi obtido dentro do maior rigor científico, por nossos técnicos. 

A metodologia para chegar até ele é séria e inquestionável, e encontra-se 
à disposição de todos. 

O Brasil também se moderniza, senhores. O governo do 

Presidente José Sarney tem dado demonstrações inequívocas de que a 
questão ambiental deve ocupar o primeiro plano das preocupações polí 
ticas. 

Alguns fatos são evidentes por si mesmos. O Programa 
Nossa Natureza é um deles, consistindo num elenco de medidas que, se 
criteriosamente obedecidas, prestar-sei-ão a reorientar a ocupação d a 
Amazônia brasileira. 

Também a fusão dos, antigos Instituto Brasileiro de De 
senvolvimento Florestal ( IBDF ) e da Secretaria Especial de Meio Am 

biente ( SEMA ) consistiu em· medida racionalizadora das ações desse 
setor, congregando esforços antes dispersos. 

Um exemplo disso é o rigor com que se tem procedido à 
fiscalização, sendo eu próprio testemunha de que no Estado do Acre 

as irregularidades são cada vez menores, estando sob controle rigoroso 
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particularmente os desmatamentos que vêm ocorrendo na implantação de 

projetos agropecuários. 

Compartilho da tese de que devemos reavaliar o processo 

de ocupação d o Estado através d a pecuária. Necessário se faz redirecioná 

-la em termos espaciais e tecnológicos, aumentar a produtividade das pas 

tagens implantadas e corrigir o impacto ambiental nas áreas já degradadas. 

Contudo, não temos sido capazes de criar opções de investimento rentá 

veis aos investidores privados, pois se o fizéssemos não tenho dúvidas de 

que eles não hesitariam em se transferir de um modelo agropecuário, para 

se dedicar à nossa verdadeira vocação, que é agroflorestal. 

E, assim, entramos no terreno de uma segunda grande 

contradição: até que ponto é possível a utilização sustentada dos nossos 

recursos naturais, com a base de conhecimentos técnicos e científicos hoje 

disponível? Creio não haver dúvidas - entre os que se dedicam seriamente 

à questão ambiental - das lacunas importantes a serem preenchidas antes 

de se obter respostas satisfatórias, as quais permitam viabilizar uma econo 

mia de base florestal na Amazônia, e em especial no Acre. 
Antevejo que em pouco tempo o eixo central da discus 

são que se trava em torno da ocupação do Acre deslocar-se-á da pecuária 

para os planos de manejo florestal, visando sobretudo a exploração madei 

reira. Devo recordar a esse respeito que são poucas as experiências já de 

senvolvidas na Amazônia, devendo-se considerar ainda que existem proble 

mas de aplicação dessas experiências para áreas biologicamente diferencia 

das. Tomando-se em conta, finalmente, as caracter(sticas sociais da ocupa 

ção do Acre, há que se eleger também, como prioritária, a realização de 

estudos que possibilitem o estabelecimento de planos de manejo florestal 

para pequenas áreas, fator de fundamental importância na viabiliz·ação das 

reservas extrativistas propostas pelos seringueiros. 

No Estado do Acre já demos início - com o apoio da 

Organização Internacional de Madeiras Tropicais - a ITTO - a um es 

forço sério de· pesquisas, as quais em poucos anos contribuirão decisiva 

mente para reverter esse quadro. 

Contudo, a dinâmica do processo econômico exerce gran 
de pressão sobre os empresários, sobretudo em momentos como os que es 

tamos atravessando, de muitas incertezas e indefinições, o que faz aumen- 
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tár a expectativa de altas taxas de retorno a curto prazo. Essas expec 
tativas de curto prazo dificultam o planejamento e criam problemas 
para pesquisas que normalmente exigem longos anos de estudos. 

A seriedade dessa questão é ainda realçada pela gran 

de diversidade biológica do Acre, acima da média da Amazônia, tal 
vez a maior do mundo. A multiplicidade de ecossistemas que se abri 

gam em nossos entre-rios constitui um desafio à imaginação criadora 

dos cientistas e planejadores, no sentido de estabelecerem critérios de 

preservação ecologicamente adequados, mas que ao mésmo tempo 

viabilizem economicamente o Estado, contribuindo para o progresso 

do nosso homem e da nossa sociedade. 

Integramo-nos à corrente que sonha com um Acre 
perfeitamente adaptado àquilo que se convencionou chamar de eco 

-desenvolvimento, onde os elementos do ambiente interagem de ma 

ne ira harmoniosa. 
Necessitamos integrar o interior, hoje subjugado a 

uma lógica comercial característica de regiões inacessíveis. Temos o 
compromisso - pelo qual lutaremos em todos os instantes - de me 

lhorar as condições de vida da nossa gente, e possuímos a maior bio 
diversidade do planeta. 

Está aí revelada, com toda a sua força, a terceira 
contradição a ser enfrentada no Acre, se desejamos efetivam ente reo 

rientar o processo de crescimento econômico. 
Compatibilizar o eco-desenvo lv im ento às perspectivas 

de mercado para os nossos produtos, eis a questão. 

A economia da borracha há tempos encontra-se 

estagnada, na Amazônia, e as projeções para o futuro não são as mais 

alvissareiras. Em poucos anos entrarão no mercado as produções de 

borracha oriundas dos seringais de cultivo, dos Estados do Centro-sul 

do Brasil, as quais irão competir com a produção amazônica. Por 

outro lado, a produção de castanha-do-brasil, por si só, seria insufi 

ciente para garantir o sucesso econômico do extrativismo a longo 

prazo. 
Do ponto de vista do Acre também é importante 
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que se saiba que a castanheira somente é encontrada no Vale do Rio Acre, não 

sendo pois o seu fruto considerado - ao menos a curto prazo - em projetos e 
reservas que venham a se desenvolver e estabelecer em todo o extenso Vale do 

Juruá. 
Outros produtos, como plantas medicinais, óleos, frutos, fibras 

resinas, etc., demandarão alguns anos de pacientes estudos, antes de se determinar 

a viabilidade da sua exploração comercial. 
Os riscos de devastação na Amazônia não decorrem apenas da 

ocupação desordenada, da exploração agropecuária ou madeireira. Na verdade, 
mesmo essa ocupação decorre de uma lógica de mercado alicerçada noshábitos e 

· padrões de consumo internacionalmente estimulados. Além do seu evidente poten 

cial mineral, a Amazônia tem sido vista como área de expansão para produção de 

carne, e como grande fonte de extração de madeira para os países industrializados. 

Torna-se necessário repensar a lógica do mercado internacional 

não apenas do ponto de vista das mudanças em seus custos de acumulação de capi 

tal, mas também das necessidades da população do planeta. A floresta amazônica 

tem muito mais a oferecer à Humanidade que apenas carne e madeira. De toda a 

riqueza biológica da floresta, apenas um mínimo é conhecido. O que propomos é 

uma economia florestal moderna, com amplo e sustentável aproveitamento dos re 

cursos dispon(veis. 
Para isso, no entanto, é necessário encarar os custos da extra 

ção manejada não apenas como gastos que urna exploração predatória evita, no 

intuito de obter maiores e mais rápidos lucros. Os cuidados ambientais são, na rea 
lidade, investimentos em conhecimento, manutenção e enriquecimento do arnbieg 

te florestal, necessários para que a fonte de riqueza não se esgote. 
Acrescente-se a Isso, mais uma questão: a do valor real dos 

produtos florestais. Podemos formular uma pergunta geral: quanto a Humanidade 

deve pagar para dispor da Amazônia? Podemos desdobrar essa pergunta em várias 

outras mais especificas; é justo o preço que se paga hoje por um metro cúbico de 

madeira extraída de uma árvore que levou 100 anos para tornar-se adulta? É jus 
to o preço que sé paga pela borracha acre-fina, oriunda dos altos rios, especialíssi 

ma pela sua elasticidade, resistência e pureza? O valor nutritivo da castanha-do 

-brasil está corretamente avaliado pelo mercado internacional quardo comparado 

a outras fontes de prote(nas? Existe ao menos uma estimativa parcial do valor da 

flora medicinal amazônica? E, especialmente, está sendo justa a remuneração do 

trabalho do homem da Amazônia, guardião e provedor destas riquezas? 
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Todas essas indagações conduzem a uma conclusão, .~ 
urgente a necessidade de pesquisas em profundidade e alcance capazes de 
estimar o valor da floresta. Estudos recentes têm demonstrado que a eco 
nomia florestal que propomos tem 5Ua viabllldade garantida. Um hectare 
de floresta tem rendimento maior que um hectare de pasto ou de lavoura 
mesmo no atual estágio de aproveitamento de seus recursos, que é ainda 

muito baixo diante do que se pode alcançar. 
Para não chegarmos a um impasse - de consequências 

desoladoras para a região - al1vogo a tese de que é necessário rever toda 
a metodologia de análise de projetos de apoio ao desenvolvimento de 

áreas como o Estado do Acre. As relações custo-benefício, das análises 
economicistas tradicionais, precisam e devem ser revistas, sob pena de 

não sermos capazes de avançar na direção que tanto almejamos. 
Exorto os bancos multilaterais - a começar pelo pró 

prio Banco lnteramericano de Desenvolvimento-, assim como as inúme 

ras agências de fomento, a me ajudarem a conseguir essa nova metodolo 

gia, onde além das questões econômicas, estejam explicitamente conside 

rados os problemas ecológico e social. Dentro das novas tendências que 

são discutidas a nível mundial, alinho-me com aquela onde o meio am 

biente é encarado como fator de produção, e não como um detalhe a 

mais a ser observado em projetos de amplo alcance. O ambiente molda e 

condiciona os projetos, sobretudo em regiões como aquela onde nasci. 

Mas se as nossas propostas persistirem sendo pondera 
d as com parâmetros hoje defasados, chegar-se-ã inevitávelmente à ~·o,nclu 
são de que somos inviáveis; e o nosso destino oscilará entre duas possibili· 

dades: ou fomentaremos nossos conflitos e problemas sociais e ecológicos, 

assistindo ao avanço da depredação desenfreada, ou nos transformaremos 

num misto de santuário ecológico- e jardim zoológico humano, para o 
deleite das elites do nosso próprio País, e sobretudo para o deleite do 

Primeiro Mundo. 
Todas essas teses eu as venho amadurecendo ao longo 

da minha administntção, muito embora, desde que assumi o Governo do 

Acre, em março de 1987, tenha definido com clareza minhas posições 
em relação à ocupação do Estado e à maneira como vejo a questão 

ambiental inserida nesse processo. Não somente por palavras, mas através 
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de atitudes concretas e do apoio aos setores diretamente envolvidos com 
o problema. 

Inúmeros técnicos e dirigentes do B 10 nos visitaram 
ou foram procurados por meus assessores diretos, ao longo desses dois a 

nos e meio. Em nosso Estado, nesta mesma Casa, em Brasília, no Rio de 

Janeiro. Certamente muitos conhecem os detalhes da nossa luta, passan 

do inclusive por longas e penosas negociações, onde a meta maior sempre 
.foi o bem para o Acre. 

Temos procurado ganhar tempo, numa tentativa de 

viabilizar o modelo de desenvolvimento ecologicamente sustentado, rea 

lizando ações em duas dimensões complementares. Por um lado, através 

do Instituto do Meio Ambiente do Acre, procuramos ampliar a fiscaliza 

ção para impedir a devastação, com iniciativas próprias ou através, de 

convênios com órgãos federais. Estabelecem os o sistema de I icenc iam e n 

to para atividades que agridem o equilíbrio ambiental, procurando 

definir critérios para a iniciativa privada. Desenvolvemos ações de educa 

ção ambiental; iniciamos a elaboração de uma legislação estadual que 

deve ser discutida e aprovada pela Assembléia Legislativa. Apoiamo-nos 

nas ações do PMACI, e nos seus poucos recursos até agora dispendidos, 

para ampliar o alcance de nossa atuação. Temos enfrentado enormes 

dificuldades. Não disoomos de recursos, equipamentos e material, mas 

estamos caminhando. !Por outro lado), através da Fundação de Tecnologia do Acre, 
procuramos orientar o melhor aproveitamento dos recursos florestais e 

desenvolver técnicas simples e adaptadas à região. Concebemos um pro 

grama de habitações populares construídas com materiais da região: 

madeira, barro, palmeiras, entre outros. Apoiamos o desenvolvimento das 

reservas extrativistas já oficialmente decretadas, colocando nossos técni 
cos e os poucos recursos que dispomos no serviço de viabilização dessas 
unidades de produção florestal, visando estimulá-las, torná-las modernas 
eeconomicamente competitivas. Através do já citado projeto da ITTO, 
mantemos um programa de pesquisas na Floresta Estadual do Antimari; 
cujos frutos esperamos para breve. 

Esses esforços esbarram em d ificu Idades financeiras. 
Para que obtenham o de sem penha desejado, necessitam os de maiores 
recursos. A fonte mais imediata é a arrecadação do Estado, ainda baixa e 
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quase totalmente oriunda do extrativismo, que sõ poderá ser aumentada 
se dispusermos de uma melhor infra-estrutura, composta-de fiscalização 
nos rios, nas estradas, nos municípios. As transferências da União, hoje 
quase totalmente consumidas no pagamento do funcionalismo público, 
necessitam ser aumentadas e orientadas para os investimentos sociais. 
Devemos gerar e sustentar, através da iniciativa privada, uma maior capa 
cidade de investimento em setores essenciais, notadamente na indústria 
de transfonnação da matéria-prima regional. Para tudo isso, o apoio fede 
ral e internacional se faz necessário. E, finalmente, nada poderá ser reali 
zado sem a participação da sociedade civil organizada, das comunidades, 
da população urbana e rural. Prover os meios dessa participação é tocar 
nas finalidades do desenvolvimento econômico, para o qual todo o es 
forço na melhoria da saúde, da educação, da economia comunitária, 
torna-se pequeno diante das necessidades. Neste ponto a ecologia e a 
economia, tantas vezes consideradas incompatíveis, têm seu encontro 
promovido por uma das maiores conquistas da civilização humana: a 
democracia. 

Devo ressaltar a importância da BR-364 para o pro 
cesso de integração econômica do País, incorporando a contribuição que 
a Amazônia Ocidental pode dar. Mas sabemos também dos riscos que a 
pavimentação de uma estrada na Amazônia pode trazer. Temos o exem 
plo da própria BR-364, no trecho Cuiabá-Porto Velho, onde a pavimenta 
ção da rodovia foi acompanhada de uma ocupação desordenada que 
gerou graves problemas sociais e ambientais. No trecho Porto-Velho-Rio 
Branco, o descumprimento das exigências do Programa de Proteção ao 
Meio Ambiente e às Comunidades lnd ígenas, o PMACI, atrasava a con 
clusão da obra. O Governo do Acre interviu no assunto oferecendo sua 
força de trabalho e seu conhecimento da região para ajudar a solucionar 
os problemas. Quisemos ampliar e aperfeiçoar o PMACI, moldando-o de 
forma a atender os justos anseios da população regional e adequando-o 
às características naturais da região, que costumam ser ignoradas em pla 
nejamentos feitos à distância. Fomos usados para intermediar reivindica 
ções, sem deixar de oferecer às partes envolvidas, ao B I D e ao Governo 
Brasileiro, as opções mais viáveis e a negociação mais ampla para possíb l 
litar o prosseguimento do trabalho. Após dois anos de esforço, alguns 
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problemas ainda persistem mas, sem dúvida, o PMACI possibilitou o 

início de um processo de revisão nos métodos de planejamento e abriu 

novas perspectivas para a contribuição n aciona I e intern aciona I ao 

desenvolvimento da Amazônia. Dentro daquele projeto, as discussões 

continuam aperfeiçoando-se continuamente às suas propostas. Iremos 

precisar dessa contribuição para a so I ução de ma is um de nossos p rob le 

mas: o isolamento dos municípios. Com os rios formando linhas para 

lelas em direção ao Estado do Amazonas, o Acre tem dificuldade de 

forjar sua unidade territorial. Na tentativa d e resolver esse p rob lema, 

administrações anteriores chegaram a sonhar com uma nova estrada - 

a Transacreana, que ligava os rios partindo da capital do Estado rumo a 

Cruzeiro do Sul, o mais distante município. Rapidamente avaliamos os 

riscos ambientais dessa empreitada e decidimos privilegiar a continuida 

de da BR-364 no interior do Acre, opção mais racional por ser uma es 

trada já existente, embora não pavimentada, e porque seu traçado afas 

ta-se das cabeceiras dos rios que, para nós, são invioláveis, pois represen 

tam a garantia do equilíbrio ambiental. De_cidimos nos cercar de cuida 

dos. Estruturei para tanto o -- Projeto Acre ", com o objetivo de reali 

zarmos no próprio Estado um Zoneamento Agro-Ecológico de todo o 

nosso território, na escala 1:100.000. O Zoneamento será seguido de 

um Plano de Ocupação e de um Estudo de Viabilidade da rodovia, no 

trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul. 
Com estes instrumentos, pretendemos demonstrar 

que o encontro do Acre com uma economia sólida de base florestal 

sustentada ê não oo viável como desejável do ponto de vista ambiental. 

Diante desse quadro, cujo potencial de conflito foi 

tão claramento exposto na morte de Chico Mendes, temos o direito de 

perguntar: a atenção nacional e internacional sobre o Acre pode efeti 

vamente nos ajudar, ou será mais um modismo colonialista, embaraçoso 

e inútil? Sem dúvida, essa atenção trouxe resultados positivos. E la tem 

sido responsável por mudanças na maneira de pensar e planejar o desen 

volvimento da Amazônia. Ela tem modificado até mesmo as relações 

internacionais, com e reiais e d lp lom átic:as, exigindo soluções criativas 

nas tensões hoje existentes entre os países industrializados e os seus 

fornecedores de matérias-primas. Ela tem nos ajudado a valorizar a 
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floresta. Mas toda essa atenção não tem ainda se transformado em inter 

venções na realidade. Foram detectados e denunciados os problemas, mas 

não foram proporcionados os meios para sua solução. 
No Acre, nós apontam os as necessidades urgentes. 

N assa população conhece os meios de satisfazê-las. Sabemos que todas 

as soluções devem combinar estudos e pesquisas profundos com aprovei 

tamento inteligente dos recursos d ispon íve is. Temos hoje e ritérios nos 

quais nos baseamos para oferecer à Amazônia e ao mundo um modelo 

inovador. Poucos lugares hoje têm, como o Acre, a possibilidade de um 

de se nvo lv imento harmônico, sustentável eco lógica, econômica e soe lal 

m ente. A pergunta é: ainda temos tempo? Essa pergunta nos fazemos 

diariamente, a cada dificuldade enfrentada. E não são poucas nem peque 

nas. De quanto tempo dispomos para reverter totalmente o processo de 
exploração predatória da região e firmar um desenvolvimento nas bases 

que desejamos? 
Referi-me, no início, à Amazônia como um símbolo 

da busca de identidade do homem. Na verdade ela é também um símbolo 

de seus limites. Se a ocupação predatória ultrapassar essa última fronteira 

toda a Humanidade estará em risco.O modelo que propomos, temos cer 

teza, é capaz de ajudar a Humanidade a rever as bases de uma civilização 

que tem se afastado perigosamente da ratureza. Se esse modelo triunfar, 

estará realizado, no último recanto pouco explorado do planeta Terra, 

um sonho capaz de orientar o futuro. 

- 15 - 



- 16 - 

' ~ ' 

ENVIRONMENTAL IMPLICA TIONS OF THE OCCUPA TION OF LAND IN 
THE STA TE OF ACRE AND THE AMAZON REGION 

PROBLEMS AND SOLUT/ONS 

Address by H is Excellency the Governor of the 

State of Acre, Dr. Flaviano Melo, at the 

meeting of the Environmental Management 

Committee of the Inter - American Development Bank 

' ', 
Washington, D. C. 

September 21, 1989 

- 17 - 



18 

1 am grateful for this opportunity to address the Environmen 
tal Management Committee of the lnter-American Development Bank, to touch upon 
the environmental implications of the occupation of land in the Amazon, and particu 

larly the state of Acre. This region now is living a unique and exciting chapter in its 
history. 

As First World nations begin to question recent development 

trends general tv. and reassess the logic of forms of development that lay waste the 

environment, they are turning to the Amazon and transforming it into a symbol of 
man in search of his identity. 

This tropical forest, the largest on the planet, is something 
other than a fashionable topic, something other than a new market: it is a challenge 
for human habitation. Contrary to what many believe, our region is nota vast uninha 

bited expanse. The people living on this land, scattered though they may be, are in 

volved in the country's productive process, and they are demanding the higher 
standard of living to which they are entitled. 

The problem, then, is to achieve economic growth without 
putting our ecosystems at peril. While we do not share the xenophobic scenarios 

concerning our future, because we are fully aware of the need for, and importance 

of, national and international support for the concept of a harmonious resource-use 
modal, we · in the Amazon shall never relinquish our unassaitable right to mark out 
the path we wish to follow. 

Man- -or " civilized man " · - first carne to the Acre region just 
over one hundred years ago. After thousands of years of life guided by values that are 

totally different from those to which we are accustomed todav, the logic of the market 

has reached our region; and to that logic can be ascribed ali of the good, and all of the 
bad, that has come to pass in that comer of the world. 

The expansion of industry in today's developed countrles during 
11t the second half of the nineteenth century, and the Second World War several decades 

1 

1 later, were responsible for an upsurge in growth in our land. Nevertheless, we are 

certain that the benefits that the developed nations reaped from our rubber, whether 

at the end of the last century or in the nineteen-forties, were infinitely greater than the 

economic benefits obtained by our people. Furthermore, when commercial rubber 

production started up in Malaysia in 1912, and again at the end of the sscond World 
War, income leveis in our state fell sharply for some years. 

Acre, an isolated area cut off even from the rest of Brazil, and 
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its army of seringueiros, its rubber gatherers, drew on their own inner strength and 

managed to survive in a subsistence econornv, with no say whatsoever in economic, 

social, or political matters. 
As the nineteen-seventies dawned, Acre found itself yet again sub 

jected to a logic or set of criteria that were foreign to the region. Since that time, the 
arguments of a centratized State have predominated, encouraging new patterns of occu 

pation of the Amazon that are not in harmony with its natural vocation. 
The land and the state's deteriorating rubber plantations changed 

hands, as they were taken over by entrepreneurs from other areas of the country with a 

long history of activities unknown in our region, cattle-raising being the foremost among 

them. 
While this shift in direction in the economy may have generated 

some benefits in the area of domestic supply, it carne about with no planninq, and gave 

birth to a number of confl icts that have been widety reported on by the press. 
Most land harboring natural resources in Acre is owned by a class 

that has no tradition of working the forest. Land ownership in the state is highly con 

centrated, and it is difficult to maintain, expand, and modernize extractive activities. 
Any policy that faits to take these realitíes into account may foment social confl ict 

within the state, jeopardizing the orderly occupation of our physical space. 
Francisco Alves Mendes Junior was the true embodiment of this 

conflict. His struggle was the struggle of those who possess a piece of land and fight 
for their very survival. 1 n his efforts to stop the felling of rubber and Brazil-nut trees, on 

which he depended for econornic survival, Chico Mendes personified, in a singte struggle, 

two serious problems that exist in the state of Acre: the probiem of tand tenure, and the 

problem of the environment. 

There is much discussion these days in the international arena 

of everything touching on the Amazon. While these discussions may be guided by good 

intentions, wh ich not infrequently find their way into fautty arguments. they also 

point up the existence of two contradictory asplratlons, The developed world wants 

one thing for Acre, and the state's own peopte have ideas as to how they see their 

future. 
Those of us who tive in Acre may be few in number (there are 

probably more people in the Copacabana area of Rio de Janeiro than in our entire 

state). but this is no basis for halting progress in the name of a conservationist rationa 

le, which would be truly pernicious if it failed to consider man as an integral, funda- 
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mental part of the environment. 

While the pressure brought to bear recently by other nations, 

notably First World countries, may have helped to take the debate on the Amazon to 

a larger audience, it is imperative that a line be drawn to separate the productive aspects 

of this process, and the new options to wh ich it is drawing attention, from folkloric 

elements, prejudgrnents, and outright errors. 

Simply to cite the facts, 1 would like to tel1 you first-hand that 

no more than 4,3 '\ of the area of the state of Acre has been cleared of forest. This 

figure, which is far lower than the one we frequently see referred to elsewhere, was 

arrived at by our technical experts using rigorously scientific methods. The methods 

they used are sound and incontrovertible, and information on the systems they fol 

lowed is available to anyone who asks. 
Let us alt understand that Brazil is moving into the modem era. 

The goverment of President José Sarney has shown beyond any doubt that the issue of 

the environment is at the top of the political agenda. 

Some facts speak for themselves. One of them is our program 

known as "Our Nature ", which consists of a series of measures that will change the 

shape of land occupancy in Brazil's Amazon region if they are implemented judi 

ciously. 

As a further step in the process of ensuring efficient action in 

this sector the former Brazilian Forestry Development Administration (IBDF) and the 

Special Ministry for thé Environment (SEMA) were merged, to bring a number of pre 

viously scattered activities and functions under a single roof. 

One result of this is that inspection operations are being carried 

out scrupulously. 1 can personally attest to the fact that there are fewer and fewer 

irregularities being recorded in the state of Acre, where the cutting down of trees 

for farming projects is being strictly monitored. 
1 share the view that we must reassess the process of land occu 

pancy in the state for stock-farming. There is a need for a shift in direction in terms 

of space and technology; we must raise the productivity of rnan-rnade pastures and 

repair the damage done to the environment in some areas. However, we have been 

unabte to come up with investrnent options that would be attractive to private inves 

tors, and I am absolutely certain that if we were able to doso, they woutd not hesitate 

to charme from a crop - and stock-farming model to aqroforestrv, which is our true cal 

ling. 
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This leads us to a second serious dilemma: how likely is it that 

we can make sustained use of our natural resources with the technical and scientific 

knowledge available today? 1 believe that those who are seriously engaged in envi 

ronmental issues will freely admit that there are large gaps that will need to be filled in 

before we have a satisfactory answer to thís questlon, and before we could envision a 

forest-based economy as a viable model for the Amazon and for Acre particularly. 

1 would predict that before long the focus of discussions on land 

occupancy in Acre will shift from the matter of cattle-raising to forest management 

plans, centering on logging. We should not forget that there have been few experi 

ments and little experience to biologically differentiated areas. Bearing in mind the 

social elements that are implicit in the land occupation process in Acre, priority also 

will need to be ,given to studies to draw up forest management plans for small areas. 

This will be crucial if the "extractive reserves" proposed by the seringueiros are to be 

viable. 

With support from the lnternational Tropical Timber Organiza 

tion (ITTO), the state of Acre has embarked on a major research program, which 

should make a decisive contribution within a few years to help tum this situation 

around. 

lt is true that the dynamics of economic growth put pressure on 

businessmen, particularly intimes of uncertainty like those in which we now find our 

selves. Such situations raise expectations of high rates of return in the short terrn, and 

those expectations in turn make it dlfficult to plan and are a problem for research, 

which usual ly requires years and years. 

This problem is all the more serious in Acre because of its vast 

biological diversity, which exceeds the Amazon average and may even be the most va 

ried ln the world. The existence of multiple ecosystems in the areas between our rivers 

is a challenge to the creative imagination of scientists and planners alike, in thls effort 

to come up with conservation criteria that are ecologically sound while ensuring that 

the state will have a viable econornv, to help our people and our society on the road to 

progress. 

We are among those who dream of a state of Acre that will be 

perfectly in tune with what has come to be called .. eco-devetoprnerrt ", in which the 

various elements of the environment interact in harmony. 

We need to integrate the region of the interior and take it out of 

its current dependence on the type of comrnercial philosophy that holds sway in 
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inaccessible areas. We I ive in the rnost biologically diversified area on the planet, and 

we are committed to improving the standard of living of our people, for which we will 
fight unceasingly. 

This brings us to a third dilemma or contradiction with which 

the state of Acre has to contend if we truly wish to shift the direction of economic 

growth: the need to reconcile eco-development with market prospects for our pro 
ducts. 

The rubber economy has been stagnant for years in the Amazon 

and the forecasts are hardly promising. ln a few years we will see rubber from trees 

planted by man in central and southern Brazil competing on the market with Amazon 

rubber. The production of Brazil-nuts alone will not be enough to ensure a successsful 
extractive economy in the long run. 

lt should be noted that, in our state, Brazil-nut trees are fou nd 
only in the Acre river valley. For this reason, at least in the short terrn, Brazil-nuts 

have not been taken into account in projects and reserves being developed throughout 
the vast Juruá valley. 

Other products such asmedicinalplants, oils, fruit, fibers, resins, 
and so on, will require a number of years of painstaking study before any decision can 
be made as to their commercial viability. 

The dangers of despoiling the Amazon do not stem just from 

disorderly land occupation, farrninq, or logging. ln truth, the settlement questicn itself 

is tied ln to a market logic that is grounded in internationally-stimulated consumption 

habits and patterns. Apart from its obvious mineral potential, the Amazon is being 

seen as an area for the expansion of meat production and an important source of 
timber for the industrialized nations. 

There is a need to reth ink the Jogic of the international market, 

not only from the standpoint of changes in its costs of capital accumu lation but also 

remembering the needs of the people that inhabit our world. The Amazon forest has 

far more to offer humanity than meat and wood. The barest rrunimurn is known of 

the biological riches it contains .. What we are advocating is a modem forest-based 

economy, in wh ich resources would be fully developed in sustainable fashion. 

ln the menatime, we must view the cost of managed forest har 

vesting simply as the costs that more rapacious exploiters shun in an effort to make a 

great deal of money in a short period of time. When we care for the environment, 

we really are investing in the knowtedge, maintenance, and enrichment of the forest 
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environment that are necessary to keep from exhausting this store of riches. 
This leads to another issue: the true value of forest products. 

We might pose the following general question: How much should humanltv pay for 
the use of the Amazon? Thls general question could then be broken down into more 
specific ones: Is the price being paid today for a cubic meter of wood from a tree that 
took 100 years to reach maturity a fair one? Is the price being paid for superior Acre 
rubber from Altos Rios, a rubber that is outstanding for its elastlcltv, resistance, and 

puritv, a fair one? Does the international market properly appreciate the nutritional 

value of Brazil-nuts as compared to other sources of protein? Do we have even a par· 
tial estimate of the value of the Amazon's medicinal flora? And, very importantly, 

are the peoçle living in our Amazon territory, who are guarding and suppÍying these 

riches, being fairly cornpensated for their work? We can draw one conclusion from ali 

of these questions. 1 n-depth research is urgently required to estimate the forest's value. 

Recent studies have shown that the forest economy we are proposing would be abso 

lutely viable. One hectare of forest can yield more than one hectare of grazing or cuttl 

vated land, even at the current level of forest harvesting, which is far below the re 

gion's potential. 
To avoid an impasse- -wh ich would have grievous consequences 

for the region- -1 would advocate the position that the entire methodology being used 

to analyze development projects in areas such as the state of Acre should be reexami 

ned. The area of cost-benefit ratios used ln traditional economic analvsis needs to be 

able to move in the direction of our aspirations. 
1 would call upon the multilateral banks- -beginning with the 

1 nter-American Development Bank- -and on the multitude of other development 

instítutions to help me see such a new methodology implemented. Alongside econo 
mic considerations, it would explicitly address ecological and social problems. Amon 

gst the one which views the environment as a factor of production, notas one detail 

to be looked at in large-scale projects. The environment shapes and conditions projects 

particularly in regions like my birthplace. 
lf our proposals continue to be considered on the basis of out 

moded criteria, the inevitable conclusion will be that we are not viable. This will leave 

us poised between two possible fates: eíther our social and environmental confticts 

and prob1ems will worsen as we witness the uncontrolled plundring of our resources, 

or we will find ourselves turned into a combination of ecological sanctuary and human 

zoo, a source of delight for the élite of our own countrv and, rnost particularly, for 
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the First World. 
1 have gi~en a great deal of thought to these ideas ovei" the 

course of my administration, and indeed, since I became Governar of Acre in March 

of 1987, 1 have been clear on my position with regard to the occupation of land ín the 

state and my view of how environmental issues fit into this process. 1 have stated rnv 

position in words, and have shown it in concrete actlon and support for the sectors 

that are directly involved in the problem. 
ln these past two anda half years, we have been visited by many 

technical officers and management officials from the IDB, or my direct advisors have 

approached them, We have spoken in Acre, in this very building, in Brasília, in Rio de 

Janeiro. Many people clearly are aware of the details of our struggle, with its stage of 
lengthy, painful negotiations, in which the weJl-being of Acre was the overriding 

concern. 
We have endeavored to gain time, in our quest for an ecological 

ly complementary fronts. On the one hand, through the Acre Environmental Adminis 

tratlon, we have stepped up inspection measures, to keep the region from being des 

poiled, acting directly or by means of agreements with federal bodles, We have set upa 

licensing system for activities that could upset the environmental balance, atternptinq 

to define criteria for private enterprise. We have organized environmental education 

sessions. We have begun to draft state legislation, which will have to be debated and 

approved by the Legislative Assembly. We are drawing on the activities comprising 

th.e PMACl, and the few funds it has spent to date, to expand the scope of our work. 

We have faced enormous difficulties. We are short of funds, equipment, and supplies, 

but we are marching forward. 
At the sarne time, through the Acre Technology Foundation, we 

are taking steps to ensure better use of forest resources and to develop simple technl 

ques tailored to the region. We have designed a program of low-cost housing built of 

materiais from the region, like wood, ctay, and palm trees. We are supporting the deve 
lopment of the -· • extractive reserves·· that have been officially mandated, and are 

maki ng available our technical personnel and the few resources we have at our disposal 
to promote this activity and make these forest production units viable, modem; and 
economically competitive. Under the ITTO project l reterredto earl ier, we maintain 
a research program in the Antimari State Forest, which we expect to bear fruit in the 

very near term. 
These endeavors have taken a financial toll, and we are in need 
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of more resources if we are to achieve our aims. The most immediate source of funding 

for us is our state tax révenues, which to begin with are low, and are derived almost 

entire\y from extractive operations. These revenues can only be raised if we improve 

our infrastructure, for optimum control of rivers, roads, and munlcipalities, There is a 

neecl for an increase in federal government transfers, which today go almost in their 

entirety to meet the publlc service payroll, so that some of this funding can be di 

rected toward social investment projects. Through private-sector initíatives we must 

generate and sustain a larger capacity for investment in esserrtial sectors, particularly 

the processinq industry which transforms the region's raw materrials. AII of this will 

requite federal support and international support. And finaüv, we shall be ab1e to do 

nothing without the involvement of community orqanizations and the people living in 

our cities and rural areas, lf we provide the means for these organizations and people 

to become involved, we will have accornpl ished one of the true airns of economic 

developrnent. Given the need that exists, no effort to improve health care, education, 

and cornmunitv finances is too great. This is the meeting point of ecology and econo 

rn ics, so often viewed as mutual ly exclusive, fostered by one of the greatest achíeve 

ments of human clvlllzation, which Is democracy. 

1 would like to underscore here the ímportance of BR-364 for 

econornic integration in Brazil, to enable the western Amazon region to make its 

contribution. We are well aware of the r isks entailed in the paving of a road in the 

Amazon. When the section of BR-364 between Cuiabá and Porto Velho was paved, to 

cite an example, the ensuíng uncontrolled settlement of land brought with it seríous 

social and environmental problerns. Work on the Porto Velho-Aio Branco section was 

halted because the requ irements of a program designed to protect the environment 

and indigenous commu nities (the PMACI) were not beíng fu lfilled. The Government 

of Acre became involved in this rnatter, offeríng its workers and íts knowledge of the 

region to help resolve the problems. We want to expand and improve the PMACI, so 

that it can fulfil I the legitimate aspirations ot the region's people and be consonant 

with the region's natural features, wh ich cornrnonlv are ignored in plans drawn up ata 

distance. We served as intermediary when discussions arose, and we offered the parties 

concerned (the I DB and the Brazil ían Govenment) every viable option and every 

opportunitv for extensive negotiation so that work could continue. After two years 

of effort, a number of problerns still have not been resolved, but the PMACI clearly 

has opened the door to a reexamination of planning methods, and has offered new 

perspectives as to the contribution the country and the international communíty can 
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make to the development of the Amazon. Discussions are continuing in the framework 

of this project, and its proposals are being continally refined. We will need this contri 
bution to resolve yet another of problems: the lsolation of our towns. lt is difficult 
for the state of Acre to forge territorial unity, with rivers forming parallel lines toward 

the Amazon. Previous administrations had imagined a new highwqy crossing the state 

of Acre, linking the rivers from the state capital to Cruzeiro do Sul, the most distant 

municipality. We quickly assessecl the environmenta\ risks of this venture, and decided 

to give prlorítv to continuing BR·364 in the interior of Acre. This was a more resso 

nable optlon, since the road already existecl (though it was still unpaved 1, and because 
it was not close·to the sources of the rivers, which for us are sacrosanct, safeguard ing 
as they do our environmental balance. We decided to take every precaution. 1 devised 

the Acre Project - which envisages an agroecological zoning plan for our entire ter 

ritorv, on a scale of 1 :100.000, to be followed by a settlement plan anda viability 

study for the Rio Branco· Cruzeiro do Sul section of the highway. 

With these instruments it is our intention to demonstrate that a 

sound, sustainable forest-based economy for Acre is both a viable concept and a desi 

rabi e one from an environmental standpoint. 

Against this backdrop, with its potential for conflict that was 

made so vividty clear with the death of Chico Mendes, it is fair for us to ask the fol 

lowing question: Can the national and international attention d irectecl toward Acre 

really help us, or will it be just another annoying, and ultimately fruitless, fad of colo 

nial is bent? The attention clearly has producecl positive results. lt has been responsi 

ble for changes in the way in which the development of the Amazon region is being 

thought about and planned. lt has altered international trade and diplomatic relations, 

demanding creative solutions to alleviate the tension between the industrial nations 

and the countries that supply their raw materiais. lt has helped us appreciate the value 

of our forest. But nane of th is attention has translated into actual action. The pro 

blems have been identified and reported, 'but the means to resolve them have not been 

made availabfe. 
1 n Acre, we know what our urgent needs are, and our people 

know what action wil1 be required to satisfy these needs. We know that any solution 

must combine in-depth studies and research with sensible use of the resources available 

Today we can offer the Arnazon region and the world a basis for an innovative model. 

There are very few places with Acre's potential for harnonlous development that can 

be environmentally, economically, and socially sustainable. But do we still have time? 
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This is a question that we put to ourselves daily, each·time a new difficulty arises- -and 

the difficulties are many and considerable. How much time do we have to completely 
reverse a process which has seen the region's .resour .ces plundered, and to build a 
foundatlon for the type of development we want? 

, At the start of mv talk 1 referred to the Amazon as a symbol of 
man's search for identity. The complete truth, however, is that it is also a symbol of 
his limits. lf the ravaging of our resoureces pushes past that last frontier, all mankind 
will be at risk. We· are confident that the model we are proposing can help humaníty 

to reexamine the bases of a civilization that has strayed, at its peril, from nature. 
lf this model prevails, the last largely-unexplored corner of our planet will .have been 

the setting for the realization of a dream that will shape our future. 
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