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UM PROJETO AMAZÔNICO 

Este trabalho é oferecido à reflexão de todos os brasileiros, em especial os da Amazônia. Seu objetivo é contribuir para a 
execução de uma autêntica Política Nacional Integrada para a Amazônia. Espero que constitua a base para uma discussão abrangente 
que precederá a aprovação final das diretrizes desta Política, na qual o meu Governo está particularmente empenhado. 

A elaboração do presente texto reflete as preocupações do Poder Executivo para com aquela região, expressas na criação 
conjunta, em 1993, do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e do Conselho Nacional da Amazônia Legal, uma das 
muitas e marcantes iniciativas do meu ilustre antecessor, o presidente Itamar Franco. 

O meu Governo reafirma a intenção de adotar uma ação articulada e consistente na Região Amazônica. Estou decidido a 
promover a redução das desigualdades sociais e regionais no Brasil e esta Política para a Amazônia constitui parte fundamental 
desse processo. Reduzir as desigualdades significa respeitar os anseios das populações locais e propiciar-lhes uma vida digna, tanto 
em termos econômicos e sociais, como culturais e ambientais. 

O presente documento deve, assim, ser discutido sob essa ótica. A Amazônia não é apenas um repositório de recursos 
naturais a serem explorados ou, ainda, um santuário de diversidade biológica a ser preservado. A Amazônia é uma realidade social 
cujas necessidades humanas precisam ser devidamente consideradas e atendidas. Trata-se um patrimônio fisico e humano, material 
e cultural, indispensável à consolidação de um harmonioso projeto amazônico, concebido e conduzido por brasileiros. 

O grande desafio, é ajustar duas dimensões igualmente relevantes, a econômica e a ambiental, no âmbito de um projeto 
amazônico capaz de dar respostas adequadas às aspirações de todos os brasileiros da região. Um projeto capaz de aproximar a 
Amazônia das regiões brasileiras mais desenvolvidas. Capaz, também, de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de 
outros espaços nacionais. 

A articulação das ações na Amazônia com as empreendidas no restante do País possibilitará a evolução para um Brasil 
coeso, integrado e fortalecido. É isso que pretende impulsionar o presente trabalho. A sociedade em geral, os governos locais, os 
agentes sociais e econômicos, os estudiosos, os líderes políticos, enfim, todos os brasileiros são chamados a contribuir para o melhor 
resultado desse esforço. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 



POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA 
PARA A AMAZÔNIA LEGAL 

APRESENTAÇÃO 

Ao abrir, no dia três de dezembro de 1993, a reunião de instalação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Presidente Itamar Franco determinou 
àquele colegiado que promovesse a elaboração de uma Política Nacional Integrada para a Região. Iniciou-se, assim, mais um estágio da ação articulada, 
prevista no Art. 43 da Constituição Federal, para o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais do complexo geoeconômico e social 
representado pela Amazônia, e cujas etapas anteriores se traduziram na criação do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e do próprio 
Conselho Nacional da Amazônia Legal. 

Foram subsequentemente constituídos onze Grupos de Trabalho Setoriais, assim como um Grupo Técnico, com a atribuição de coordenar e consolidar 
os relatórios setoriais. Os coordenadores dos Grupos de Trabalho Setoriais foram designados na reunião do Grupo Técnico, de dezessete de março de 
1994 e em sua composição procurou-se assegurar ampla representatividade dos órgãos e entidades da administração pública federal e dos Governos dos 
Estados integrantes da Amazônia Legal, envolvendo, ao todo, mais de duas centenas de pessoas. 

Os relatórios setoriais foram concluídos em julho de 1994 e, a partir de então, apreciados do ponto de vista de sua compatibilidade, da existência de 
eventuais lacunas e da obediência às diretrizes de redação, visando à elaboração do texto sintético ora apresentado. 

Para maior clareza, cabe assinalar que a AMAZÔNIA LEGAL é um conceito de natureza sobretudo administrativa, instituído pela legislação federal 
para fins de planejamento territorial e de desenvolvimento regional e que abrange a região compreendida pelos Estados do Acre, Rondônia, Amazonas, 
Mato Grosso, Roraima, Pará e Amapá, assim como pela região do Estado do Tocantins ao norte do paralelo de 13°S e do Estado do Maranhão a oeste do 
meridiano de 44°W. 

Ao longo do presente texto, expressões como Amazônia, Amazônia Brasileira, Região Amazônica ou simplesmente Região e Território Amazônico, 
significam e são equivalentes ao conceito de Amazônia Legal, acima definido. Não obstante,certos termos como Floresta Amazônica, Bacia Amazônica 
e outros semelhantes são também empregados de acordo com as respectivas acepções. 

Assim, a Bacia Amazônica compreende a área drenada pelo rio Amazonas e seus afluentes e engloba partes dos territórios do Brasil, Bolívia, Peru, 
Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, abrangendo um total de cerca de 7 milhões de km2, dos quais 4,15 milhões estão no Brasil. 

A Floresta Amazônica tem aproximadamente 5,5 milhões de km2, dos quais cerca de 3,3 milhões situam-se no Brasil. Nem toda a Bacia Amazônica está 
coberta pela Floresta, mas esta transcende a área drenada pelo Amazonas e seus afluentes, especialmente nos países ao Norte. 
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INTRODUÇÃO 

O pronunciamento do Senhor Presidente da República, quando da instalação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, em três de dezembro de 1993, 
estabeleceu os fundamentos essenciais à definição de uma política nacional integrada para a Região Amazônica. Ao "reafirmar nossa soberania para 
assumir responsabilidade, não para delas nos eximirmos", declarou Sua Excelência que a "responsabilidade, ,;uando se trata de Amazônia, 
significa perseguir uma política voltada para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida dos seus mais de 17 milhões 
de habitantes", além de esclarecer que" tal responsabilidade exige um claro compromisso de proteção do meio ambiente e uso racional dos 
recursos naturais". 
O desenvolvimento sustentável pode ser definido como processo capaz de atender as necessidades das populações presentes sem comprometer semelhante 
direito das gerações futuras. Sua aplicabilidade ao caso específico da Amazônia requer a formulação de uma Política que contenha proposições nítidas 
e leve em conta, sob a forma de diretrizes, a realidade de um enorme espaço geográfico ainda parcialmente habitado, representando mais da metade do 
território brasileiro, assim como a experiência de sua ocupação espontânea ou programada, nem sempre bem sucedida. 
Está em jogo o interesse nacional de incorporar imensas áreas, recursos naturais e as populações dispersas pela Amazônia na vida econômica e social 
organizada, como parte de um renovado surto de desenvolvimento sócio-econômico, abrangendo o País como um todo. 
Está em jogo, por outro lado, o interesse específico de populações originais ou ali radicadas há muito tempo, cuja cultura e atividade, sujeitas a um 
processo gradual de transformação, devem ser, em sua essência, preservadas. 
As opções de desenvolvimento econômico e social aplicáveis à Região merecem cuidadosa análise, dada a importância dos ecossistemas amazônicos e, 
em especial, da maior reserva florestal remanescente nos trópicos, bem como de sua influência sobre o clima regional. 
A esses conceitos se contrapõem iniciativas que visam à exploração das riquezas naturais em seu exclusivo beneficio, muitas vezes de forma predatória. 
No domínio das idéias sobre a Amazônia, há que se reconhecer a persistência de posições mais extremadas, sejam elas desenvolvimentistas ou 
preservacionistas, embora venham prevalecendo, de forma crescente, as proposições inicialmente aprovadas na Conferência das Nações Unidas sobre 
o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, no ano de 1972, e posteriormente consolidadas na Conferência do Rio de Janeiro em 1992, associando 
a busca pelo desenvolvimento social e econômico ao respeito pela proteção do meio ambiente. 
Em termos práticos, não há exemplo de ocupação recente, e em grande escala, de território novo com obediência ao conceito de desenvolvimento 
sustentável. O que se pretende fazer no Brasil em relação à Amazônia é, portanto, tarefa pioneira que requererá intensa colaboração entre o Estado e a 
iniciativa privada. Nesse sentido, deve ser registrada, desde logo, a inadequação da estrutura administrativa governamental para conduzir a sua parte do 
processo, destacando-se, por conseqüência, a importância decisiva da correspondente reorganização e da melhor capacitação do pessoal no setor público. 
A esse conjunto de questões e preocupações somam-se, na definição de uma política nacional integrada para a Amazônia Legal, mais os seguintes 
pontos sintetizados a partir do pronunciamento do Presidente Itamar Franco: 
• o povo brasileiro tem e exerce, por todos os títulos, soberania indiscutível sobre o Território Amazônico, o qual faz fronteira com sete Países; 
• eficácia de uma política nacional integrada, especialmente para a Amazônia, que reúne tantas especificidades sócio-culturais, depende da participação 
da sociedade civil regional, com o abandono da prática de decisões tomadas de cima para baixo; 
• a crescente atenção, em escala mundial, pela biodiversidade da maior floresta tropical do mundo, cria especial oportunidade para a atração de 
recursos internacionais dirigidos para projetos que possam beneficiar as populações da Amazônia e do próprio País; 
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• a política a ser formulada deve apresentar uma visão estratégica que transcenda no tempo ao atual Governo, voltada portanto para o longo prazo, 
e que represente um consenso sobre novos desafios e oportunidades propiciadas pela Região Amazônica, na busca de soluções independentes ao 
mesmo tempo dos ciclos econômicos passageiros e das ilusões ruinosas dos mega-projetos; 
• a atual consciência de que não existe uma só Amazônia, uniforme e diferenciada, mas muitas amazônias, do ponto de vista climático, geológico, 
de solos, vegetação e ocupação humana, é fundamental para assegurar ao conteúdo de uma política nacional integrada para a Região o necessário 
realismo; 
• a espinha dorsal de toda a ação na Amazônia é o zoneamento ecológico-econômico, base de conhecimento para a exploração racional e sustentável 
dos recursos naturais regionais e para a definição das áreas de preservação e de usos alternativos do solo. 
É de se ressaltar que uma Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, tendo por objetivo maior o seu desenvolvimento sustentável a longo prazo, 
independe da avaliação prévia de recursos e da determinação quantitativa de objetivos. Estas só se tornarão necessárias quando da elaboração dos 
sucessivos planos de ação em que se consubstanciará a política assim definida. 
Ao propor uma política integrada com o objetivo de nortear a ação do Estado na Amazônia, o documento estabelece pois diretrizes para programas e 
projetos a serem realizados conjuntamente pelo Governo e pela sociedade. 
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1 -ANTECEDENTES 

O processo de ocupação da Amazônia contém duas fases bem distintas. A primeira corresponde ao povoamento ao longo dos principais rios, a partir do 
início do século XVII e ao ciclo da borracha que durou aproximadamente um século (I 840-1940). Na segunda fase, que compreende os últimos 
cinqüenta anos, objetivou-se a ocupação efetiva do território, sua integração e a promoção do seu desenvolvimento. É conveniente desdobrar-se esta 
segunda fase em três períodos: do desenvolvimentismo (décadas de 40 a 60), de contradições e revisões (década de 70) e de crescente preocupação 
ambiental ( décadas de 80 e 90). 

I.1 - Povoamento e Ciclo da Borracha 

A Amazônia foi ocupada pelos portugueses a partir de 16 I 6. O objetivo era principalmente militar e visava à proteção territorial contra invasores, 
mediante a construção de fortificações ao longo dos rios principais, permitindo o controle das únicas vias de transporte na Região. Estabeleceu-se, 
assim, um sistema de núcleos populacionais isolados e distantes uns dos outros. A população indígena, também dispersa, subdividia-se em cerca de 97 
famílias lingüísticas, distribuídas em 40 troncos. A colonização portuguesa foi baseada na mão-de-obra escrava da população indígena, que passou a 
realizar serviços nos novos povoados e trabalhar no extrativismo das "Drogas do Sertão" ( cacau, salsaparrilha, cravo, canela, anil e baunilha), na 
produção agrícola e na coleta para subsistência. Durante o período de expansão e consolidação do poder português na Amazônia, esta Região foi de 
extrema importância para Portugal. A estratégia política da Metrópole, tanto no que se referia ao povoamento e integração através do Mato Grosso, 
quanto por meio da organização da Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão, ajudou a fortalecer o Estado absolutista. 

Este fato se refletiu também na seqüência de transformações político-administrativas ocorridas nesse período, as quais, influenciadas pela vocação 
extrativista da Região, separaram-na do restante do Estado do Brasil, a ela atribuindo, com subordinação direta a Portugal, governo próprio, numa 
sucessão iniciada com o Estado do Maranhão, posteriormente Estado do Maranhão e Grão-Pará, seguido do Estado do Grão-Pará e Maranhão e por fim 
Estado do Grão-Pará e Rio Negro, trazendo, inclusive, implicações para sua integração ao Brasil Império. 

Com a descoberta do processo de vulcanização da borracha por Goodyear, em 1839, é iniciada a exploração da resina elástica com larga aplicação em 
revestimentos, como isolante, para sapatos e capas. Com o advento da indústria automobilística cresce a demanda por borracha para pneumáticos. A sua 
exploração é realizada pelos produtores autônomos já instalados na Região, aos quais se somam grandes levas de migrantes nordestinos - sem condições 
de sobrevivência no Nordeste Brasileiro, devido à seca e à estrutura fundiária - ocupando rios e igarapés e estruturando seringais. 

Até 1850, a exploração da borracha ficou circunscrita às áreas vizinhas de Belém e à região das ilhas. A partir daí, os extratores sobem o Xingu e o 
Tapajós e pouco a pouco se avizinham da Província do Amazonas. Ao afluxo significativo de imigrantes àquela Província, inicialmente vindos do Pará 
e Maranhão, juntam-se em 1869 os primeiros cearenses. Presume-se que, entre 1872 e 191 O, hajam ingressado na Amazônia 300 mil nordestinos. Com 
a intensificação das migrações para a Região e o recrutamento do pessoal local para a extração de goma, o comércio dos demais produtos extrativos e 
agrícolas começa a declinar. 

A fase da decadência da borracha ocorre entre 191 O e 1940. O fracasso das tentativas de âmbito Estadual e Federal de valorizar _e financiar a produção 
gumífera, quando esta já decrescia na Amazônia Brasileira, fez com que a economia regional estagnasse e mesmo regredisse por um período de 
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aproximadamente 30 anos, à exceção do triênio 1925/l 927, durante o qual a Inglaterra restringiu a produção asiática, com o objetivo de aumentar o 
preço do produto no mercado internacional. 

Destaca-se na década dos trinta o projeto experimental do cultivo da seringueira em Fordlândia e Belterra, no Pará. Não obstante seu insucesso devido 
a problemas fitopatológicos, deixou importante contribuição como centro de pesquisas. 
Até a metade do século XX, a ocupação da Amazônia resultou em parte de migrações internas espontâneas ou promovidas pelo Governo, tendo sido 
irrelevante a imigração do exterior. Por outro lado, a ação governamental voltada para o fomento da atividade econômica na Região se fez sentir mais 
concretamente a partir da II Guerra Mundial, na década de quarenta. 

L2 - Promoção do Desenvolvimento (Décadas de 40 a 60) 

De início, os planos e as ações práticas do Governo Federal se orientaram, principalmente, no sentido do desenvolvimento econômico, através do 
aproveitamento das riquezas naturais da Região, assim como de objetivos estratégicos de segurança nacional, da ocupação do vazio demográfico e da 
incorporação da Amazônia à economia do Centro-Sul do País. Uma exceção a esse quadro geral ocorreu com a criação da Zona Franca de Manaus 
(1967). Também ali havia sido inaugurada, em 1957, uma refinaria de petróleo. 

Os esforços no sentido do melhor conhecimento dos ecossistemas da Região se faziam através de iniciativas isoladas, principalmente com base acadêmica. 
Muitas foram de grande valor intrínseco, mas de amplitude limitada. Deve ser ressaltada a instalação e os trabalhos iniciais do Instituto Agronômico do 
Norte - IAN. 
São eventos deste período, entre outros, a criação do Banco de Crédito da Borracha (1942), depois transformado no Banco da Amazônia (1966), da 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia- SPVEA (1953), depois transformada na Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM ( 1966), e do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA (1952). 
Um primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia foi definido em 1955. Tratava-se, à época, basicamente, da realização de obras públicas. Logo a 
seguir foi iniciada a construção da rodovia Belém-Brasília, pela RODO BRÁS, estabelecendo a primeira ligação terrestre permanente entre a Amazônia 
Oriental e o Sul do País ( entregue ao tráfego em 1960). A Belém-Brasília propiciou a expansão da fronteira agrícola, através da ocupação espontânea. Já 
no campo da exploração mineral a iniciativa privada continuava a apresentar, como único exemplo relevante, a mineração do manganês da Serra do 
Navio, no Amapá (1952). 
Além do financiamento favorecido dos bancos oficiais, a atração da iniciativa privada foi reforçada com a instituição do sistema de incentivos fiscais que 
possibilitava a aplicação, em projetos na Região, de parte do imposto de renda devido. Foram também estabelecidos diversos tipos de renúncia e isenção 
fiscal. 

1.3 - Contradições e Revisões (Década de 70) 

A segunda fase da ação do Governo Federal, aproximadamente localizada na década de setenta, nasce sob a influência de diversas ocorrências quase 
simultâneas: 
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• As· primeiras análises críticas dos resultados dos empreendimentos até então promovidos pelo Governo, através do BASA, da SUDAM e dos 
INCENTIVOS FISCAIS, identificaram equívocos e apontaram para a importância de um melhor conhecimento das peculiaridades regionais, 
especialmente quanto à aparente fragilidade dos ecossistemas afetados. 

• O forte ritmo de crescimento da economia dos Países Industrializados gerava, do lado externo, a preocupação com a escassez potencial de recursos 
naturais e, em conseqüência, renovado interesse pela exploração da Amazônia. 

• O grande surto de desenvolvimento econômico do Brasil possibilitava o transbordo de recursos do Centro-Sul para a Amazônia Legal, reforçado 
este pelo sentimento de oportunidade da produção para a exportação, com a cooperação dos Países industrializados. 

• Em uma outra direção, acentuavam-se as preocupações, especialmente em certos segmentos da sociedade nos Países industrializados, pelas 
relações entre a expansão da população e das atividades produtivas, de um lado, e os danos crescentes, e sob alguns aspectos alarmantes, provocados 
pelo ritmo e pelo estilo do desenvolvimento dominante, do outro. Resultou daí a Conferência das Nações Unidas (Estocolmo, I 972), que traria 
como reflexo, no Brasil, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA (1973), do Ministério do Interior. 

Trata-se, portanto, de um período de contradições, durante o qual estava presente o interesse da iniciativa privada, nacional e estrangeira, e o Governo 
Federal procurava ampliar as atividades produtivas na Região, ao mesmo tempo que se acentuavam as dúvidas sobre a adequação de certas intervenções 
no processo sustentável de desenvolvimento. 

A atividade garimpeira, historicamente presente na Região, apresentou seu primeiro grande surto de expansão de forma ainda primitiva com a 
descoberta de significativas reservas de cassiterita em Rondônia, provocando a migração espontânea de milhares de pessoas oriundas de várias regiões 
do País. 

Na linha dominante do desenvolvimento acelerado, o Governo Federal instituiu o Programa de Integração Nacional - PIN, e o Programa de Redistribuição 
de Terras e de Estímulo à Agro-indústria do Norte e Nordeste - PROTERRA (de 1970/71), criando fundos fiscais destinados a essas regiões, aplicados 
predominantemente na infra-estrutura de transportes, a exemplo das rodovias Transamazônica, Cuiabá-Porto Velho, Manaus-Porto Velho, Cuiabá 
Santarém e Manaus-Boa Vista. 

Procedeu-se também ao primeiro grande esforço, em escala regional, de levantamento das características naturais da Região, compreendendo cartografia, 
relevo, geologia, solos, drenagem e cobertura florestal, através de imagens de radar e, acessoriamente, de outros sensores, em um projeto integrado, 
especialmente organizado e equipado para esse fim: o projeto RADAM. 

A construção da Transamazônica, com a correspondente apropriação da faixa de l 00 km de terras marginais destinada à colonização oficial através do 
INCRA, foi todavia iniciada antes que houvesse suficiente conhecimento das áreas por ela atravessadas, razão principal do insucesso das agrovilas que 
ali se instalaram. Pretendia-se assentar 100 mil famílias no período 1970-74 e um milhão até 1980. Estima-se que tenham sido efetivamente instaladas 
S.700 famílias. 

Os grandes projetos minerais da época têm origem em pesquisas de entidades públicas e privadas e na subseqüente iniciativa de promoção do respectivo 
aproveitamento pelo Governo Federal, através de parcerias. Assim foi com relação à bauxita em Trombetas e ao ferro de Carajás, ambas com projetos 
de desenvolvimento coordenados por uma grande empresa de economia mista. 
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Também no campo agrícola e florestal, foi de origem estrangeira o maior projeto, implantado na região do Rio Jari. Embora dotado de consideráveis 
recursos, o empreendimento, hoje controlado por capitais nacionais, enfrentou sérias dificuldades oriundas da falta de conhecimentos específicos sobre 
a região e pela ausência de uma proposta institucional adequada. 

A implantação, em 1974, do Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais - POLAMAZÔNIA, explicita o redirecionamento da política de 
ocupação da Amazônia, agora orientada para o aproveitamento, em base empresarial, de suas potencialidades agropecuária, agroindustrial, mineral e 
florestal, englobando 17 pólos. 

O final da década de 1970 marca também o início da colonização privada no norte do Mato Grosso, apoiada pela rodovia Cuiabá-Santarém, Data ainda 
de 1981 o início da implantação dos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado do Acre e do Amazonas, este apoiado com recursos do Banco 
Mundial e contemplando, além do apoio ao produtor, o plantio de dendê e construção de uma usina para extração de óleo. Cabe referência ao Programa 
de Incentivo à Produção de Borracha Natural - PROBOR, criado em 1972, objetivando buscar a auto-suficiência nacional da borracha natural pela 
ampliação do cultivo racional. Esse programa voltado inicialmente para a Amazônia foi depois estendido a todo o Território Nacional, com melhores 
resultados fora da Região. 

Os estudos sistemáticos relativos ao aproveitamento dos recursos hídricos para geração de energia elétrica foram realizados através de um Comitê 
Coordenador de Estudos Energéticos da Amazônia - ENERAM. Visava ao atendimento da demanda nas áreas de Belém, Manaus, Porto Velho e Boa 
Vista, além do suprimento de energia para as grandes indústrias cuja instalação era considerada provável na área de influência de Belém. O relatório 
argüía a viabilidade econômica de dois projetos (Balbina e Samuel) posteriormente iniciados na década de 80, bem como contemplava um aproveitamento 
no Rio Tocantins, ao nível de 700 MW (Santo Antônio, hoje Serra Quebrada). Recomendava ademais um estudo amplo de todo o curso inferior desse 
grande rio, inclusive do trecho em que se situava a Cachoeira Tabocas, próximo ao qual, foi decidida, em 197 5, a construção da Usina de Tucuruí, antes 
mesmo que estivessem concluídos os estudos e projetos recomendados, à semelhança do que ocorrera com a Transamazônica. 

1.4 - Preocupação Ambiental (Décadas de 80 a 90) 

Apesar da criação da SEMA, em 1973, foi lento o progresso, no âmbito governamental, no sentido da introdução das variáveis ambientais no estudo e na 
execução dos grandes projetos de obras públicas e agropecuários e industriais na Amazônia. Tampouco foi possível, de início, organizar um sistema de 
controle das práticas inadequadas da garimpagem, da exploração madeireira e do desmatamento para fins de assentamento populacional vinculado a 
atividades agropecuárias. A crescente degradação ambiental, suscitou por sua vez maior conscientização da sociedade como um todo para a questão 
ambiental. 

Só em 1981, com a Lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é que se procurou fazer a ação federal mais presente. Nela se previa 
também a criação: a) de um Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, integrado por instituições federais, estaduais e municipais, e b) de um 
órgão de gestão, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, com ampla participação dos Governos e da sociedade, e com poderes de 
regulamentação. 
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Os governos estaduais propiciaram a criação, em muitos casos, de órgãos Estaduais de Meio Ambiente - OEMAS, com sensível fortalecimento do 
SISNAMA. 

A partir dos anos oitenta ocorre a segunda forte expansão do garimpo na Amazônia, desta vez concentrado nos aluviões de ouro. Por motivos 
predominantemente políticos, frustraram-se as tentativas de se organizar essa atividade, ou de se implantar os mecanismos destinados a coibir o processo 
de deterioração resultante de sua operação por métodos primitivos. 

Em 1985, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com funções desvinculadas do Ministério do Interior. No mesmo ano 
teve início o Projeto Calha Norte, com o objetivo de intensificar a presença brasileira na faixa fronteiriça. Prosseguiam os projetos de ocupação de novas 
terras para atividades agropecuárias, apoiados por incentivos fiscais. 

A Constituição de 1988 tratou especificamente da questão ambiental, incluindo em seu texto diversos dispositivos nem sempre compatíveis entre si ou 
com outras matérias . Em particular, a Carta Magna considerou a Floresta Amazônica como patrimônio nacional e estabeleceu a competência comum da 
União e dos Estados e a respectiva capacidade para legislar concorrentemente sobre Florestas, Caça, Pesca, Fauna, Conservação da Natureza, Defesa do 
Solo e dos Recursos Naturais, Proteção do Meio Ambiente e Controle da Poluição. Tais disposições carecem todavia de regulamentação e apresentam 
portanto dificuldades de interpretação para os responsáveis pela realização de projetos na Amazônia, em que pese ao esforço do atual Governo em 
compatibilizar na prática a ação normativa e controladora da União e dos Estados em matéria ambiental. 

Em 1989, desaparece a referência ao Meio Ambiente com a transformação do Ministério respectivo no de Bem Estar Social e é criado o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, sob a supervisão do Ministério do Interior, unificando a atuação de vários 
órgãos federais responsáveis por aspectos relevantes da proteção ambiental e da gestão racional dos recursos naturais renováveis : a SUDEPE (pesca), a 
SUDHEVEA (borracha), o IBDF (florestas) e a própria SEMA. Os três primeiros, órgãos setoriais, possuíam também atribuições de fomento econômico 
nos respectivos ramos, funções estas um tanto reduzidas com a incorporação integral dos diversos setores em urna só entidade. 

O processo de transformação gradativa da administração central na abordagem das questões ambientais evoluiu para a criação da Secretaria de Meio 
Ambiente - SEMAM ( 1990) ligada à Presidência da República, e em seguida para a criação do Ministério do Meio Ambiente (1992). Este, ao incorporar 
as questões amazônicas em 1993, passou a denominar-se Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. 

L5 - Síntese do Processo de Desenvolvimento 

O entendimento - predominante no seio da sociedade brasileira - de que a Amazônia é suficientemente grande e dispõe de recursos inesgotáveis, pode 
ter acelerado o processo de ocupação da Região, sem que se houvesse atribuído a devida consideração e importância à necessidade imperiosa de um 
cuidadoso planejamento, da análise metódica dos resultados alcançados e da avaliação correta dos impactos respectivos. Em conseqüência, as medidas 
correspondentes à adoção de critérios de desenvolvimento sustentável nem sempre foram tomadas, conduzindo em muitos casos à instalação de 
procedimentos de exploração predatória dos recursos ambientais. 
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A presente etapa de desenvolvimento da Amazônia decorre das mudanças verificadas no quadro das relações internas e externas da economia brasileira, 
denotando alterações conspícuas em sua cobertura florestal e na gestão de seus recursos hídricos. Dois grandes processos de indução de migrações para 
a Região podem ser identificados: a colonização oficial dos anos 70/73, fortemente influenciada pelas contradições sociais do Nordeste, e a colonização 
particular dos anos 74/78, derivada das tensões sociais geradas nas áreas de colonização do Centro-Sul do País, nas quais as terras se tomam socialmente 
"escassas". 

Associa-se a este processo de migrações induzidas um movimento espontâneo ou independente gerado pela disponibilidade de "terras livres". Os 
esquemas de colonização absorveram apenas I/4 do total dos migrantes que se dirigiram para a Região. Concomitantemente, a crescente apropriação 
privada das terras na Amazônia abre caminho para a expansão da grilagem e a concentração da propriedade da terra. Os principais fatores de concentração 
foram, sem dúvida, a expansão da pecuária, de um lado, e a política de incentivos fiscais, de outro. 

As grandes contribuições para o fenômeno do desmatamento na Região derivam portanto dos projetos agropecuários, e dos assentamentos de colonos. 
Essas duas atividades não apresentam necessariamente características de sustentabilidade ambiental, pois à medida em que áreas implantadas vão se 
degradando, faz-se com freqüência necessário incorporar novas parcelas de floresta primária. A extensão e proporção de desmatamento da floresta na 
Amazônia Brasileira motivam amplo debate e preocupação em escala mundial, principalmente no que concerne ao futuro da própria floresta. 

Conquanto o desmatamento seja ainda relativamente pequeno em relação à área total da Região, seus efeitos negativos sobre a floresta são preocupantes, 
merecendo atenção prioritária, especialmente no que tange à biodiversidade. O desmatamento tem se concentrado em certas partes da Região, especialmente 
Mato Grosso, Acre, Sul do Pará e Rondônia, este último com maior índice em relação à área total do Estado (12% a 13%, segundo dados recentes do 
INPE). 

As discordâncias relacionadas com a proporção da área total desmatada na Amazônia brasileira se devem em parte, a qualidade dos dados disponíveis 
e principalmente à sua interpretação, já que provêm de satélites não projetados para essa finalidade específica. 

Embora as análises dos impactos ambientais da ocupação da Amazônia dêem maior ênfase ( ou ênfase total) à questão rural, é preciso lembrar que a 
população metropolitana das grandes capitais regionais já é significativa (Belém e Manaus representam cerca de 25% da população da Região Norte) e 
que a distribuição da população da Região entre campo e cidade tem se modificado sensivelmente com elevação do grau de urbanização a níveis 
semelhantes ao do restante do País. Neste sentido, não se pode desprezar as repercussões ambientais (saneamento básico, poluição hídrica, submoradias) 
desses aglomerados urbanos que vêm se expandindo a um ritmo superior à capacidade de gestão dos setores públicos estadual e local para acomodar os 
investimentos indispensáveis à ampliação da infra-estrutura nas cidades. 
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II - DILEMAS ATUAIS DA AMAZÔNIA 

A Amazônia enfrenta, na atualidade, diversos dilemas de natureza política, econômica e institucional, dentre os quais se destacam: a forma de se 
conduzir seu processo de ocupação e de desenvolvimento; a conciliação de interesses locais e de interesses nacionais com vistas ao futuro da Região; a 
compatibilização de interesses públicos e privados; e a discrepância entre as perspectivas da comunidade nacional e de correntes de opinião no exterior 
quanto ao melhor uso a ser atribuído aos recursos ambientais da Amazônia. 

11.1 - Ocupação e Desenvolvimento 

O desenvolvimento integral da Amazônia no longo prazo ( e não apenas o seu crescimento econômico) dependerá da sua participação relativa no uso dos 
recursos nacionais e internacionais, determinada a partir dos critérios econômicos e políticos prevalecentes no processo de distribuição inter-regional 
destes recursos; da direção e da magnitude que as políticas econômicas nacionais (macroeconômicas e setoriais) terão sobre a Região; e principalmente 
da sua capacidade de organização social, a qual se associa ao aumento da sua autonomia de decisão e da capacidade regional para reter e reinvestir o 
excedente gerado pelo crescimento econômico, assim como para proteger o seu meio ambiente. 

O ciclo de expansão da economia brasileira nos anos setenta foi caracterizado pela concepção e pela implementação de inúmeros grandes projetos de 
investimento, muitos dos quais foram implantados na Amazônia (Carajás, Tucuruí, eixos rodoviários de integração nacional). Partia-se do pressuposto 
de que o crescimento se iniciava, de forma espontânea ou programada, a partir destes grandes investimentos em alguns setores dinâmicos e aglomerados 
geográficos (pólos de desenvolvimento) e se difundiria, posteriormente, para os demais setores e áreas do País. 

Quando se observa a evolução dos padrões de desenvolvimento regional numa perspectiva histórica, não se pode concluir que a promoção de grandes 
projetos de investimentos para a exploração da base de recursos naturais venha a assegurar, às regiões onde se instalam esses mesmos projetos, condições 
estáveis de desenvolvimento. Os investimentos para a produção e exportação de bens e serviços orientados para a exploração de recursos naturais 
( extrativa mineral ou vegetal, agricultura, potencial hidráulico) constituem uma condição permissiva ao impulso inicial de desenvolvimento das economias 
regionais. Para que essas exportações possam, efetivamente, promover o desenvolvimento regional é necessário que apresentem, além de elevado grau 
de dinamismo e de competitividade, acentuada capacidade de transmití-los a outros setores produtivos da Região e de estender os serviços básicos de 
que dispõem a outros segmentos sociais. Em diferentes períodos da história de diversos Países encontram-se regiões cujo crescimento ocorreu, durante 
algumas décadas, por intermédio da extração e do cultivo de produtos primários ou da exploração de suas potencialidades energéticas, turísticas e outras 
mais, sem que se houvesse criado as bases para um processo de desenvolvimento duradouro ou sustentável. 

Nesse sentido, um dos dilemas atuais da Amazônia é encontrar-se uma forma de se promover um processo de desenvolvimento que enseje ao seu 
sistema produtivo competitividade dinâmica em escala global, porém de forma articulada com a equidade social e a sustentabilidade ambiental. Somente 
assim os impulsos de crescimento econômico podem se transformar em estágios de desenvolvimento regional. 
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/1.2 ~ Conciliação de Interesses Regionais e Interesses Nacionais 

O segundo dilema atual da Amazônia é conciliar os interesses regionais com os interesses nacionais com vistas à evolução futura da Região. Para uma 
orientação correta das políticas de desenvolvimento para a Amazônia é preciso inicialmente identificar as aspirações sociais dos próprios arnazônidas. 
Num País com as dimensões geográficas e a heterogeneidade sócio-cultural do Brasil, uma das questões mais relevantes para o seu processo de 
desenvolvimento é a manutenção da unidade nacional através da administração e do controle das eventuais discrepâncias regionais. Por não apresentarmos 
em nossa herança histórica a formação de enclaves culturais, lingüísticos ou religiosos, o regionalismo tem possibilidades de emergir, fundamentalmente, 
por força de movimentos de diferenciação econômica na difusão desigual, no espaço, dos resultados da dinâmica capitalista. 

Em geral, esses movimentos regionalistas podem se manifestar em diferentes contextos: 
• quando há separação territorial entre a esfera das atividades de produção e as atividades de circulação - por exemplo, regiões que geram volumosos 

excedentes agrícolas sentem-se prejudicadas por interesses econômicos de outras regiões que financiam, transportam e comercializam as safras 
com ganhos desproporcionalmente elevados; 

• quando as regiões especializam suas estruturas produtivas num regime de trocas desiguais no comércio inter-regional - por exemplo, uma região 
se dedica à produção de alimentos e matérias-primas e adquire, de outras regiões, bens manufaturados de consumo e de produção, através de 
relações de troca que se deterioram ao longo do tempo; 

• quando as instituições públicas e as privadas das áreas mais desenvolvidas de um País (incluindo-se, até mesmo, instituições internacionais) 
pretendem, através de manipulação de sua força de decisão a nível do poder político central, definir a forma, a intensidade e a cronologia do uso 
dos recursos naturais e dos recursos energéticos das áreas menos desenvolvidas, particularmente aquelas localizadas na fronteira externa de 
expansão da economia nacional. 

No caso brasileiro, apresentam-se diferentes situações de sentimentos regionalistas oriundos historicamente desses vários contextos. Na Amazônia, 
observa-se mais recentemente certa contestação política da parte de diferentes lideranças regionais quanto à ausência de sua participação na concepção 
e na implementação das estratégias de desenvolvimento para a Região. Assim, é indispensável de início, identificar o pensamento e as aspirações 
regionais dos habitantes da Amazônia no que concerne ao futuro da Região. Recente pesquisa efetuada pela SUDAM consultou 261 representantes de 
atores sociais amazônicos em posição de liderança e de comando de organizações, inclusive partidos políticos, sobre questões econômicas, políticas e 
sociais determinantes do futuro da Amazônia. Em síntese, esses atores postulam, basicamente, maior conteúdo social no processo de desenvolvimento, 
com o atendimento das demandas sociais prioritárias; querem maior presença fiscalizadora do Estado e o crescimento econômico da Amazônia, porém 
com mais atenção para o equilíbrio ecológico e maior intemalízação de resultados, em beneficio das populações regionais. A estrutura econômica 
idealizada compõe-se de um parque industrial moderno, diversificado e dinâmico, voltado sobretudo para o beneficiamento da matéria-prima local, 
gerando emprego e renda para os seus habitantes e priorizando a agro-indústria e setores de alta tecnologia. 

O que esta pesquisa retrata, na verdade, é a utopia dominante entre os atores sociais da Amazônia: a denominada vontade regional ou desejo expresso 
e livre de quaisquer condicionantes ou restrições econômicas e institucionais, sobre o futuro desta Região ao longo das próximas décadas. Não se busca, 
através deste sistema de consultas, testar as condições de empenho e disposição para arcar com a construção deste futuro, nem detectar possíveis 
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incoerências entre o pensamento emítido e as prátícas efetivas destes atores. De qualquer forma, os resultados gerais obtidos demonstram um bom nível 
de reconhecimento da realidade regional e um conjunto de aspirações sociais compatíveis com um Projeto Nacional de Desenvolvimento, fundamentado 
num sistema produtivo competitivo internacionalmente e articulado com os princípios da eqüidade social e do desenvolvimento sustentável. É importante 
destacar, também, que os representantes de atores sociais da Amazônia Legal têm uma visão de uma economia regional aberta e não-autárquica, sem 
traços de xenofobia, voltada para o crescimento sustentável e coordenada com os interesses maiores do País. 

Nem sempre as intervenções promovidas pelas políticas de desenvolvimento do Governo Federal na Amazônia, em nome do interesse nacional, respeitaram 
as aspirações dos diferentes grupos sociais da Região ( comunidades indígenas, pequenos produtores rurais, comunidades extrativistas, populações 
ribeirinhas, e outros). Em geral, essas políticas resultaram da busca de soluções para problemas externos à Região, como por exemplo, projetos de 
colonização para aliviar tensões sociais no Centro-Sul do País e projetos agropecuários e minerais, explorados por setores econômicos estabelecidos 
fora da Amazônia para atender às demandas da industrialização substitutiva de importações ou da promoção de exportações. 

113 - Compatibilização de Interesses Públicos e Privados 

Cabe à política nacional integrada definir condições propícias ao desenvolvimento sustentável, procurando conciliar interesses públicos e privados. 
Predomina há algum tempo no País a idéia de reduzir-se a presença direta do Estado nos empreendimentos de natureza econômica, além de restringir-se 
também a ação tutelar que exerce sobre tais iniciativas durante tantos anos. Essa atitude política foi reforçada, na última década, pela crise financeira do 
Estado, especialmente da União Federal, que o tomou incapaz de administrar, com eficácia, a maioria dos empreendimentos econômicos a seu cargo ou 
sob sua responsabilidade financeira principal. 

Em contrapartida, prevê-se o crescimento da responsabilidade da iniciativa privada no processo de desenvolvimento econômico. Esse fenômeno ocorre 
simultaneamente com a maior percepção pela sociedade da importânciade um crescimento econômico com o mínimo de impacto desfavorável sobre o 
meio ambiente, sob a forma de desenvolvimento sustentável. 

O propósito dessa conciliação, já dificil em si, é de especial relevância no caso da Amazônia, onde atividades econômicas específicas, tanto privadas 
como públicas, têm sido responsáveis por danos significativos ao meio ambiente. Por outro lado, a presença ali da iniciativa privada é tão ou mais 
importante do que em qualquer outra parte do País, face à espontânea migração interna em direção à Região e à limitada capacidade financeira do 
Estado. 

Como passo inicial devem ser definidos com clareza critérios de promoção, análise e apoio a projetos privados, através dos quais se possa alcançar o 
desejado e necessário crescimento econômico e social. Em particular, há de ser buscada a conciliação, de forma realista e progressiva, entre esse 
crescimento e a proteção do meio ambiente, garantindo assim a competitividade dos novos empreendimentos nos mercados nacional e internacional, e 
evitando também, por esse caminho, que se instituam novos e ilusórios artifícios econômicos. 

O fato de uma nova iniciativa, com objetivos econômicos, visar preferencialmente o mercado local, regional, nacional ou internacional, não é relevante. 
O que importa é a viabilidade intrínseca do empreendimento, capaz de se sustentar e se expandir por seus próprios meios. 
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O adequado aproveitamento das potencialidades do desenvolvimento regional neste final do século dependerá também de uma reorientação da ação do 
Estado, tomando como prioridades: a expansão e a modernização da infra-estrutura básica, a ampliação e manutenção dos serviços de educação e saúde, 
a criação de extemalidades sociais e o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico para superar as deficiências destes setores na Amazônia e criar 
condições mais favoráveis à promoção industrial em diferentes áreas da Região. 

11.4 -Perspectivas sobre a Amazônia no País e no Exterior 

Há que se considerar, por último, os dilemas que emergem a partir da diversidade de posições que surgem entre o público interno e correntes de opinião 
no público externo quanto ao melhor uso dos recursos da Amazônia. 
A Região Amazônica desempenhou historicamente, um papel estratégico de importância nacional sob diversos aspectos, tanto de caráter econômico 
como social. 
Da mesma forma, a Amazônia apresenta um perfil relevante do ponto de vista internacional: no passado, como região supridora de recursos naturais 
(drogas do sertão, borracha, recursos minerais) e mais recentemente por seu significado ecológico em escala mundial. Nessa nova conceituação, atribui 
se à conservação da natureza amazônica papel destacado na preservação da diversidade biológica, embora permaneça 6 interesse específico por 
determinados setores de atividade da Região (mineração, pecuária de corte extensiva, produtos vegetais e essências nativas). 

O interesse da comunidade internacional nos últimos anos pelos temas ambientais, empresta à Região Amazônica especial destaque. Para tal contribuem 
inúmeros fatores diretamente associados às seguintes características físicas e geográficas dessa Região : 

• corresponde em grande parte à bacia hidrográfica do rio Amazonas, a maior do Mundo; 

• engloba a maior extensão contínua de floresta tropical úmida da terra; 

• detém a segunda maior reserva planetária de biodiversidade; 

•. exerce influência na formação do clima regional; 

• detém porcentagem expressiva das reservas mundiais de minerais estratégicos para a economia internacional; e 

• abriga inúmeros grupos representativos da comunidade indígena. 

Ao final dos anos oitenta, começou a ganhar corpo movimento internacional propenso a reduzir a temática ecológica a poucas e determinadas questões, 
entre as quais a ameaça às florestas tropicais, pela derrubada e pelas queimadas, indevidamente consideradas como o fator preponderante na ocorrência 
do chamado efeito estufa. Por intermédio de sistemático processo de negociação que culminou com a realização em 1992, da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro, o Brasil.juntamente com outros Países em circunstâncias semelhantes, conseguiu 
ampliar o escopo desse debate e nele introduzir a variável do desenvolvimento, havendo dessa forma sido tratado, no âmbito daquela Conferência> o 
tema da Amazônia . 

No entanto, a Região continua a atrair as atenções da comunidade internacional, sobretudo em relação aos seguintes aspectos: 
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• mudanças climáticas, a diversidade biológica e os rios e florestas. Os Países de maior influência sobre a administração desses recursos teriam, sob 
essa ótica, responsabilidades específicas por sua gestão, através de mecanismos previstos nas respectivas Convenções. 

• a proteção das populações indígenas, bem como a demarcação e fiscalização de suas terras. A preocupação internacional com essa questão é, no 
entanto, desproporcional, tendo em vista o número muitas vezes maior de pessoas que ainda não dispõem de serviços básicos de educação, saúde 
e saneamento em várias regiões do País, inclusive na Amazônia. 

Outros pontos de preocupação da comunidade internacional com a Amazônia seriam: 
• os impactos ambientais causados por desmatamentos e pela ação de garimpeiros; 

• as experiências mal sucedidas de ocupação da Região, sob tutela e fomento oficiais; e 

• a lentidão na tomada de medidas eficazes de controle dessas ocorrências. 

Em contrapartida, o governo brasileiro vem se empenhando em esclarecer seus interlocutores no País e no exterior a respeito: 
• das providências concretas já implementadas ou em estudo para prevenir maiores impactos ao meio ambiente amazônico e os resultados já 

alcançados; 

• da ausência de fundamento científico confiável para a sustentação de teses freqüentemente difundidas, propondo a vinculação direta entre 
modificações climáticas que se estariam verificando globalmente e a ocupação tisica da Região Amazônica; e 

• do relacionamento entre pobreza e devastação ecológica, razão pela qual a proteção do meio ambiente passa necessariamente pela colaboração 
mais consistente e positiva entre os Países desenvolvidos e o Brasil nesse campo. 

No âmbito específico da América Latina, a Amazônia Brasileira corresponde a dois-terços da Bacia Amazônica, região que compartilha com oito 
Países, 7 dos quais limítrofes. Em 1978, por iniciativa brasileira visando institucionalizar e orientar o processo de cooperação regional que se intensifica 
já a partir dos anos 60, foi assinado o Tratado de Cooperação Amazônica. Essa proposta coincidiu com a aceleração dos esforços do Brasil em promover 
a progressiva incorporação do território amazônico ao espaço econômico brasileiro, mobilizando para tanto os recursos naturais da Região. 
Nos seus primórdios, esse Tratado cumpriu importante papel político na aproximação entre os Países-membros, identificados por uma problemática 
comum que relaciona o desenvolvimento social e econômico e a proteção ambiental. Mais recentemente, voltando-se as atenções mundiais para a 
Região Amazônica e ampliadas as perspectivas de uma cooperação sub-regional mais eficaz, logrou-se dinamizar a atuação desse instrumento. Foram 
criadas, para tanto, Comissões Especiais, em cujo âmbito se desenvolvem atividades nos campos da saúde, transportes, comunicações e infra-estrutura, 
meio ambiente, ciência e tecnologia, turismo, assuntos indígenas e educação. 
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III -FATORES CRÍTICOS 

i 

Como já se ressaltou na INTRODUÇÃO, a definição de diretrizes de longo prazo referentes a uma política nacional integrada para a Amazônia Legal 
independe da avaliação prévia das necessidades de recursos ou da fixação quantitativa de objetivos a serem cumpridos. 
Trata-se, em essência, de propor uma política aplicável a uma macro-região com o objetivo de promover de forma integrada o seu desenvolvimento 
sustentável, dependendo o sucesso de sua execução, em larga margem, da identificação dos obstáculos a serem superados e da organização de 
instrumentos eficazes para esse fim. 
Dentre os obstáculos prováveis, podem ser identificados Fatores Críticos a serem necessariamente considerados na formulação da política e a seguir 
enumerados: 
FATORES INSTITUCIONAIS 
A - Segurança e Controle Territorial 
B - Organização Administrativa 
C - Educação, Ciência e Tecnologia 

FATORES AMBIENTAIS 
D- Recursos Florestais e Hídricos 

FATORES SOCIAIS E CULTURAIS 
E - Conscientização da Sociedade 
F - Migração Espontânea 
O - Comunidades Indígenas 

FATORES INFRA-ESTRUTURAIS E ECONÔMICOS 
H - Mineração e Garimpo 
I - Energia 
J - Crescimento Econômico 

111.1 - Fatores Institucionais 

A - Segurança e Controle Territorial 

A extensão do território, a longa faixa de fronteira, a precariedade das comunicações, a deficiência de rodovias corno eixos terrestres de suprimentos, as 
características do terreno, da hidrografia, da vegetação e dos meios específicos para atuação na Amazônia traduzem as dificuldades relacionadas à 
segurança na Região, a mais sensível do País e que dada à sua importância estratégica, constitui-se em um dos Fatores Críticos para o seu desenvolvimento. 
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Historicamente, as Forças Armadas sempre se fizeram presentes na defesa dessa, que é a maior parcela do território brasileiro. A sua ação, em um 
desdobramento estrutural de efetivos e de recursos materiais, no cumprimento de suas atribuições de segurança interna e externa, envolve, ainda, a 
cooperação e o auxílio às comunidades indígenas e aos mais longínquos núcleos populacionais da Região,.complementando os esforços desenvolvidos 
por órgãos federais e estaduais e entidades assistenciais. 
O permanente interesse internacional sobre a Amazônia Brasileira exige uma forte, ativa e competente presença do Governo na Região. Para impedir 
que se concretizem ações contrárias aos interesses do País, há necessidade de fortalecer ali o Poder Nacional. É, pois, indispensável assegurar esta 
presença, inclusive com novas instalações e modernização de equipamentos das Forças Armadas. 
Por outro lado, a proteção territorial, a defesa do meio ambiente e o controle das atividades comerciais intra-regionais e transfronteiriças na Amazônia 
requerem não somente a existência de postos avançados de fiscalização e modernos sistemas de monitoramento e vigilância, como também a presença 
de pessoal qualitativa e quantitativamente capacitado para o desempenho dessas missões. 
Papel relevante cabe, outrossim, à sociedade civil na consolidação da presença brasileira no Território Amazônico. Sua eficácia dependerá largamente 
do acesso universal aos serviços básicos de educação e saúde, bem como de seu nível de atividade social, cultural e econômica. 

B - Organização Administrativa 
Não raro, planos de Governo em nosso País têm deixado de corresponder à expectativa de resultados em virtude da reduzida prioridade atribuída à 
estruturação e à organização dos setores da administração pública responsáveis pela respectiva implementação. 
A exeqüibilidade de uma política específica para a Amazônia depende portanto da decisão política de adaptar a estrutura da administração pública 
naquela região às suas características próprias. Para tanto, é recomendável: 
• que se reveja a estrutura conjunta dos três níveis de Governo, incluindo-se as interfaces, eventuais redundâncias e conflitos administrativos e de 

jurisdição, de modo a assegurar harmonia e compatibilidade na ação do Poder Público; 
• que se promova a modernização e o reequipamento de cada organismo de per si, a partir da revisão de objetivos, do correto dimensionamento de 

recursos humanos e dos instrumentos materiais correspondentes. 
Tais providências ensejariam o estabelecimento de formas de cooperação eficazes entre as três esferas de governo na Região, para o trato de problemas 
específicos. 
A ação do Governo Federal é imprescindível e insubstituível no processo de ocupação racional e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ao definir 
o perfil da sua atuação, especial destaque deve ser atribuído pelo poder central aos mecanismos de articulação que assegurem a sua participação de 
maneira coerente e objetiva. 

C - Educação, Ciência e Tecnologia 

Os ecossistemas amazônicos, como os demais na faixa tropical, são caracterizados por sua notável diversidade biológica e por sua relativa fragilidade. 
Essa é uma das principais razões pelas quais a promoção do desenvolvimento sustentável na Região Amazônica requer um grau de conhecimento cuja 
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pré-condição indispensável consiste na realização de um amplo programa de estudos e pesquisas e o intenso intercâmbio no campo das ciências e da 
tecnologia, a serem realizados pelas instituições científicas e acadêmicas de que dispõe a Região nos mais diversos campos, em colaboração estreita 
com especialistas no País e no Exterior. 
Portanto, o uso racional e sustentável dos recursos ambientais na Amazônia depende da aplicação de tecnologia avançada desenvolvida ou adaptada às 
suas condições peculiares. Para tal são necessários recursos financeiros e o acesso à tecnologia de Países mais avançados nos ramos científicos aplicáveis, 
assim como a adoção de processos produtivos menos dependentes de energia e menos geradores de resíduos que afetem o meio ambiente. 

De outra parte, a valorização do homem na Região está intimamente ligada ao seu acesso ao conhecimento e à educação, em seus vários níveis. O 
sistema educacional e sua ampla difusão por toda a Amazônia se constitui, portanto, em fator crítico para o desenvolvimento das atividades científicas 
e tecnológicas na Região. 

111.2 - Fatores Ambientais 
D - Recursos Florestais e Hídricos 
Dois horizontes naturais caracterizam fortemente a Amazônia: sua grande floresta e a abundância de suas águas. Rios e florestas são interdependentes 
e o destino de um sistema certamente definirá as perspectivas do outro. 

A floresta constitui um dos mais críticos fatores da Amazônia, diante do seu potencial de exploração, para o fornecimento de madeira e outros produtos 
vegetais, e para permitir o uso alternativo do solo na agricultura e pecuária. Convém lembrar que grandes extensões da floresta temperada primária vem 
sendo erradicadas há vários séculos no hemisfério norte, remanescendo a floresta boreal em parte devido à grande dificuldade de sua exploração. 
Por outro lado, a floresta tropical está seriamente ameaçada em nossos dias. No Brasil, da Mata Atlântica sobrevivem poucos fragmentos,. Embora se 
encontre ainda pouco atingida, a Floresta Amazônica depende, para sua proteção, da implantação efetiva de áreas de preservação e conservação 
definidas por lei, e do seu manejo racional, cuja tecnologia ainda não se encontra inteiramente dominada. Não é admissível, nem poderá ocorrer, a· 
derrubada da Floresta Amazônica, recomendando-se entretanto sua exploração econômica sustentável em proveito de seus habitantes, da Região e do 
País. 
Há que se levar em conta, entretanto, de um lado a pressão territorial exercida pelo avanço da fronteira agropecuária, e de outro, a crescente escassez de 
madeiras nobres oriundas de florestas tropicais. O controle da primeira depende basicamente da ação suasória governamental, enquanto a segunda 
poderá dar margem à elevação progressiva dos preços, estimulando tanto a exploração predatória como o estímulo a investimentos para o manejo 
sustentado da floresta. 

Rios, lagos e suas variações são características típicas da Região e marcam todas as interpretações que se possam fazer da Amazônia. Como vias 
navegáveis, são Fatores Críticos de uma Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, devido ao grau de dependência que exercem sobre a 
população e a economia regional. em termos de transporte e da atividade pesqueira. 

A proteção dos rios e lagos, especialmente contra a poluição, sobre-pesca, destruição de manguezais e a drenagem de terras úmidas, insere-se como 
ponto importante na ação do Governo. 
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Outros aspectos relativos aos recursos hídricos são apreciados adiante no sub-ítern 1 - Energia. 
Há de se ressaltar, também, neste contexto dos recursos florestais e hídricos da Região a particular importância que se deve atribuir a proteção da 
biodiversidade sob a forma de manutenção dos estoques genéticos e biológicos "in-situ" e "ex-situ", bem como ao desenvolvimento de pesquisas no 
campo da biotecnologia aplicáveis às áreas de agricultura, saúde e insumos industriais. 

111.3 - Fatores Sociais e Culturais 

E - Conscientízação da Sociedade 
A conscientização da sociedade quanto à natureza, os requisitos e os objetivos do desenvolvimento sustentável da Amazônia tem íntima correlação com 
a atitude dos órgãos públicos e das organizações particulares a respeito desses temas. A sociedade como um todo, seja da Região ou de todo o País, tem, 
todavia, ainda pouco conhecimento da natureza e dos problemas ambientais da Região, e isso inclui os que para lá emigram ou para lá levam novos 
empreendimentos econômicos. 
A implementação da política compreende projetos de informação sobre a natureza amazônica e de educação ambiental. Não é possível prever o grau de 
intensidade e a velocidade com que se dará a conscientização da sociedade no que respeita ao desenvolvimento sustentável. O importante é que tal 
evolução necessita ocorrer e muito dependerá da ação dos agentes responsáveis, sobretudo o Governo. 
Por sua vez, a organização da sociedade civil com um objetivo específico, de interesse público ou religioso, não se constitui em fenômeno recente, pois 
sociedades assistenciais já existiam na idade média. 
Mas a grande participação da sociedade civil em proveito de assuntos antes atribuídos essencialmente ao Governo é fenômeno dos nossos dias. A sua 
ação tem feito emergir problemas e soluções, especialmente no campo social, onde os governos mostravam relutância em identificá-los ou enfrentá- los. 
A proteção do meio ambiente é hoje sem dúvida um tema de grande repercussão , atraindo intensa participação da sociedade organizada, e inspirando em 
diversas organizações não governamentais a tomada de posições em favor da Amazônia. Essa atuação nem sempre se vem revelando construtiva em 
virtude da divulgação precipitada de informações sem base científica ou incompletas, que inadvertidamente prejudicam a imagem do País internamente 
e no exterior. 
Cabe ao Governo, nas diferentes esferas de poder, dar às ONGS o apoio necessário para o seu trabalho positivo e promover um relacionamento que as 
mantenha informadas da realidade dos fatos e das ações do poder público na Região. 

F - Migração Espontânea 
A pressão migratória existente no Brasil, atribuível em menor escala à taxa de natalídade, hoje em declínio, e mais precisamente à situação do emprego 
e das condições de vida nas áreas deprimidas, induz à busca de novas áreas de ocupação, seja na Amazônia, seja fora dela. 
No passado recente, os importantes movimentos migratórios do Nordeste e do Centro-Sul do País provocaram danos ecológicos de diversas formas, 
principalmente devido ao desconhecimento da natureza regional. Esses danos superaram, na maioria dos casos, os beneficios econômicos deles resultantes. 
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Isso se deu tanto em migrações dirigidas pelo Governo, como nas espontâneas. Por mais que se prevejam e apliquem medidas que propiciem a racional 
ocupação do solo não há como restringir a liberdade de Locomoção das pessoas. As migrações por iniciativa própria continuarão a existir em função, 
principalmente, das oportunidades que a Região oferece. 

A velocidade e a magnitude do fluxo de migrações, que é e deve ser livre no País, constituem-se em Fator Crítico. Este será positivo se disciplinado e 
conduzido segundo técnicas adequadas; será negativo se precipitado, especialmente se realizado previamente à aquisição dos conhecimentos mínimos 
sobre as atividades que se constituam em seu objetivo principal. 

Dentro das garantias constitucionais que permitem a cada um ir e vir, é necessário desenvolver ações de direcionamento e orientação dos fluxos 
migratórios na Amazônia, por parte do Governo. 

G - Comunidades Indígenas 
Habitam a Amazônia cerca de 130.000 indígenas ocupando 388 áreas, considerados os grupos que levam vida em comum. Tais contingentes ocupam 
espaços de diferentes dimensões, muitos deles constituídas em reservas legalmente definidas, na forma da Constituição. 

O Brasil dispõe de organismo dedicado à proteção dos indígenas desde o início do século, sendo a primeira fixação de área de domínio completo e 
perpétuo realizada pelo Imperador D. Pedro II, há mais de cem anos. A sociedade brasileira tem procurado proteger os indígenas, dentro de suas 
condições naturais, preservando sua cultura, demarcando suas terras, evitando invasores e mesmo tomando iniciativas singulares como a do Parque do 
Xingu. 
Não obstante, persistem os conflitos culturais e territoriais entre grupos remanescentes indígenas na Amazônia e a chamada sociedade envolvente, 
embora não diferindo substancialmente de outros observados no Brasil e no mundo, em situações similares. 

É importante destacar que a integração gradual dos indígenas amazônicos à comunhão nacional, sem prejuízo da manutenção de sua cultura e de seu 
direito ao exercício pleno da cidadania, pode vir a ser a melhor forma de protegê-los como indivíduos e como integrantes de sua comunidade. Por outro 
lado, a proteção estendida a esses indígenas deve estar em consonância com os superiores interesses da Nação e no contexto da melhoria da qualidade 
de vida dos 17 milhões de habitantes da Amazônia. Particular atenção, por conseguinte, deve ser atribuída a reservas indígenas localizadas próximo a 
fronteiras do Brasil com Países vizinhos, as quais devem ser submetidas a regime especial. 

IIL4 -Fatores Infra-Estruturais e Econômicos 
H - Mineração e Garimpo 

O potencial mineral da Amazônia, em virtude da extensão do território e de sua diversidade geológica, está longe de apresentar uma avaliação precisa, 
a despeito das inúmeras e importantes ocorrências já identificadas. 
Os depósitos minerais na Amazônia, em função das características geológicas das áreas onde se localizam, podem se situar em regiões desprovidas da 
infra-estrutura necessária à sua exploração e ao escoamento da sua produção. Assim, a mineração exerce um papel indutor de investimentos e como tal 
pode-se tomar um Fator Crítico Positivo. De outra parte, se não for conduzida de forma adequada, inclusive quanto aos impactos ambientais por ela 
gerados, poderá ser um Fator Crítico Negativo. 
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Esta dualidade da mineração como Fator Crítico é, no caso da Amazônia, de especial significado: de um lado, como elemento de apropriação e 
integração de novos espaços; de outro, como ameaça à integridade de ecossistemas freqüentemente vulneráveis. 

No exame dos impactos ambientais ocasionados pela exploração mineral se destaca o garimpo, atividade comumente intensiva de mão-de-obra e de 
baixo volume de investimentos, e que adota geralmente técnicas inadequadas, ocasionando alterações sensíveis no meio ambiente da Região Amazônica, 
tais como desmatamentos, assoreamento e contaminação de cursos d'água. Embora em ritmo decrescente, o garimpo é motivado pelo surgimento de 
novos depósitos aluvionares e pela evolução dos preços dos minerais no mercado internacional. Sua permanência como atividade econômica legítima 
depende principalmente de um esforço efetivo de organização da estrutura garimpeira, do aperfeiçoamento tecnológico desse gênero de exploração e do 
controle eficaz do impacto negativo que causa sobre o meio ambiente. 

As atividades de mineração organizada e de exploração de petróleo e gás natural dependem da existência de reservas cuja dimensão justifique a implantação 
das instalações correspondentes. O resultado de pesquisas geológicas é necessariamente aleatório, e, dependendo de sua relevância, pode tomar compulsória 
a exploração de depósitos expressivos em função do interesse econômico nacional. 

De qualquer forma, tomar-se-á indispensável compatibilizar a referida exploração e a respectiva infra- estrutura, em seus aspectos de víabiliade econômica, 
com os custos de proteção ambiental. Trata-se, então, de um Fator Crítico, cuja ocorrência pode ser desejável tanto do ponto de vista da economia 
nacional como da constituição de pólos de desenvolvimento regional, mas cujas conseqüências sobre o meio ambiente devem ser objetiva e cuidadosamente 
analisadas. 

1- Energia 
As diferentes formas e a dimensão da oferta de energia à Região representam pontos críticos de impacto no processo de desenvolvimento sustentável da 
Amazônia. 

Por um lado, a demanda de energia elétrica da própria Região não deverá justificar, em futuro previsível, o aproveitamento de consideráveis potenciais 
concentrados de geração hidráulica. Entretanto, a dimensão da demanda e o esgotamento dos recursos hídricos aproveitáveis nas demais regiões do País 
exercerão crescentes pressões para a construção de grandes projetos de energia na Região e de extensas linhas de transmissão de energia no sentido 
Norte-Sul. Trata-se pois de Fator Crítico quanto aos possíveis impactos ambientais, a serem objetivamente analisados caso a caso. 

A produção e utilização de gás natural e, possivelmente, de petróleo podem vir a ser solução mais adequada para suprir a demanda regional , em função 
de jazimentos conhecidos ou a serem descobertos na Amazônia. Fontes não convencionais devem entretanto compor a matriz energética regional, desde 
que correspondam a soluções sustentáveis e econômicas, propiciando ademais o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, a criação de empregos, o 
aumento da renda e o atendimento das pequenas comunidades. 

Em acréscimo, a importação de energia elétrica, gás e petróleo (ou seus derivados) de Países Amazônicos para a Região configura-se como uma 
realidade já em andamento, que poderá muito favorecer o desenvolvimento e a integração da Amazônia. 

J - Crescimento Econômico 

O crescimento econômico, com base exclusiva nos recursos gerados na própria Região, se promovido com a devida cautela e com os investimentos na 
proteção ambiental hoje requeridos, teria, provavelmente, um ritmo insatisfatório para a promoção desejável da qualidade de vida na Região. 
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O destino da Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal sofrerá, portanto, forte influência: 

• do ritmo de crescimento econômico que for alcançado nas áreas mais desenvolvidas do País, e da conseqüente possibilidade de extravasamento de 
recursos financeiros, públicos e privados, daquelas áreas para a Região; 

• do ritmo de crescimento econômico sustentado pelos Países industrializados e que possa torná-los mais ou menos inclinados a direcionar parte de 
suas poupanças privadas ou públicas para investimentos na Amazônia. 

Estes dois· fatores críticos influirão de forma especial na expansão e na velocidade da implementação das recomendações da política que ora se propõe. 
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IV - DIRETRIZES GERAIS E ESPECÍFICAS 

Este documento tem como objetivo propor diretrizes consistentes para a ação do Governo e da sociedade brasileira na Amazônia. Para tanto, estabelece 
inicialmente determinadas premissas: 
• a soberania brasileira sobre seu território é inquestionável; 
• a qualidade de vida do povo amazônida deve ser melhorada no contexto do desenvolvimento sustentável; 
• a natureza, representada pela floresta) os rios e a biodiversidade) será protegida; 
• a integração da Amazônia às demais regiões do País , assim como do Brasil com os Países Amazônicos, será priorizada; 
• o acesso da Amazônia ao Pacífico e ao Caribe será viabilizado, em cooperação com países vizinhos; 
• as fontes energéticas e as reservas minerais amazônicas devem ser exploradas, com respeito pelos recursos ambientais; 
• os indígenas e sua cultura serão preservados e suas terras demarcadas; 
• as tradições das diversas comunidades serão estimuladas. 

A orientação política básica para o Brasil na Amazônia não se esgota em poucas linhas, mas é importante que todos os brasileiros nela identifiquem um 
rumo a seguir, notadamente por intermédio das diretrizes para uma Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, adiante enunciadas. 

IV.l - Diretrizes Gerais: Desenvolvimento Regional Sustentável 

O imperativo do desenvolvimento sustentável definido na Introdução a este documento, prioriza o homem e a melhoria da qualidade de vida das 
populações, importa no corolário da proteção ao meio ambiente. Entretanto, a aplicação desses princípios a uma determinada região deve levar em conta 
e ser compatível com as suas peculiaridades. 

Destacam-se, em primeiro lugar na Amazônia, as florestas e as águas e o papel que desempenham reciprocamente na regulação do ciclo hidrológico 
regional. Ponto focal de polêmicas e da convergência de variados interesses quanto às alternativas de desenvolvimento sócio-econômico da Região, a 
Floresta Amazônica, a nível dos conhecimentos atuais, apresenta certa fragilidade nos ecossistemas que a compõem, em particular no que tange à 
diversidade biológica e à reciclagem dos nutrientes indispensáveis à sua existência. 
Ainda no campo da estreita ligação florestas/água na Amazônia, merecem destaque um potencial inventariado de energia hidráulica da ordem de I 00 
mil megawatts e os ecossistemas aquáticos das várzeas, muito produtivas, e cujo uso sustentável deve levar em conta o trinômio pesca-agricultura 
madeira. 

Destacam-se, por fim, os recursos minerais da Região, insuficientemente mensurados e cuja exploração vem se verificando a níveis reduzidos quando 
comparados, em escala, às potencialidades já conhecidas. 
No desenvolvimento sustentável da Amazônia não há de se pensar em uma região intocável, mas sim de identificar, em prol dos amazônidas, e de todos 
os brasileiros, formas de uso que, simultaneamente, valorizem os recursos naturais da Região, incentivem sua conservação e gerem renda e riqueza. 
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Nesta harmonização de interesses econômicos e sociais se dará a necessidade de preservação de ecossistemas especiais e de sua riqueza biológica, 
muitas vezes única. Quando isto acontecer e através dos mecanismos adequados de delimitação e proteção, não há de se hesitar quanto à criação e a 
manutenção das correspondentes áreas a serem assim conservadas. 

A adoção dessa diretriz global para a Amazônia, tem como conseqüência obrigatória seu desdobramento em objetivos bem definidos e exeqüíveis cuja 
complexidade é devida principalmente às dimensões de sua área geográfica, à diversidade de ecossistemas nela compreendidos e à insuficiência de 
conhecimentos específicos sobre a maior parte de suas características. 

A ocupação da Amazônia é um processo em curso, que se acelerou nas últimas décadas, a partir principalmente da iniciativa individual, devendo 
prosseguir paralelamente à aquisição de novos conhecimentos e à discussão e implementação da própria Política Nacional Integrada correspondente. 
A Região deve procurar maximizar as oportunidades criadas pela nova estratégia de desenvolvimento nacional, tendo por base a integração competitiva 
do País no mundo contemporâneo. 

Há que se prever, portanto, em consonância com a diretriz geral do desenvolvimento sustentável a longo prazo, uma série de etapas e prioridades, que 
assegurem a eficácia do controle ambiental e desenvolvimento de atividades economicamente produtivas em regiões já ocupadas. 

Atribui-se pois especial relevância e prioridade ao zoneamento ecológico-econômico, indispensável à caracterização das áreas de especial interesse para 
a proteção da biodiversidade, de ecossistemas e habitats representativos, bem como das regiões cuja ocupação econômica requer procedimentos 
conservacionistas especiais, e dos espaços propícios à implantação de empreendimentos econômicos submetidos aos padrões de gestão ambiental 
comuns a outras regiões do País. 

Tendo em vista, ainda, que a ocupação é um processo em curso, cumpre desenvolver os programas voltados para o conhecimento dos ecossistemas e do 
potencial econômico da Região de forma progressiva, de modo que se tenha rapidamente uma primeira aproximação, que se desdobrará e se aprofundará 
em etapas subseqüentes, as quais somente poderão ser definidas em função dos conhecimentos que forem sendo adquiridos e consolidados. 

Em resumo, para se promover um processo de desenvolvimento sustentável na Região, é indispensável: estimular a conservação dos recursos ambientais, 
assegurando a continuidade dos ecossistemas amazônicos; ampliar a base de informações e conhecimentos relativos aos recursos naturais e à dinâmica 
de interação do sistema ecológico da Amazônia; e redefinir o padrão tecnológico vigente nos segmentos e setores econômicos, de modo a adequá-los às 
condi~ões ecológicas regionais. 

Recomenda-se, especificamente, que se incorporem nas metodologias de análise e avaliação de projetos incentivados as externalidades ambientais, 
positivas ou negativas, deles resultantes. Em geral, estes projetos têm passado por uma análise restrita sob a ótica privada; estática sob o ponto de vista 
intertemporal; precária no estabelecimento de critérios de prioridade e de sua relevância para os objetivos de desenvolvimento regional. Nesse sentido, 
podem tais projetos inadvertidamente contribuirpara a emergência de desequilíbrios, afetando aspectos ambientais, sociais e da economia regional. 

IV.2 - Diretrizes Institucionais: Ordenamento do Espaço Físico e Organização Político-Administrativa 

IV.2.1 - Planejamento e Zoneamento 
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A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal deve compatibilizar objetivos de desenvolvimento de interesse nacional, regional e local cuja 
hierarquia ou prioridade podem ser, por vezes, contraditórios. Trata-se de fortalecer simultaneamente os vínculos internos de integração da Amazônia 
e as relações da Região com o País como um todo. Trata-se, ainda, de promover uma ação coordenada de desenvolvimento social e econômico com as 
demais Nações Amazônicas. 

Diante do quadro político e econômico em que se insere esta proposta, será necessário atentar para a divisão de poderes de cunho descentralizador, 
especialmente no que se refere à competência para legislar e à capacidade de tributar, estabelecidas na Constituição de 1988; e, bem assim, para a 
discrepância entre a capacidade de geração de recursos para investimentos na própria Região Amazônica e em outras áreas mais desenvolvidas do País. 

Da mesma forma, dependerão do ordenamento físico e político do espaço amazônico o melhor conhecimento da realidade regional e a subseqüente 
capacidade de se monitorar o processo de ocupação e utilização de seus recursos naturais. 

Do conhecimento e do ordenamento do espaço físico decorrerão, naturalmente, as definições relativas às ligações prioritárias da Região às demais áreas 
do País, observando-se o princípio do menor impacto ambiental. Os programas conjuntos com os outros países amazônicos conduzirão, por sua vez, às 
soluções possíveis de acesso da Amazônia Brasileira, respectivamente ao Caribe e ao Pacífico. 

Em conseqüência, os elos internacionais da economia amazônica com o exterior podem ser reforçados, buscando-se simultaneamente, aumentar suas 
ligações intra-regionais pelo fortalecimento dos complexos produtivos existentes. Assim, a estratégia de desenvolvimento poderá sustentar-se na 
modernização e expansão dos quatro principais pólos regionais, localizados na Zona Franca de Manaus, na Região Metropolitana de Belém, no eixo 
ferroviário de Carajás e na faixa de concentração de empreendimentos agropecuários que se estende do Mato Grosso ao Acre. Em segundo plano, cabe 
incluir o potencial dinâmico de áreas periféricas, como Roraima, Amapá e Tocantins. 

Podem ser identificadas, por conseguinte, diretrizes referentes ao planejamento e ao controle do processo de desenvolvimento regional, bem como à 
adequação político-administrativa correspondente. 

Determinadas tarefas não são exeqüíveis na Amazônia, por meios convencionais, devido à própria dimensão geográfica da Região. A introdução de 
tecnologias avançadas permitiu, por exemplo, ao Projeto RADAM, antecipar em pelo menos dez anos, um primeiro levantamento geográfico integrado 
da Amazônia, com o apoio seletivo de trabalhos de campo. 

Com base em um instrumental moderno, foi possível instituir o Programa do Zoneamento Ecológico-Econômico, fundamental para orientar a ocupação 
territorial, a promoção do desenvolvimento, a delimitação de terras indígenas, e as medidas de proteção ambiental. Sua implementação é urgente como 
pré-condição para que outros programas sejam racionalmente executados. 

No caso da Amazônia, onde está em curso um intenso processo de ocupação, há que se dar continuidade a levantamentos sistemáticos, pelos processos 
e instrumentos disponíveis, de modo a se acelerar a obtenção de resultados. Por etapas sucessivas e em função das conclusões de fases anteriores, o 
programa terá continuidade, seja no aprofundamento do conhecimento localizado em áreas críticas, através de processos complementares, seja no 
estabelecimento das bases de um programa regular e permanente de monitoramento da ocupação, exploração de recursos naturais e degradação ambiental. 

O planejamento e o zoneamento contarão com o auxílio do SIPAM, no sentido de ampliar a base de dados e de tomar exeqüíveis as tarefas que 
necessitem de meios não-convencionais. 
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IV.2.2 - Controle e Vigilância 

A aplicação prática dos resultados do zoneamento, como parte do processo de planejamento, pressupõe ainda a existência de sistema de controle e 
observação que enseje a coleta e a compilação de dados e informações, e permita o monitoramento das diversas atividades e ocorrências que se sucedem. 
Em especial trata-se daquelas que impliquem qualquer tipo de risco para a íntegridade da Amazônia, tais como: movimentos migratórios, exploração 
florestal irregular, garimpagem, invasão do espaço aéreo ou terrestre, queimadas e outros acidentes ecológicos. 
O trabalho de controle e vigilância exige a adoção de procedimentos tecnológicos de vanguarda compreendendo um sistema amplo de monitoramento 
eletrônico, com o apoio aéreo e terrestre que possibilitem pesquisar sistematicamente a região para obter, permanentemente, dados confiáveis a fim de 
assegurar a pronta intervenção ernergencial, quando necessária. 
O controle e a vigilância na Região, proporcionados pelo SIPAM, são pré-condições de segurança necessárias ao investimento privado que desejar se 
comprometer com a política que será implantada para a Amazônia. 
Este é, ademais, um exemplo prático da importância atribuída à ciência e tecnologia na abordagem da temática da Amazônia. 

IV.2.3 - Organização Político-Administrativa 

Em termos normativos para o desdobramento da política, bem como no domínio do desenvolvimento sustentável e da reversão do quadro de degradação 
do meio ambiente, continuarão a prevalecer as diretrizes do Governo Federal. Em termos de execução da política e da ação prática deve reduzir-se a sua 
presença. Permanecem, todavia, com o Governo Federal a coordenação e a principal responsabilidade direta pelos grandes projetos de integração que 
ultrapassam os limites das divisas ou dos interesses estaduais e envolvem a reunião de recursos técnicos e financeiros de várias origens, inclusive 
internacionais. Nestas últimas hipóteses, a própria análise comparativa de beneficies e custos, inclusive os ambientais, se fará no amplo quadro dos 
interesses nacionais. 
A atual divisão política da Amazônia Legal compreende Estados de grande dimensão, cujas estruturas administrativas nem sempre se coadunam com 
o processo de descentralização em curso. Uma nova proposta institucional poderá surgir do quadro que resultar do Zoneamento Ecológico-Econômico 
e da implantação de vias de integração da Região com o restante do País e da abertura da Amazônia para o comércio internacional em novas direções. 
Cinco aspectos relevantes no plano territorial e administrativo podem ainda ser destacados, à guisa de diretrizes: 

a identificação e delimitação de grandes áreas reservadas pela União à proteção de comunidades indígenas, à preservação de ecossistemas, habitats 
e espécies, ou à manutenção de atividades extrativistas, deverão estar subordinadas a critérios especiais de representatividade e sustentabilidade, 
e merecendo, por isso, pronta ação governamental para sua demarcação e regularização definitivas; 

as atividades econômicas informais, especialmente aquelas potencialmente responsáveis por degradação ambiental, serão progressiva e legalmente 
organizadas com o apoio específico do Poder Público; 
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a administração das regiões de fronteira será supervisionada por organismos específicos de coordenação dos três níveis de Governo, e de atuação 
bilateral para a realização de projetos em cooperação e troca de dados e informações com os países vizinhos; 
o planejamento regional e estadual preverá o desenvolvimento de malha urbana que permita a desconcentração das médias e grandes cidades e a 
interiorização eficaz dos serviços essenciais, visando à melhoria da qualidade de vida das populações; 
a ciência e a tecnologia são elementos estratégicos para o conjunto dos Países Amazônicos. Merece prioridade a criação de uma rede inter 
amazônica de instituições de pesquisa multidisciplinares, incluindo a saúde, a agricultura e demais setores. 

IV.3 - Diretrizes Ambientais: Gestão dos Recursos Singulares 

• A singularidade dos recursos naturais da Região Amazônica, no contexto nacional, está centrada em suas vastas e diversificadas florestas, na imensidão 
de sua bacia hidrográfica e na sua diversidade biológica. 
Os dois primeiros fatores estiveram presentes de forma decisiva durante todo o processo de desenvolvimento da Região, até o presente, e sua importância 
crescerá na medida em que se propõe sua continuidade de maneira sustentável, com o mínimo de impacto ambiental sobre esses recursos naturais. A 
biodiversidade adquire crescente importância com o grande desenvolvimento científico que ora ocorre nos campos da biotecnologia e engenharia 
genética. 

IV.3.1 - Conservação dos Recursos Florestais 

A variedade de espécies de flora e fauna das florestas amazônicas se constitui, de um lado em uma das maiores reservas de diversidade biológica, e de 
outro lado, apresenta sérias dificuldades para sua utilização sustentável. 

Por essas razões permanecem os exemplos de exploração predatória; são poucos os projetos de manejo racional e de recuperação de áreas degradadas , 
assim como o reflorestamento com essências nativas da Região ainda não apresenta resultados significativos, em escala comercial. 

As diretrizes para a conservação dos recursos florestais correspondem a três linhas de atuação complementares, incluindo a preservação permanente, o 
manejo racional sustentado e a recuperação de áreas degradas ou desmatadas. 

A preservação permanente se aplicará a áreas bem delimitadas, à medida que se complete o conhecimento da Região e se identifiquem, de um lado, os 
diversos tipos de povoamentos ricos em biodiversidade e, de outro, os solos mais frágeis que não devam ser afetados. O zoneamento ecológico 
econômico será decisivo para essa delimitação e o SIPAM será poderoso instrumento para o correspondente controle efetivo, através do monitoramento 
por sensores. Além da preservação de áreas públicas, sob a forma de Unidades de Conservação federais, estaduais ou municipais, serão estimuladas as 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural, em áreas do domínio privado. 
As áreas florestais reservadas ao manejo racional continuarão a ser objeto de experimentos, tanto de cunho científico como de interesse prático, a serem 
multiplicados para que possam cobrir a diversidade de situações das florestas nativas. Esses trabalhos deverão compreender tanto as possibilidades de 
extração seletiva de madeiras nobres como a colheita sistemática de frutos e sementes. 
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Nas áreas florestais degradadas pela exploração predatória ou desmatadas para projetos agropecuários mal sucedidos, há que se promover empreendimentos 
de reflorestamento e enriquecimento dos maciços remanescentes. O plantio de essências nativas de forma consorciada ou uniforme é ainda atividade do 
domínio experimental de alto risco, apesar da existência de projetos em curso. Os financiamentos concessionais prometidos por fontes externas para tais 
empreendimentos ainda não se materializaram. No caminho do desenvolvimento sustentável, a solução virá através da atração de empresas com reconhecida 
competência nos ramos florestal e madeireiro para implantação de projetos mistos ambientais-comerciais. O segmento comercial abrangeria o plantio 
de florestas com a adaptação de técnicas e espécies consagradas em outras áreas do País. Propiciará ele capacidade administrativa e recursos para a 
condução do segmento ambiental de replantio e de enriquecimento com essências nativas de interesse econômico mais remoto. Os eventuais financiamentos 
concessionais externos seriam com mais eficiência canalizados para tais projetos. O sucesso dependerá do estabelecimento realista de uma proporção 
prudente entre as áreas dos dois segmentos de um mesmo projeto misto, e portanto dos correspondentes ônus e benefícios potenciais. 

IV.3.2 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos e Aluvionares 

Os recursos hídricos da Bacia Amazônica tiveram papel decisivo, como via de navegação, na ocupação e na integração da Região. Na segunda metade 
do século XX, passaram a interessar também como fonte de geração de eletricidade. A recente expansão desordenada dos garimpos, especialmente na 
fase do predomínio do ouro, acarretou a poluição das águas de alguns rios, o que constitui sério problema a ser corrigido. 

O aproveitamento energético dos recursos hídricos da Amazônia vem sendo objeto de questionamento, contribuindo assim para o amadurecimento da 
política hidrelétrica regional. O planejamento em curso e em particular a comparação entre projetos, permite o confronto caso a caso entre benefícios e 
custos, incluindo-se nestes uma avaliação dos impactos ambientais e dos custos locais de natureza social derivados diretamente das obras. Os aspectos 
de transporte fluvial e energético são abordados no item IV-5 abaixo. 

Por outro lado, a proteção da qualidade dos recursos hídricos está relacionada em muitos casos às condições de saneamento básico e também à exploração 
mineral dos depósitos aluvionares. 

A questão do garimpo, presente em todo o território nacional, tem especial relevância na Região Amazônica, em decorrência principalmente da riqueza 
e da dispersão dos aluviões e da inadequação da base legal à situação de fato que lá se instalou. Uma reformulação da questão do garimpo envolve três 
programas complementares, referentes: 

• à base legal e à organização das empresas garimpeiras, intermediárias entre o garimpo previsto no Código de Mineração e a grande empresa de 
mineração; 

• à tecnologia da exploração dos garimpos e ao financiamento das instalações requeridas; 
• ao redirecionamento e apoio em novas atividades econômicas, notadamente agrícolas ou micro-empresariais, do enorme contingente de mão-de 

obra, anteriormente mobilizado pelos garimpos e que, já agora, deles está sendo compulsoriamente afastado pelo progressivo esgotamento dos 
depósitos minerais. 

De maneira geral, as principais diretrizes a serem observadas no tocante aos recursos hídricos na Amazônia orientam-se para três aspectos básicos: 
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o prosseguimento das pesquisas destinadas a ampliar os conhecimentos sobre o ciclo hidrológico regional, e sobre o papel nele representado pela 
floresta amazônica. 
a implantação de um sistema regional de gerenciamento de recursos hídricos, emprestando unidade ao processo de uso múltiplo de tais recursos, a 
exemplo do esforço que se realiza no plano federal de elaboração da legislação correspondente. O sistema integraria os três níveis de governo, 
usuários e representantes da sociedade organizada e estabeleceria os procedimentos de priorização e concessão do uso das águas, com especial 
ênfase nos aspectos do abastecimento às populações, hidro-eletricidade, navegação e explorações aluvionares. 
um programa permanente voltado para a implantação de projetos de saneamento básico e controle da poluição, a ser desenvolvido pelos três níveis 
de governo, sob coordenação federal. 

IV.4 - Diretrizes Sociais e Culturais: Exercício dos Direitos de Cidadania 

IV.4.1 - Direito ao Desenvolvimento e à Participação 

Durante quase três décadas, desde o início dos anos 60, o desenvolvimento da Amazônia ocorreu segundo um paradigma "de cima para baixo" a partir 
da localização em diversas áreas da Região de grandes projetos de investimento em infra-estrutura econômica nos setores de transporte e da hidro 
eletricidade ou em atividades diretamente produtivas nas áreas de mineração e metalurgia. Existem, atualmente, dúvidas quanto aos reais benefícios 
propiciados à população regional a partir desse processo de desenvolvimento ou mais precisamente de crescimento econômico. 
No caso brasileiro e específico da Região Amazônica, essas dúvidas decorrem, em parte, dos elevados custos diretos e indiretos, em termos de impacto 
ambiental, e do caráter socialmente excludente apresentados por esses investimentos nas áreas em que se inserem. 
Entretanto, deve se dar especial atenção ao fato de que os grandes projetos de investimento não apresentam necessariamente consequências econômicas, 
sociais, culturais ou ambientais inadequadas nas regiões em que se inserem, como parece encerrar a análise de alguns casos pesquisados no Brasil. Eles 
podem contribuir, de maneira significativa e insubstituível, para a redefinição das potencialidades de desenvolvimento nessas regiões, através da melhoria 
na sua infra-estrutura econômica e social, assim como da melhoria de acessibilidade aos mercados externos à região e da ampliação da disponibilidade 
de novos fatores locacionais (economias de urbanização, mão-de-obra qualificada, disponibilidade de insumos e outros). Destaca-se, igualmente, que 
são capazes de gerar efeitos de encadeamento e estimular a implantação de pequenos e médios empreendimentos para supri-los de insumos, beneficiar os 
seus produtos, abastecer o mercado consumidor emergente, etc. 
As ações em prol do desenvolvimento regional, no entorno das áreas da Amazônia em que se localizam os grandes projetos de investimento, devem se 
orientar no sentido da consolidação e da diversificação da base produtiva através do aproveitamento das oportunidades de investimento potencialmente 
geradas pelos efeitos de dispersão para frente e para trás, definidos a partir das respectivas cadeias produtivas. 
Como é de se esperar que, a partir do novo ciclo de expansão da economia brasileira, surja a imperiosa necessidade de se realizarem novos grandes 
projetos de investimento (nos setores de energia, de infra-estrutura de transporte, de complexos industriais), é fundamental que as lições do passado sobre 
a execução de projetos de grande porte sejam inteligentemente absorvidas e que estes novos investimentos possam vir a se concretizar também com 

• 31- 



novas características: mais articulados com a base produtiva regional; com maior amplitude distributiva; com melhor definição e controle de seus 
impactos ambientais; com maior liderança empresarial do setor privado, ficando o Estado limitado principalmente às suas funções tradicionais. 

Especificamente na Amazônia, como esta região dispõe de uma base de recursos naturais, renováveis e não-renováveis, extremamente diversificada, há 
grandes possibilidades de que, nesse limiar do século XXI, surjam propostas para a implantação, em algumas de suas áreas, de grandes projetos de 
investimento (para explorar potencialidades de energia hidroelétrica, de gás natural, de recursos minerais articulados com complexos industriais) os 
quais devem ser coordenados, desde a sua concepção, com os objetivos de crescimento econômico, com equidade social e equilíbrio ambiental. 

Nenhuma região ou município pode se desenvolver apenas com seus próprios recursos. Há sempre a necessidade de se atrair capacidade empresarial, 
recursos tecnológicos e poupança financeira de fora para dentro. Mas hoje está cada vez mais evidente que este esforço de desenvolvimento tem de 
brotar nas comunidades locais, segundo l n paradigma de "baixo para cima" ou de "dentro para fora", particularmente em áreas menos desenvolvidas do 
País que apresentem potencialidades de crescimento, como em diversas áreas da Amazônia. O sucesso dessas experiências de desenvolvimento endógeno 
fica muito na dependência de se criar um ambiente político-institucional de participação dos grupos regionais e locais no processo decisório sobre o 
destino das áreas em que habitam, que se tem denominado de planejamento participativo. 

Esta participação na formulação de políticas, programas e projetos deve ser tanto mais estimulada e - quando necessário e conveniente para as partes 
interessadas - institucionalizada, quanto mais estes lidarem com questões de desenvolvimento econômico e social que envolvem conflitos de interesse 
e de objetivos. No caso da Amazônia, a dimensão ambiental destas questões e a multiplicidade de perspectivas em sua abordagem tornam recomendável 
a mobilização de segmentos organizados da sociedade civil (associações empresariais; organizações sindicais) para debater e avaliar temas específicos 
relacionados com a estratégia de desenvolvimento da Região, particularmente com as formas de utilização dos seus recursos naturais, renováveis e não 
renováveis. Por isso, o Conselho Nacional da Amazônia Legal deve se constituir em um dispositivo destinado a canalizar a participação das lideranças 
políticas e comunitárias no processo de concepção e execução da política integrada para a Região, assim como deve promover a abertura de um canal 
para a apresentação pelas organizações não-governamentais de sugestões e críticas a esta política. 

Recomenda-se, pois, quanto ao exercício dos direitos ao desenvolvimento e à participação dos amazônidas: 
• internalizar na Amazônia, através de ações de promoção industrial ao nível máximo permitido pelas circunstâncias de eficiência econômica, os 

efeitos de interdependência ou de dispersão (para frente e para trás, induzidas) das cadeias produtivas geradas pelos grandes projetos de investimento 
localizados, ou a se localizarem na Região, a fim de que a população local deles se beneficie; 

• avaliar, criteriosamente, a implantação dos novos projetos que deverão explorar as potencialidades econômicas da Amazônia em termos de seus 
impactos distributivos (a delimitação da sua base de beneficiários) e de seus impactos sobre o ecossistema regional; 

• estimular, através de incentivos fiscais, de incentivos financeiros e de apoio técnico, a formação de experiências de desenvolvimento endógeno, 
segundo um paradigma "de baixo para cima"; 

• ampliar e aprofundar, na formulação e execução da Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, um processo de melhor distribuição do 
poder sobre decisões e sobre instrumentos de intervenção governamental entre a área central da máquina político-administrativa e os grupos na 
periferia social e econômica da sociedade. 
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IV.4.2 - Direito à Justiça Social 

É indispensável incluir, na formulação da Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, ênfase especial à articulação efetiva entre o processo de 
crescimento econômico e a distribuição de renda e de riqueza na Região. De um lado, é preciso que a política educacional qualifique a força de trabalho 
da Amazônia para que esta possa disputar os postos de trabalho criados pelos novos projetos de investimentos, particularmente aqueles intensivos de 
ciência e tecnologia; de outro lado, é indispensável que parte do excedente econômico gerado pelo ciclo de expansão da economia regional seja intemalizado 
(via sistema fiscal) para o financiamento de políticas sociais compensatórias destinada aos menos favorecidos da Região. 
Do ponto de vista geral do País, espera-se que a busca da equidade social não se exprima apenas por um conjunto de políticas compensatórias de natureza 
social ou espacial, mas, principalmente, pelo estímulo a uma política de emprego e de renda em áreas em que se localizem bolsões de desempregados ou 
marginalizados socialmente. No processo de formulação e execução das modernas políticas públicas destinadas a estimular os avanços científicos e as 
mudanças tecnológicas, há uma grande oportunidade de se promover uma diferenciação inter-regional em beneficio dessas áreas, pela aplicação dos 
mais diversos instrumentos e mecanismos destas políticas específicas (orientação geográfica dos investimentos e das demandas das empresas estatais; 
localização de laboratórios de pesquisas e de centros de informação; tributação diferenciada de empresas, de acordo com sua orientação espacial; 
empréstimos subsidiados em beneficio de empreendimentos nas áreas deprimidas), as quais poderão contribuir para a reorientação dos padrões Iocacionais 
tendenciais das atividades de alta tecnologia e favorecer a emergência e a consolidação de novos pólos de desenvolvimento no Brasil (pólos tecnológicos 
ou pólos de modernização tecnológica) os quais se fazem indispensáveis na Amazônia. 
As diretrizes voltadas para o equilíbrio entre o processo de crescimento econômico e o desenvolvimento social na Região, recomendam que: 
• sejam concebidas e executadas políticas sociais de natureza compensatória na Amazônia Legal abrangendo os principais aspectos institucionais, 

administrativos e, ambientais, com o objetivo de implantar e difundir tecnologias que possibilitem à população de baixa renda o acesso aos 
sistemas de água e esgoto e à coleta e destinação correta dos resíduos sólidos, assim como a outros beneficies de cunho marcadamente ambiental; 
sejam formulados e implementados programas de formação de recursos humanos e de desenvolvimento científico e tecnológico, visando a faci 
litar a mobilidade vertical dos grupos de baixa renda da Amazônia, destacando-se o uso de tecnologia moderna de educação e formação de 
mão-de-obra; 
sejam adotados critérios de análise e de avaliação de projetos de investimentos incentivados na Região que levem em consideração seus efeitos 
distributivos, favorecendo àqueles projetos que criem mais empregos, invistam na formação de recursos humanos e se localizem em áreas com 
problemas sociais. 

• 

• 

IV.4.3 - Direito aos Valores Culturais 

Uma das principais críticas ao processo de crescimento de uma região segundo o paradigma "de cima para baixo" ou «centro-periferia" é a de que, 
ao se estenderem para as áreas menos desenvolvidas facilidades de treinamento e educacionais, assim como setores das organizações públicas e privadas 
vinculadas às áreas centrais, há a emergência do reforço do sistema de valores, padrões e normas sociais e culturais do centro sobre a periferia. 
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Neste sentido, o crescimento econômico e as migrações desordenadas na Amazônia Legal, nas últimas décadas, têm levado a uma gradual descaracterização 
da cultura regional tradicional. Da mesma forma, a expansão dos meios de comunicação e de entretenimento, sobretudo da televisão e do rádio, têm 
contribuído para a visível degradação do patrimônio cultural acumulado pelos amazônidas, que vem cedendo lugar a modelos impostos pela indústria da 
chamada cultura de massa. 

Preservar a identidade cultural das populações regionais impõe-se como um dever do Estado. Não se trata de impedir que as manifestações culturais do 
restante do País cheguem aos habitantes da Região, mas sim de evitar que a assimilação desses modelos, sobretudo pelas novas gerações, acabe por 
degradar e até mesmo fazer extinguir certas manifestações e tradições da cultura local. 

A integração cultural da Amazônia com o restante do País não deverá significar apenas o acesso dos amazônidas à produção cultural e artística dos 
grandes centros, mas igualmente tornar conhecida dos brasileiros as variadas faces da cultura da Região, não só as de caráter popular e folclórico, como 
também as suas manifestações eruditas, produto do poder criador de intelectuais e artistas locais. 

Nesse sentido, recomenda-se que o Governo Federal, em consulta com os Governos dos Estados amazônicos, crie mecanismos e incentivos, de modo a 
estimular a preservação, o estudo e a divulgação dos valores culturais regionais. 

Sem prejuízo do apoio e estímulo que poderá fornecer a outras regiões do País, o Governo Federal deverá contemplar a Amazônia Legal como uma das 
áreas prioritárias em suas ações e iniciativas de caráter cultural. Com esse objetivo, recomenda-se que uma parcela dos recursos orçamentários, bem 
como dos fundos e incentivos fiscais especialmente destinados à cultura, seja reservada para projetos culturais específicos para a Amazônia Legal. 

Quando se menciona o aspecto cultural na Amazônia, há que se considerar o forte conteúdo das culturas primitivas remanescentes, representadas pelos 
cerca de 130.000 indígenas de diferentes grupos e etnias. A preservação de tais culturas e a incorporação de aspectos relevantes para o conhecimento e 
a ciência tem de estar inseridas na política cultural da Amazônia. 

Recomenda-se, ainda, como pontos a serem considerados no aspecto cultural: 
• preservação da cultura dos grupos comunitários regionais; 
• divulgação da cultura regional amazônica em outras regiões do País, tanto a popular e folclórica quanto a erudita; 
• intercâmbio cultural com todo o País, procurando levar aos amazônidas as manifestações das demais regiões; 
• proteção do patrimônio cultural das populações indígenas, observada sua relação com o meio ambiente e sua inserção na sociedade nacional; 
• apoio aos estudos relativos às línguas indígenas e aos diferentes processos de manejo de recursos naturais dessas populações; 
• estudo, inventário, conservação e aproveitamento sustentável dos recursos biogenéticos amazônicos que sejam do conhecimento das populações 

indígenas, revertendo os respectivos frutos em seu benefício; 
• atuação de acordo com as peculiaridades específicas de cada grupo indígena, levando-se em consideração o meio fisiográfico e cultural onde está 

localizado. 

IV-5 - Diretrizes para a Infra-estrutura e Atividades Econômicas 
A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal tem como diretriz fundamental o desenvolvimento sustentável. Em torno dela são definidas as 
diretrizes complementares relativas aos aspectos institucionais, ambientais, sociais e culturais. 
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No quadro delimitado pelo conjunto de diretrizes acima referido, pretende-se promover um novo ciclo de desenvolvimento regional, compreendendo a 
expansão e o aperfeiçoamento da infra-estrutura econômica e, principalmente, a formação de um sistema produtivo regional moderno e competitivo. 

Cabe, pois, definir com precisão as responsabilidades pela promoção das atividades econômicas, tanto no domínio da Infra-estrutura como do Sistema 
Produtivo. 

IV.5.1 - Infra-Estrutura Econômica 

A instalação e a operação da infra-estrutura econômica são, em sua maior parte, de responsabilidade dos Estados e Municípios, que podem exercê-las 
diretamente ou através de concessão a empresas estatais ou privadas. 
Cabe exclusivamente à União, no entanto, e por via de monopólio constitucional, a responsabilidade pelas telecomunicações (executado pela ECT e 
Telebrás e suas subsidiárias). Trata-se de um setor de atividades que não requer, em princípio, diretrizes para a Amazônia diversas das que prevalecem 
para o País como um todo. 
No domínio da energia elétrica a situação é outra. Existem grandes potenciais de geração de hidreletricidade que ultrapassam os requisitos regionais por 
muito tempo quando no restante do Brasil a deficiência está próxima. Há bons projetos que devem ser conduzidos, portanto, com base em objetivos 
supra-regionais. Até hoje a responsabilidade tem sido compartilhada, cabendo à União o planejamento geral e a execução e operação de alguns grandes 
aproveitamentos hidrelétricos e grandes troncos de integração nacional, através de empresas sob o seu controle. Faz-se presente, agora, no âmbito da 
União, a transição para um novo sistema que compreenda maior participação da iniciativa privada. A presença do Governo Federal continuará a ser 
decisiva na Amazônia para a escolha dos projetos e das oportunidades. 
Nos transportes, a divisão institucionalizada de recursos fiscais e atribuições no sistema rodoviário vem se modificando no sentido da perda de rigidez e 
do decréscimo da participação da União, que está de fato reduzida a alguns grandes troncos de integração nacional. Está em curso também um processo 
de abertura para concessões à iniciativa privada nas estradas de tráfego intenso, hipótese que não se aplica de imediato à Região. A recomendação que se 
faz é de que a União se limite estritamente aos troncos, amplamente justificados de integração nacional e internacional. 
O atual sistema ferroviário brasileiro está adstrito a empresas estatais, tendo praticamente desaparecido, no País, a empresa privada. Os estudos das linhas 
de integração que têm sido consideradas, a Norte-Sul e a São Paulo-Cuiabá-Porto Velho, devem prosseguir conjuntamente com o de novas formas de 
organização empresarial que possam atrair recursos e administradores privados. 
A conjugação do transporte fluvial com o sistema de vias terrestres é um dos grandes desafios da Amazônia. Trata-se de um sistema que se tem 
mantido quase inalterado há muito tempo e que requer para a sua modernização e eficácia um amplo programa integrado. Para a sua execução, há que 
prover numerosos terminais de transbordo intermodais (rodovia/ferrovia x hidrovia) ou de mudança de escala das embarcações (hidrovia x hidrovia/ 
transoceânico). O sistema envolve todos os Estados da Amazônia e pode ser desenvolvido com participação da União, abrindo caminho para o fortalecimento 
ou a constituição de novas empresas privadas. 
Os programas de transporte serão, portanto, fundados na existência da extensa rede fluvial amazônica e na máxima integração intermodal com as vias 
terrestres em operação ou ainda por construir. O risco de impactos ambientais negativos conseqüentes à abertura, sem amplo estudo prévio, de estradas 

- 35- 



de rodagem que requerem o desmatamento de extensas faixas e propiciam a ocupação de áreas marginais para fins agropecuários em terras inadequadas, 
deve ser evitado sempre que possível. 

O planejamento dos transportes se desdobrará, portanto, em duas fases nítidas: antes e depois de obtidos os resultados do zoneamento ecológico 
econômico que possibilitará a distinção entre as áreas críticas do ponto de vista da proteção e as áreas aceitáveis ou recomendáveis para novas ocupações 
economicamente sustentáveis. 

Na primeira fase dar-se-á prioridade à construção dos terminais fluviais de carga nas áreas em que já haja produção agropecuária significativa ou 
promissora e atividades potenciais de exploração florestal nos novos moldes tecnológicos. Serão considerados também, os terminais de descarga e 
transbordo para embarcações de maior porte, inclusive transoceânicas. O programa rodoviário será prudente, contemplando o aperfeiçoamento do que 
exista em tráfego regular e a construção de ramais para ligações e abertura de estradas pioneiras exclusivamente nas regiões de ocupação fora da floresta 
ou na sua periferia já irremediavelmente degradada. 

Na segunda fase seriam definidos os novos traçados que se justifiquem em decorrência da integração regional ou da abertura de áreas de ocupação 
recomendável do ponto de vista do desenvolvimento agropecuário ou florestal auto-sustentável ou, ainda, de eventual nova ligação para o sul da 
Amazônia. 

A par do prosseguimento da ferrovia Norte-Sul, ligando a estrada de ferro Carajás com a região central do País, atravessando áreas externas à floresta 
amazônica, prevê-se a ligação da Amazônia Sul-Ocidental, a partir do Rio Madeira e de um grande terminal intermodal em Porto Velho, em direção a 
Cuiabá. Os estudos devem prosseguir. 

O conhecimento mais profundo da natureza da região, especialmente das áreas fronteiriças com os países vizinhos, possibilitará a melhor definição das 
vias de integração internacional e de acesso da Amazônia Legal respectivamente ao Caribe e ao Pacífico. Há algum tempo essas questões vem ganhando 
importância no relacionamento com os países vizinhos. 

Quanto ao objetivo de integração fisica dos países amazônicos e de acesso ao Caribe e ao Pacífico recomenda-se o prosseguimento dos entendimentos 
diplomáticos e o aprofundamento dos estudos técnico-econômicos comparativos das principais soluções que têm sido propostas. Trata-se de investimentos 
multinacionais de grande porte, neles se incluindo relevantes aspectos ambientais, e que só devem ser decididos na convicção de que possam se 
constituir em instrumentos eficazes de comércio em condições competitivas. 

Na direção norte trata-se da integração com a Venezuela e a Guiana e do acesso ao Caribe. Manaus, a ser dotado de um eficiente terminal intermodal, 
seria o ponto de partida do transporte rodoviário. Este se faria através da BR-174 até Boa Vista onde se iniciariam, propriamente, as interligações, sendo 
uma em direção a Caracas e Puerto de La Cruz e outra em direção a Georgetown. 

No eixo leste-oeste, trata-se da integração com o Equador e o Peru e do acesso ao Oceano Pacífico. São quatro as soluções, duas das quais intermodais 
e duas rodoviárias. A parte fluvial se desenvolveria a partir do Solimões, seja via os rios Içá-Putumayo, finalizando, também por via rodoviária, em Paita, 
no Peru. As soluções totalmente rodoviárias partem de Rio Branco-AC. Uma atravessa o Acre pela BR-364 e depois o Peru até o Pacífico. A outra segue 
a BR-317 até Assis Brasil e daí para Inapari no Peru em direção ao porto de Ilo. 
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IV.5.2 - Sistema Produtivo 

A forma de se promover o desenvolvimento do sistema produtivo regional tem sido objeto de proposições, análise de experiências e avaliação crítica de 
resultados. No último quarto de século predominou no País a intervenção abrangente do Estado, especialmente do Governo Federal, com a concessão de 
incentivos e subsídios às empresas privadas e a participação do Tesouro Nacional no capital de empreendimentos produtivos de grande porte. 
Para a nova fase do desenvolvimento é fundamentai que se articule a formação de um sistema produtivo regional moderno e competitivo com os 
princípios da eqüidade social e da sustentabilidade ecológica. Há que se levar em conta, de outro lado, a nova realidade política e fiscal oriunda da 
Constituição de 1988, que promoveu a transferência pela União, para os Estados e Municípios, de parte expressiva dos seus poderes e recursos orçamentários. 
De várias formas, o País vem procurando adaptar-se a uma nova estrutura descentralizada, com menor presença executiva do Governo Federal. 
Coerentemente com essas definições políticas foi instituído o Programa Nacional de Desestatização, que enseja ao Tesouro Nacional desfazer-se de 
parcela significativa de suas participações empresariais. Na mesma trilha e visando simultaneamente a conquista de maior competitividade e um novo 
patamar e equilíbrio do orçamento da União, estão sendo reduzidos e até suprimidos incentivos fiscais e subsídios às atividades econômicas. Ao se retirar 
o Governo de atividades diretamente produtivas e ao se reduzirem os encargos para com empresas privadas, abre-se espaço, no orçamento, para aplicações 
nas áreas de educação e saúde que ficaram em atraso, assim como para investimentos diretos em infra-estrutura. 
Aspecto importante a ser salientado diz respeito à inserção da economia nacional na nova divisão internacional do trabalho, que importa em desenvolver 
as complementaridades com a economia internacional e diminuir as restrições tarifárias e não-tarifárias aos fluxos mundiais de bens e serviços. A 
privatização da economia e a adoção de medidas voltadas para o aumento de produtividade e da competividade, interna e externa, do parque produtivo 
brasileiro estão no centro das preocupações que emergem das necessidades de integração do Brasil ao mundo moderno. Entre outras considerações, a 
nova estratégia nacional implica também em reduzir subsídios e incentivos capazes de distorcer ou mascarar a estrutura de custos das empresas. Significa, 
ainda, privilegiar aquelas regiões com fortes ligações com o exterior e vantagens comparativas nas exportações. 
Devem continuar em vigor todavia os sistemas de incentivos e estímulos do Governo Federal ao desenvolvimento regional que beneficiam a Região 
Amazônica, de vez que a definição de critérios para concessão de incentivos fiscais e financeiros, a decisão final a nível técnico-institucional sobre 
aprovação de projetos de investimento, assim como a delimitação do volume de incentivos a serem alocados em cada projeto, constitui um espaço 
privilegiado dentro do processo de decisão governamental para se articularem os objetivos das políticas de desenvolvimento da Amazônia e a destinação 
de recursos públicos escassos que apresentem usos alternativos. 
Cumpre ter presente que em certas circunstâncias podem ocorrer divergências entre o interesse privado e o interesse social em relação a projetos de 
investimento. Do ponto de vista do empresário privado, um projeto é um instrumento que permite avaliar as vantagens relativas de um determinado uso 
dos seus recursos - capital e capacidade empresarial - face às possibilidades alternativas de investimento. Por outro lado, do ponto de vista do interesse 
social, considera-se um projeto como um conjunto de informações, sistematicamente ordenadas, que permite estimar os custos e os benefícios sociais de 
um determinado investimento. · 
No caso específico da Amazônia, é indispensável que se incorporem, na metodologia de análise e avaliação de projetos, as externalidades ambientais, 
positivas e negativas. 
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Face à sua extensão territorial e à sua diversidade, em termos de recursos naturais, a Amazônia se presta ao desenvolvimento das várias formas de 
atividade econômica. Sem perder de vista as recomendações acima adiantadas em relação aos princípios do desenvolvimento sustentável, são amplas as 
possibilidades da implantação de indústrias, voltadas em parte para o processamento dos vastos recursos vegetais e minerais de que dispõe, de 
estabelecimentos agrícolas dedicados principalmente às culturas permanentes e de empreendimentos do setor de serviços, dentre os quais pode-se 
mencionar o turismo. 
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V - CONCLUSÃO 

Este documento procura corresponder às legítimas aspirações de todos os brasileiros, ao propor uma Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal. 
Por não ser exaustivo em sua abordagem, abre-se a um processo contínuo de aperfeiçoamento, com a participação dos diferentes segmentos da sociedade 
regional e nacional, e de todos os que se interessam, aqui e no exterior, pelos múltiplos aspectos de sua complexa realidade. 

Explicita, em suas linhas, o compromisso assumido pelo Governo perante a Nação de estimular o desenvolvimento harmônico da Região Amazônica, 
com eqüidade social e sustentabilidade institucional, econômica e ambiental. 

Qualifica, em termos gerais, a importância do respeito às tradições culturais e aos modos de vida de suas populações tradicionais, bem como à integridade 
de seus recursos renováveis e às múltiplas expressões de sua diversidade biológica. 

Destaca a relevância de sua integração efetiva às demais áreas do Brasil, e aos países irmãos e vizinhos da Bacia Amazônica, a fim de promover uma 
eficaz união de esforços e assegurar o franco acesso da Região a outros mercados em todo o mundo. 

Prevê a destinação prioritária aos que habitam a Região dos benefícios oriundos da utilização racional e sustentável de suas riquezas naturais. 

Propõe a reavaliação e reordenação dos instrumentos de atuação direta e indireta do Poder Público, com o objetivo de assegurar a melhor articulação das 
ações dos três níveis de Governo. 

Constitui-se, pois, em importante subsídio para as deliberações do Conselho Nacional da Amazônia Legal, organismo criado pelo Presidente da República, 
apropriado para coordenar institucionalmente a Política ora formulada, e para orientar o desdobramento de suas diretrizes em programas e projetos a 
serem realizados, nas áreas de sua competência, por entidades públicas e pela iniciativa privada. 

Caberá, finalmente, ao Congresso Nacional apreciar esta proposta em sua versão definitiva e, eventualmente, incorporá-la aos instrumentos legais que 
constituem os fundamentos da Nação Brasileira. 
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VI - ANEXOS 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Brasília, 20 de março de 1995. 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

O Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão específico desta Pasta, foi criado juntamente com o Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal, conforme transformação estabelecida pela Medida Provisória nº 350, de 14 de setembro de 1993 - a qual, convalidada pelas Medidas 
Provisórias nº 359, de 14 de outubro de 1993, e nº 370, de 11 de novembro de 1993 e, posteriormente, via o correspondente Projeto de Lei de Conversão, 
aprovado pelo Congresso Nacional - que veio a se constituir na Lei nº 8.746, de 9 de dezembro de 1993. 

2, Com idêntica redação em todos esses diplomas legais, o seu artigo 2° estabeleceu a competência do Poder Executivo para dispor sobre a 
composição, atribuições e funcionamento do referido Conselho, o que se deu pelo Decreto nº 964, de 22 de outubro de 1993 - cujo texto permito-me 
anexar - que a par de defini-lo como o órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e o acompanhamento da política 
nacional integrada para a Amazônia Legal, especificou, dentre outros itens, as suas competências, convocação e rito das reuniões, bem como sua 
composição. 

3. A primeira dessas reuniões, quando se deu a instalação desse Colegiado, ocorreu em 3 de dezembro de 1993, oportunidade na qual se 
deliberou pela criação de Grupos de Trabalho Setoriais que, sob a coordenação do Grupo Técnico, então também criado, ficaram encarregados dos 
estudos e formulações de documentos e diretrizes para embasarem proposições que, uma vez compatibilizadas entre si, constituiriam o Documento 
Básico de Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, a ser apreciado por aquele Conselho. 

4. Em 17 de novembro de 1994, deu-se a Segunda Reunião Ordinária desse Colegiado, ocasião em que, dentre outras, foram tomadas deliberações 
através da Resolução nº 1 e da Resolução nº 2, cujos textos também me permito anexar. 

5. Em ambas, determinou-se a tomada de ações envolvendo a participação, no primeiro caso, de Ministérios, de órgãos constituintes ou de 
assessoramento imediato da Presidência da República, bem como de Governos de Estados que compõem o Conselho Nacional da Amazônia Legal, e no 
segundo, de representantes de Ministérios que compõem o Conselho de Defesa Nacional acrescidos de representantes deste Ministério e da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 

6. Para tais ações, as referidas Resoluções estabeleceram prazos certos, atualmente prestes a se esgotarem, sem que se pudesse dar a elas um 
início efetivo, devido principalmente às mudanças de dirigentes e também estruturais que ocorreram a partir de 1 º de janeiro deste ano, com a instalação 
simultânea das novas administrações, tanto na esfera federal quanto nos Estados, mudanças essas que, em muitos casos, ainda estão se processando. 
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7. Por outro lado, este Ministério quer começar a contribuir, desde logo, com a orientação abrangente que Sua Excelência o Presidente da 
República propõe para a política nacional de desenvolvimento econômico e social, visando alcançar o "objetivo fundamental da República" (CF, art. 3Q, 
III, fine) de redução das desigualdades sociais e regionais. Essa "desregionalização" da questão regional não prescinde, ao contrário, precisa das políticas 
e planos regionais, articulados entre si e com a política e os planos e programas nacionais de desenvolvimento. Tudo, em verdade, é previsto ou anunciado 
em numerosas disposições constitucionais, em larga medida ainda dependendo de regulamentação. 

8. Assim, parece-nos que as ações subsequentes determinadas nas Resoluções de números I e 2 do Conselho Nacional da Amazônia Legal 
devem ajustar-se a essa orientação. O fato de não ter sido possível, pelas razões expostas, concluir tais ações nos prazos estabelecidos ao final do Governo 
anterior, possibilita a retomada da matéria com a orientação de Vossa Excelência. O encaminhamento do assunto, em relação à Amazônia, ficará por essa 
via facilitado. 

9. Em tais circunstâncias, venho solicitar a Vossa Excelência que autorize uma prorrogação de 150 ( cento e cinqüenta) dias, a contar da presente 
data, para todos os prazos estipulados na Resolução nº 1 e na Resolução nº 2 do Conselho Nacional da Amazônia Legal. 

Respeitosamente. 

JOSÉ SEIXAS LOURENÇO 
Secretario de Coordenação dos Assuntos 

da Amazônia Legal 
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DECRETO Nº 964, DE 22 DE OUTUBRO DE 1993 

Regulamenta o Conselho Nacional da Amazônia Legal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
art. 2º da Medida Provisória nº 3 59, de 14 de outubro de 1993, 

DECRETA: 

Art. 1 ° O Conselho Nacional da Amazônia Legal é o órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e o 
acompanhamento da implantação de política nacional integrada para a Amazônia Legal, competindo-lhe: 

I - propor e coordenar política nacional integrada para a região amazônica, em articulação com os Governos estaduais e locais, que leve em 
conta todas as dimensões da vida social e econômica e os imperativos do desenvolvimento sustentável, da melhoria da qualidade de vida das populações 
amazônicas e da proteção e preservação do meio ambiente amazônico; 

II - coordenar políticas que harmonizem a ação dos órgãos federais em benefício das populações amazônicas; 

III - articular ações para a implementação dessas políticas ou para responder a situações que exijam providências especiais ou em caráter de 
emergência; 

IV - acompanhar a implementação da política integrada e de iniciativas coordenadas em âmbito federal; 

V - opinar sobre projetos de lei relativos à ação do Governo Federal na região da Amazônia Legal; 

VI - deliberar e propor medidas sobre fatos e situações ligadas à Amazônia Legal, que exijam ação pronta e coordenada do Governo 
Federal. 

Art. 2° O Conselho Nacional da Amazônia Legal reunir-se-á mediante convocação determinada pelo Presidente da República, que presidirá 
cada sessão de instalação dos trabalhos e designará o presidente da reunião. 

Art. 3° O Conselho Nacional da Amazônia Legal tem a seguinte composição: 
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I - titulares dos órgãos: 

a) Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; 
b) Ministério da Justiça; 
e) Ministério da Marinha; 
d) Ministério do Exército; 
e) Ministério das Relações Exteriores; 
f) Ministério da Fazenda; 
g) Ministério dos Transportes; 
h) Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; 
i) Ministério da Educação e do Desporto; 
j) Ministério da Cultura; 
1) Ministério do Trabalho; 
m) Ministério da Previdência Social; 
n) Ministério da Aeronáutica; 
o) Ministério da Saúde; 
p) Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; 
q) Ministério de Minas e Energia; 
r) Ministério da Integração Regional; 
s) Ministério das Comunicações; 
t) Ministério da Ciência e Tecnologia; 
u) Ministério do Bem-Estar Social; 
v) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; 
x) Estado-Maior das Forças Armadas; 
z) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; 

II - representantes dos Governos dos Estados compreendidos na região da Amazônia Legal, no nível que julgarem adequado em cada 
reunião. 

§ I O Os Ministros de Estado poderão designar representantes pessoais para cada reunião. 

§ 2° A critério do Presidente da República, ou por deliberação do plenário do Conselho, poderão ser convidados a participar de reuniões 
autoridades federais, estaduais e municipais, lideranças regionais e representantes dos meios acadêmicos e científicos ligados à região amazônica. 

Art. 4° O apoio técnico e administrativo ao Conselho será prestado pelo Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e pela Presidência 
da República. 
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Parágrafo único. O Ministro de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal designará o Secretário-Executivo do Conselho, escolhido 
dentre servidores do quadro de pessoal da Pasta. 

Art. 5° A juízo exclusivo do Presidente da República, em face de relevante interesse para a Amazônia Legal, poderá ser constituída comissão 
de emergência, sob a presidência do Ministro de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, com a participação de representantes de órgãos 
federais, governos estaduais e municipais, diretamente ligados ao fato que motivar a sua criação. 

Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo continuará seus trabalhos enquanto perdurar a situação que determinou a sua constituição. 

Art. 6° Poderão ser criadas, ainda, comissões setoriais, mediante resolução do Conselho, que definirá, para cada comissão, a sua área de 
competência, composição, duração e outros elementos indispensáveis ao seu funcionamento. 

Art. 7º As Comissões poderão convidar autoridades federais, estaduais e municipais, lideranças regionais e representantes dos meios acadêmicos 
e científicos, ligados à região amazônica, para participar de suas sessões. 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de outubro de 1993; 172° da Independência e 105° da República. 

ITAMAR FRANCO 
Rubens Ricupero 
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CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1994 

. O CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL - CONAMAZ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1 o do Decreto nº 
964, de 22 de outubro de 1993, resolve: 

Art. I O Aprovar as Diretrizes de Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal constantes do anexo Documento Básico, elaborado 
pelo Grupo Técnico criado por deliberação do Conselho em sua Primeira Reunião Ordinária. 

Art. 2º Determinar a adaptação dos Relatórios Setoriais, complementares ao Documento Básico, às Diretrizes ora aprovadas, visando à 
formulação dos correspondentes programas e projetos pelos organismos competentes. 

Art. 3 º Autorizar o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal a prosseguir nas apresentações e debates sobre a matéria nos 
Estados da Amazônia Legal e em outras Regiões do País, em colaboração com organismos públicos e privados, buscando ampliar a participação dos 
diversos seguimentos da sociedade no processo de aperfeiçoamento da Política Nacional Integrada para a Região. 

Art. 4º Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos referidos nos artigos 2° e 3º desta Resolução, e de 120 
(cento e vinte) dias para a apresentação, pela Secretaria-Executiva, do documento final e seus anexos, incluindo Projeto de Mensagem do Poder 
Executivo ao Congresso Nacional. 

Art. 5° Manter em atividade pelo período de 120 (cento e vinte) dias indicado no artigo 4º do Grupo Técnico e os Grupos Setoriais criados 
para a elaboração do Documento Básico. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

HENRIQUE BRANDÃO CA VALCANTI 
Presidente da 2ª Reunião do CONAMAZ 

GETÚLIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA 
Secretário-Executivo do CONAMAZ 
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CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL 
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1994 

O CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL - CONAMAZ, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts. 1 º e 6º do 
Decreto nº 964, de 22 de outubro de 1993, resolve: 

Art. 1°- Criar a Comissão Setorial (CS-1) nos termos do art. 6° do Regimento Interno, e respectivo parágrafo único, com as seguintes 
atribuições: 

I - promover o levantamento de dados e informações referentes à área situada em território brasileiro ao Norte do Rio Amazonas, em seus 
aspectos institucionais, sociais, econômicos e ambientais, com especial atenção às questões fundiárias e as que afetem as populações indígenas e locais; 

II - relacionar as atividades e programas de governo, na referida área, em execução ou propostos, no plano federal, estadual e municipal; 
Ill - rever, avaliar e consolidar os textos legais vigentes que se refiram aos aspectos indicados no subitem anterior, e propor a compatibilização 

dos instrumentos e procedimentos correspondentes; 
IV - identificar e quantificar as ações prioritárias em curso ou a serem realizadas para o desenvolvimento sustentável da área referida no 

inciso I deste artigo; 
V- elaborar e propor a atribuição de créditos orçamentários indispensáveis à execução das ações incluídas no subitem anterior. 
Art. 2°- A Comissão Setorial (CS-1) será constituída de representantes dos Ministérios que compõe o Conselho de Defesa Nacional 

acrescido de representantes do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 
a serem indicados pelos respectivos titulares à Secretaria- Executiva do Conselho no prazo de 30 dias. 

Art.3º- A Comissão Setorial (CS-l)terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão de seus trabalhos e apresentação do respectivo 
Relatório à Secretaria-Executiva do Conselho. 

Art. 4°- A Comissão Setorial (CS-1) escolherá seu Coordenador, cabendo ao Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal a sua 
Secretaria, observando-se para o seu funcionamento, as normas complementares a que se refere o art. 8° do Regimento Interno, aprovadas pelo Presidente 
desta reunião, ad-referendum do Conselho. 

Art. 5°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

HENRIQUE BRANDÃO CA VALCANTI 
GETÚLIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA 
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PORTARIA Nº 078, DE 23 DE MARÇO DE 1995 

O MINISTRO DE ESTADO DO :MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA Alv1AZÔNIA LEGAL, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 13 do Regimento Interno do Conselho Nacional da Amazônia Legal, resolve: 

Art. 1 ° - Prorrogar em 150 ( cento e cinqüenta) dias, a contar da presente data, todos os prazos estipulados na Resolução nº l e na Resolução nº 
2, do Conselho Nacional da Amazônia Legal. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO 
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