
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

d ata··-·····-·····/······----···--·/. _ r-:-:: 

ccd. \ t~ t) (?ê 0 o2J) '1 ------------····--------------------•-· 

A······ /··.·· .. ·•.· · · .. · .. ··.·.· .. · ··.;·:· .. ·.·.·.·.··.i•··.· •.• .. • .. • • .. • •· .. •· .. •· .. ·· ·· .. •· ·· .. ·· ·· .. · • .. ·• .. ··••.·.·•.· .. ·.·.· ·· .. · .. · .. ·.·· ...•. · · · · .. ·•· 1 '. t. .·.· .. ·.·.·.·.·.·····.· .. ·.· .. ·.·.·.·.·.· .. ·· .. · .. •.·.:.•.·.· .. ·.··· .. ·· •· .. ·•· .. ··.: ..•..... ··.·•.;.•.·.· .. ·.• .. • .. •.· .. · .. • .. • .. · .. · ·· • .. ·.·.·.•.··.·•.·.:.· .. ·.: .. ·.· • .. ··· · ·•·· .. · .. • .. • · .. •.•.•.•· P , b 1 • 
·····a··· · 1 1ca···s····· ·· u ·.::·;.; . .'.'.':.:.:,:,._ : ·:,. _·- __ ,.., _ ... :.'·_·_· -·_::.:-:: 
• .. ·.·.·.··.·.·.·.· .· .. - ... .. .__ ---·-·.·.·.·.· .. 7 

( ))("' // . .:::-:· . _. ; /_:;: :-.·:-·.-. .. \ 

.. ·.· .. : ·.· ... ' ,,::::, ::: :::: ,,:::.:::.:::::::::::::)i:'.\::,:':'."::}\::=:-:-.•,'' -·-~:-:B::::::.;.;,;,;.:.;,:,:~~--:-:--::::,,·t·:- ... --.--:-=:c=i /_,:- .... _ .•. - .. : - :)\_:·:_ .... --··· :-:-'_:=){ s 
para • rua 

Rumos, Tendências e Propostas 

Documento Apresentado 
à Reunião dos Participantes do -Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

Manaus, 27-30 Outubro de 1997 

Versão Preliminar 

Friends of the Earth 
Amigos da Terra 
Programa Amazônia 



Direção e Redação Final 

Roberto Smeraldi 

Revisão 

Bruno Pagnoccheschi 
Fábio Vaz Lima 

Redação 

Mary Allegretti 
C/audionor Alexandre Barbosa da Silva 
Paulo Barreto 
Thomas Fatheuer 
Mário José da Lima 
PeterH. May 
David G. McGrath 
Brent H. Millikan 
Bruno Pagnoccheschi 
Lúcio Flávio Pinto 

Écio Rodrigues da Silva 
Juan Carlos Rueda 
Márcio Santilli 
Dona/d Sawyer 
Steve Schwartzmann 
Roberto Smeraldi 
Fábio Vaz Lima 
Adalberto Veríssimo 
Virgílio Viana 
Edson Vida/ 

Contribuições de: 

André Bráz Golgher 
Márcia Campos 
Darcy Duarth Comapa 
A tanagildo de Deus Matos 
Sandra Faillace 
Avelino Ganzer 
Déborah Lima 
Clóvis Marubo 

Miguel Petrere 
Pedro Ramos de Souza 
Claudia B. Romano 
Mauro Ruffino 
Miguel Scarcello 
Fernando Scárdua 
Marina S17va 
Roberto Vieira 



Foram utilizadas propostas e sugestões elaboradas por: 

Coordenação das Organizações lndfgenas da Amazónia Brasileira (COIABJ 
Conselho Deliberativo do GTA 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNSJ 
Federação de Órgãos para Assistêncie Social e Educacional (FASE) 
Greenpeace - Brasil 
GT A - Carajás 
GTA - Tefé 
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrfcola (/MA FLORA) 
Instituto do Homem e do Meio Ambiente (IMAZONJ 
Instituto SocioAmbiental 
Projeto IARA 
Projeto Várzea 
SOS Amazônia 

A Secretaria da Amazônia Legal (SCA) do Ministério de Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal contribuiu para a realização desse projeto 
através do Projeto PNUD BRA/96/012. Agradecemos também a FASE e a NOVIB 
pelo apoio ao processo prévio de consulta e discussão. 

Outubro de 1997 

Amigos da Terra Internacional - Programa Amazônia 
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4442 
01402-002 São Paulo - SP Brasil 
Tel: (55-11 l 887-9369 
Fax: (55-11) 884-2795 
e-mail: foeama2@ibm.net 

Grupo de Trabalho Amazônico - GTA 
CLN 202 Bloco B, Sala 1 05 
70832-525 Brasília - DF Brasil 
Tel/Fax: (55-61) 322-3055 
e-mail: gta@tba.com.br 



ÍNDICE 

INTRODUÇÃO ......................................................................••................•............. 7 

1 AS TENDÊNCIAS DE 1997 NO CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
E O FUTURO DO PROGRAMA PILOTO .....•..........................•............................. 9 

1.1 A Amazônia Real: Ameaças Novas e Antigas .............••......••••...................• 9 
1.2 Programa Piloto: Sair do Isolamento •.............................•..•..•........•.•........ 11 
1.3 Transição ou Segunda Fase? .........•...................................••........•......•.•. 13 
1 .4 Os Componentes do Programa Piloto 1 5 
1 .5 O Desafio de Indicadores para o Programa Piloto .••......•............................ 19 

2 INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E INFRA-ESTRUTURA: 
PROCURAR OS EIXOS DA SUSTENTABILIDADE ...........•••............•............••..... 23 

2.1 Um Ano de Brasil em Ação ...............•..........••......•.................................. 23 
2.2 Interpretando a Novidade •.........•............••.....•........................................ 24 
2.3 Economia, Desenvolvimento e Eixos 26 
2.4 A Necessidade de Respostas Articuladas: 

O Papel do Governo, da Sociedade e do Programa Piloto ...........•..........••... 26 

3 A PRIVATIZAÇÃO DA VALE 
E A NOVA REALIDADE DO SETOR DE MINERAÇÃ0 •......•............•.................... 28 

3. 1 O Novo Quadro e os Destaques de 1997 ....................•............................ 28 
3.2 Diretrizes para Empreendimentos Sustentáveis em Carajás 30 

4 O BANCO NO CAMPO: UMA ADAPTAÇÃO DIFÍCIL. ...•................•.................... 33 

4.1 Aprender as Lições da História ...................................•............................ 33 
4.2 Crédito por Produto ou por Atividade? 34 
4.3 Adaptar os Instrumentos 35 
4.4 O Programa de Apoio ao Extrativismo (PRODEX) 37 

5 UMA POLÍTICA FLORESTAL PARA A AMAZÔNIA ...........•................................ 39 

5.1 Contradições do Governo e Avanço da Ilegalidade ...•................................ 39 
5.2 A Proposta de Zoneamento Florestal 40 
5.3 Florestas de Produção: As Lições da Oportunidade Perdida de 1997 41 
5.4 Monitoramento e Fiscalização. Condições do Bom Manejo ........•................ 44 
5.5 Disseminação de Informações sobre Manejo Florestal.. 45 

5 



6 UMA AGENDA URBANA PARA A AMAZÔNIA E O PROGRAMA PILOT0 47 

6.1 Rumo a uma Pauta Única 47 
6.2 A Nova Amazônia Urbana 47 
6.3 Entre Floresta e Cidade 48 
6.4 A Indústria de Pequenos Municípios 49 
6.5 Impactos Ambientais Urbanos .•..•..•..........••......................................•..... 50 
6.6 Impactos Ambientais Rurais ....•....................••...•.....•....•......................... 51 
6. 7 Implicações para o Programa Piloto ............•............................................ 51 

7 A NOVA LEI DA BORRACHA: 
IMPLICAÇÕES PARA A AMAZÔNIA E PARA OS SERINGUEIROS ...............•....... 53 

7. 1 As Novidades da Legislação de 1997 ............................•...............•......... 53 
7 .2 Um Difícil Contexto Institucional ....•......•..............•.•••.•..... ; ....•................. 55 
7.3 A Floresta Perde os Seringueiros ...••.......•.....•..•....•.....•..................•......... 58 

8 INOVAÇÃO E DESAFIOS DO MANEJO DE VÁRZEA .•........................................ 61 

8.1 As Ameaças da Irrigação em Grande Escala •.................•.......................... 61 
8.2 Os Incentivos à Criação do Búfalo .••......••.....••.•.•..••.......•...............••........ 62 
8.3 Viabilizar a Descentralização ..•••.............•..........•...............•..................... 62 
8.4 Adaptar as Políticas Fundiárias ..............•................................................ 63 
8.5 O Conflito do Fechamento dos Lagos 63 
8.6 Apoiar a Gestão Comunitária ..............•..............................................•.... 64 

6 



INTRODUÇÃO 

Este documento, aqui apresentado em versão preliminar para a Reunião de 
1997 dos Participantes do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil, em Manaus, representa um novo esforço de amplos setores da 
comunidade não-governamental para fornecer subsídios aos tomadores de decisão. 
O primeiro capítulo é dedicado a uma avaliação do contexto político-institucional de 
1 997 e dos desdobramentos, nesse quadro, do Programa Piloto. Os demais 
capítulos abordam temas, gerais ou setoriais, que se constituíram em destaque, no 
âmbito da formulação das políticas públicas para a região amazônica, ao longo 
deste ano. 

Realizado por iniciativa do Programa Amazônia de Amigos da Terra e do 
Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), em colaboração com o Instituto Sociedade, 
População e Natureza (ISPN), o documento representa a quarta publicação da série 
Mind the Gap, iniciada em 1991, com prosseguimento em 1994 e 1996. 

A preparação do documento, que será publicado em versão final após a 
reunião de Manaus, em português e inglês, resultou de um amplo processo de 
consulta a entidades e especialistas. 

Assim como os documentos anteriores, este não pretende representar uma 
posição comum de todas as entidades que participaram do processo, mas constitui 
um instrumento de discussão e proposta para promover um debate amplo, inclusive 
entre as próprias entidades da sociedade civil. 
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1 AS TENDÊNCIAS DE 1997 NO CONTEXTO POLÍTICO 
INSTITUCIONAL E O FUTURO DO PROGRAMA PILOTO 

1. 1 A Amazônia Real: Ameaças Novas e Antigas 

Tudo indica que em 1997 os fenômenos de desmatamento da Amazônia continuaram se 
agravando, embora os dados oficiais sobre suas tendências, tanto para a região como um todo 
quanto para suas sub-regiões, estejam cada vez mais desatualizados. Ambos fatos se constituem 
em problemas seríssimos do ponto de vista da análise das políticas públicas. 

Já estando quase no final de 1997, ainda não há informações oficiais sobre desmatamento ao 
longo dos últimos três anos. Os relatórios anteriores, apresentados de forma duvidosa e incompleta, 
apontavam para um aumento expressivo no bienio 1993-94. Em julho de 1 996, foi anunciado que os 
dados de 1995 seriam divulgados até novembro de 1996. Em setembro desse ano, o mesmo anúncio 
foi feito para novembro de 1997. Indicadores parciais, que não podem ser utilizados como referência, 
mas são suficientes para sinalizar tendências, mostram que a situação de 1997 é bastante grave. Os 
dados registrados pelo satélite NOAA 12 nos meses de agosto e setembro - período de maior 
incidência de queimadas -, apontam para um aumento de 28% nos pontos de fogo em relação ao 
mesmo período do ano anterior. É importante levar em consideração que: (i} os pontos de fogo são 
relacionados não apenas às queimadas de florestas, mas também às queimadas para renovação de 
pastagem; (ii) os pontos de fogo do satélite NOAA 1 2 são levantados no período da noite, e portanto 
registram apenas as queimadas de período mais longo; e (iii) a distribuição do aumento não é 
uniforme, com uma tendência à concentração nos estados de Mato Grosso e Pará. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que os dados de satélite são ineficazes para 
registrar tanto o desmatamento devido à exploração madeireira, quanto aos fogos "acidentais", que 
correm abaixo da cobertura vegetal afetando enormes áreas de floresta. Estudos recentes do lmazon 
indicam que esses fogos chegam a atingir, anualmente, uma área equivalente (e adicional) àquela 
atualmente detectada como o total desmatado. 

Desde a última edição conjunta Amigos da Terra/GTA sobre o Programa Piloto para a 
Proteção da Floresta Tropical do Brasil, não houveram mudanças substanciais no quadro político 
institucional brasileiro. O programa de inserção do país na economia mundial está avançando, apesar 
do descompasso entre seus componentes. O que vem se acentuando é a implementação do 
cronograma de privatizações do governo, em detrimento das reformas fiscal e administrativa que 
caminham a passos lentos em todos os seus níveis de realização. 

Nesse contexto, foram privatizadas empresas que simbolizavam a presença do Estado em 
determinados setores ou regiões e criadas agências para gerir os interesses estratégicos das 
concessões de exploração de recursos e serviços. Essa tendência geral, no entanto, vem se 
pautando sobre uma administração pública federal desvitalizada e despreparada para o exercício do 
novo paradigma almejado. Ao contrário do que ocorreu em outros países, também submetidos a 
reformas que promoviam a livre iniciativa e o mercado, o poder de regulação do Estado brasileiro só 
começou a ser discutido quando o seu programa de privatização já estava em curso. Há, nesse 
particular, o risco de que surjam problemas ainda não devidamente dimensionados na relação entre a 
esfera de regulação das concessões e os eventuais concessionários. Vive-se um momento de 
incerteza sobre qual é a interpretação correta dos princípios constitucionais que regem os setores 
público e privado. É, portanto, de se supor que essa ambigüidade poderá ocasionar prejuízos 
concretos a médio prazo, até que os mecanismos de regulação dessa relação sejam aperfeiçoados. 
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No que se refere à Amazônia, o quadro não difere. A privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) foi efetivada, a despeito das campanhas contrárias que se multiplicaram em todo o 
país e das batalhas judiciais de última hora (vide capítulo 3). O curioso é que, realizado o leilão de 
privatização, não houve mais nenhuma manifestação, campanha ou mesmo pressão sobre os meios 
de comunicação sobre o novo destino da empresa. Tampouco surgiram elementos mais 
esclarecedores para avaliar o que mais interessa, isto é, o impacto da privatização dessa mega 
empresa na dinâmica regional. 

É possível que, a partir da privatização da CVRD e das parcerias construídas em seu novo 
formato, possam ser intensificados certos cronogramas de investimentos que vinham sendo 
postergados pela empresa, principalmente no que se refere à exploração de recursos naturais. Caso 
isso venha a ocorrer, poderão haver repercussões ambientais e sociais significativas. Para uma 
empresa que mantinha um relacionamento simbiótico com os diversos níveis de governo 
(municípios, estados e União), esse cenário trará conseqüências imprevisíveis. Isto exigirá novas 
posturas da administração pública no sentido de se evitar os eventuais impactos negativos para a 
região, tais como os originados no passado pela inserção do Programa Ferro Carajas. 

A despeito das avaliações que podem ser feitas, a postura governamental que vigorava na 
época da implantação do Projeto Ferro Carajás pouco mudou. Hoje, embora se observem tendências 
de aumento de participação na definição de planos de desenvolvimento da região, o processo ainda 
alija interlocutores fundamentais, mesmo dentro da esfera governamental. 

A recente estratégia de desenvolvimento da região vem se constituindo em exemplo dessa 
postura. Conforme levantado na publicação anterior de Amigos da Terra e GTA, vem se observando a 
formulação de um planejamento geopolítico com rebatimentos expressivos em termos de obras de 
infra-estrutura. Através de um Edital recém lançado pelo BNDES, estão sendo preparados estudos 
iniciais para a concepção dos principais eixos de integração do país. No que se refere à Amazônia, o 
Edital explicita os seguintes eixos: saída ao norte para o Caribe, pela rodovia BR~174; saída para o 
Atlântico, através das hidrovias do Madeira e do Amazonas; e Araguaia-Tocantins, caracterizado pelas 
ferrovias Norte-Sul e Carajás. Esses eixos, acrescidos daqueles potencialmente existentes na região 
Centro-Oeste, atingindo os estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre e a eventual saída para o 
Pacífico, configuram uma abordagem espacial de grande fôlego, jamais experimentada anteriormente. 

Ao que tudo indica, estão sendo lançadas as bases para a criação de oportunidades de 
investimentos que afetarão a Amazônia não apenas sob a ótica da ocupação produtiva de suas terras 
mas, também, como sistema de transporte de produtos oriundos de outras regiões na busca de novos 
mercados. Começam a ser exploradas, concretamente, as diferentes possibilidades de expansão da 
produção regional, o que poderá trazer repercussões ambientais e sociais da maior importância. Ressalta, 
como exemplo desse contexto, a produção de grãos do Cerrado, em particular de soja, que poderá ser 
escoada tanto pelo Pacífico, através de Rondônia e do Acre, como pelo Atlântico, através do Maranhão. 
Este cenário criaria as condições para o estabelecimento de um novo patamar de exportação de produtos 
brasileiros, com evidentes vantagens em termos de competitividade internacional. 

Configura-se, no entanto, um cenário futuro de grande preocupação, onde a incapacidade 
gerencial do Estado terá de enfrentar o impacto de expressivos investimentos que vêm sendo 
projetados para a região. Não é difícil prever o que poderá acontecer na perspectiva de uma 
retomada maciça de investimentos na região, desta vez com o uso mais intensivo de tecnologia. 

Paradoxalmente, o Ministério do Meio Ambiente parece não estar envolvido nessa discussão. 
Sequer a Secretaria de Coordenação da Amazônia Legal (SCA) tem se credenciado para as 
interlocuções necessárias. Esse fato confirma o papel simbólico e retórico a que está sendo relegada 
a área ambiental do governo federal, revelando um movimento de lento desgaste iniciado com o final 
da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992. Apesar dos 
esforços empreendidos, a área ambiental não se firmou na defesa do conceito e da prática do 
desenvolvimento sustentável junto às áreas econômica e de planejamento, ficando restrita a limites 
operacionais incompatíveis com os objetivos maiores para os quais foi criada. 
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Nesse particular, cabe mencionar a ironia que representa o conjunto de avanços conceituais 
obtidos junto à área governamental em prol da maior sustentabilidade ambiental, principalmente no 
que se refere ao desenvolvimento da Amazônia. A postura da SCA na condução dos assuntos de 
sua competência, e na formulação de proposições de política integrada para a Amazônia, tem sido 
objeto de elogios de ambientalistas, acadêmicos e de tantos outros que se preocupam com a 
promoção do desenvolvimento daquela região em bases não predatórias. Houve um efetivo avanço 
no sentido da incorporação de idéias e sugestões originadas naqueles setores, principalmente ao 
longo dos últimos anos. Os documentos produzidos nesse período, desde a Política Integrada para a 
Amazônia Legal até as mais recentes bases de discussão para uma Agenda Amazônia 21 • se 
constituíram em marcos importantes para a região. Esses documentos davam a impressão de 
permeabilidade do governo, já que incorporavam teses arrojadas e de grande potencial 
transformador. Criou-se, com essas iniciativas, um clima de grande otimismo e de profícuo 
entendimento entre os diferentes atores presentes no processo de discussão das questões 
ambientais e de desenvolvimento da Amazônia. 

No entanto, o que se pode concluir da análise dos fatos recentes é que, quanto mais a SCA 
e o próprio MMA se aproximam das idéias e posições que provêm das organizações ambientalistas, 
dos movimentos sociais, da academia e dos setores mais dinâmicos e pensantes da sociedade, mais 
distante se colocam dos núcleos decisórios do governo. 

A ausência da área ambiental na discussão das macroestratégias de desenvolvimento da 
Amazônia expõe a um enorme constrangimento instâncias criadas exatamente para essa reflexão, 
relegando-as a condições de atores inoperantes. Esse é o caso, por exemplo, do Conselho Nacional 
da Amazônia Legal (CONAMAZ). Em quatro anos de vida, o CONAMAz1 reuniu-se apenas três vezes 
até o presente: a primeira reunião em dezembro de 1993, a segunda em novembro de 1994 e a 
terceira em julho de 1995. No ano de 1996, a despeito de não ter havido nenhuma reunião do 
Conselho, foram criados três grupos internos para discussões sobre: reorientação do crescimento 
econômico; integração interna e externa; e valorização humana e social. Não há clareza sobre qual 
seria a atuação desses grupos que deveriam, segundo seus instrumentos de criação, apoiar e 
compor a pauta das reuniões do Conselho. Era de se esperar que discussões que envolvessem os 
rumos a serem adotados para a região fossem conduzidas para as reflexões daquele colegiado que, 
no entanto, parece encaminhado para o virtual desaparecimento. 

Mais do que nunca, no que se refere ao meio ambiente e às questões sociais, a perspectiva de 
apoio governamental para a implementação de novos eixos de desenvolvimento na Amazônia exige 
que se concentrem esforços na reflexão sobre o novo papel do Estado na região. É fundamental que 
se revejam as estratégias de descentralização e de desconcentração que vêm sendo ensaiadas na 
administração pública federal, e seus conseqüentes reflexos sobre os programas governamentais. 

1 .2 Programa Piloto: Sair do Isolamento 

O quadro descrito acima remete aos instrumentos e possibilidades existentes para o 
aperfeiçoamento do papel regulador do Estado e, nesse contexto, ao relacionamento entre esses e o 
Programa Piloto, assim como à proposta de implementação de uma segunda fase. 

1 Ao Conselho Nacional da Amazônia Legal compete: 1. propor e coordenar a política nacional integrada para a região 
amazônica, em articulação com os governos estaduais e municipais, 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; 2. coordenar políticas que harmonizem a ação dos órgãos federais 
em benefício das populações amazônicas; 3. articular ações para a implementação dessas políticas ou responder a situações 
que exijam providências especiais ou em caráter de emergência; 4. acompanhar a implementação da política integrada e de 
iniciativas coordenadas em âmbito federal, para a Amazônia Legal; 5. opinar sobre projetos de lei relativos à ação do Governo 
Federal na região da Amazônia Legal; 6. deliberar e propor medidas sobre fatos e situações ligadas à Amazônia Legal, que 
exijam ação pronta e coordenada do Governo Federal. 
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A primeira constatação é de que a questão exigiria uma visão estratégica dos componentes 
do Programa, o que na verdade inexiste na atual estrutura. Hoje coexistem duas distintas dimensões 
do Estado, principalmente no que se refere à Amazônia: por um lado, a dimensão de planejador e 
articulador de investimentos externos, da abertura de novas oportunidades e de novos mercados; 
por outro, a dimensão que se preocupa com o desenvolvimento sustentável, com o aproveitamento 
das capacidades locais, com a proteção ambiental e com populações tradicionais. O problema grave, 
entretanto, é que essas dimensões não se encontram articuladas e sequer contam com canais 
efetivos de comunicação. 

Com base nessas considerações, é difícil que o Programa Piloto possa ser inserido nesse 
contexto, ao menos de forma pró-ativa. Há uma tarefa de governo a ser executada antes que o 
Programa possa ser abordado de forma abrangente. O setor ambiental do governo deve estar 
presente no desenho dessa proposta de intervenção na região, garantindo a observância de critérios 
e de valores que tem sido almejados pela população e apoiados pela cooperação internacional. 

Parece que se está vivenciando um período de perplexidade imobilizante. O início da 
negociação da segunda fase vai encontrar o Programa ainda em acerto dos componentes em curso. 
Muitos desses componentes tiveram seu desempenho efetivamente melhorados ao longo dos três 
últimos anos, o que, entretanto, não foi suficiente para permitir a sistematização das experiências e 
sua eventual reprodução. Os êxitos parciais do PP-G7 demandarão, necessariamente, tempos 
diferenciados de maturação até que essas iniciativas passem a se constituir em alternativas 
concretas de reprodução e/ou de transformação das políticas públicas para as regiões e os setores 
sobre os quais atuam. Esse tempo permitirá uma visão crítica consistente sobre esses componentes 
e uma reflexão mais adequada sobre eventuais alternativas de encaminhamento. É, portanto, natural 
que na medida em que se aproximam as possibilidades de discussão de novas iniciativas, se acentue 
a incapacidade de vislumbrar abordagens novas que poderiam configurar as bases da negociação de 
uma segunda fase do Programa. 

Ressalta-se nessa discussão que, na verdade, a pergunta a ser feita é sempre a mesma e 
cabe em quaisquer dos momentos em que se tentou interpretar os acontecimentos: quem está 
sendo pilotado por este Programa e para onde? Nesse particular, dentre as constatações que 
poderiam ser feitas a partir do exame do desenvolvimento do Programa, destaca-se a recorrente 
distância existente entre intenção e gesto. Desenhado para experimentar novas abordagens de 
desenvolvimento não predatório que pudessem se traduzir em práticas de governo para a região 
amazônica, o Programa concebeu inicialmente (apesar de ajustes ao longo do caminho) 
componentes estritamente vinculados à questão da cobertura vegetal. Depreende-se daí que a 
hipótese inicial exige revisão. Há muito se sabe que o que ocorre na floresta amazônica depende, 
basicamente, da dinâmica econômica vigente na região e que, principalmente, as dimensões mais 
expressivas dessa dinâmica podem não estar restritas ao espaço de cobertura vegetal. Embora essa 
crítica estivesse presente desde o início do desenho do PP-G7, tendo constado, inclusive, das 
sucessivas edições das publicações de Amigos da Terra/GTA sobre o Programa em 1991, 1994 e 
1996, muito pouco foi efetivado para reverter esse equívoco inicial. 

Não se pode ignorar que, nesse particular, houve algum avanço recente. Prova disso é o 
componente voltado ao estudo e intervenções nas regiões de várzeas, espaço que até há pouco 
tempo era preterido por não ser floresta. Não obstante, há um enorme potencial de espaços de 
estudo e intervenção que também poderiam ser revistos para virem a compor novos cenários de 
atuação do Programa. O documento "Políticas Públicas Coerentes para a Região Amazônica", de 
1994, já advertia para a necessidade de virem a ser consideradas intervenções nos espaços urbanos 
da Amazônia, dadas suas características de concentração e a forte interação com as áreas rurais e 
florestas da região. 

Do ponto de vista de sua inserção institucional, se constata agora que o Programa continua 
isolado face às demais instâncias e órgãos do Ministério. Não que essas instâncias e órgãos estejam 
articuladas, ou que o Programa se inserisse melhor nesse cenário institucional quando era afeto à 
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Secretaria Executiva. Longe disso. Mas M preocupações em relação ao sinergismo desejado para 
sua ação. 

Nem mesmo o advento da criação da Secretaria de Coordenação dos Assuntos de 
Desenvolvimento Integrado (SDI) no âmbito do MMA, que tem o objetivo de implementar e 
consolidar planos, programas e projetos especiais do MMA, serviu para promover ações de 
integração do Programa com o conjunto do Ministério e com os demais componentes da 
administração federal de meio ambiente. A atual estrutura do MMA não ajuda na tarefa de se 
desenhar estratégias mais coerentes. Além de recortes temáticos (como Recursos Hídricos} e 
espaciais (como Amazônia Legal}, entrou em cena no MMA um novo recorte de limites não 
precisamente conhecidos, encarregado de ações que, a rigor, poderiam estar localizadas em 
quaisquer dos demais espaços do MMA (questão florestal, educação ambiental, entre outros). 
Também a Secretaria de Articulação dos Assuntos do Meio Ambiente (SMA) e a Secretaria de 
Recursos Hídricos (SRH) mostram-se distanciadas do processo de discussão e de implementação do 
Programa Piloto, em que pese o potencial de contribuição que poderiam prestar ao processo. A 
SMA, por exemplo, coordena instrumentos de grande alcance cuja interação com o Programa Piloto 
poderia ser decisiva. Destacam-se o Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA), o Fundo 
Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO). 
Esses programas têm, ao menos em teoria, atuação na Amazônia Legal, embora não contem com as 
necessárias ações integradoras com a SCA. 

Paralelamente, a Secretaria de Recursos Hídricos articula a implementação do gerenciamento 
de recursos hídricos a nível nacional, além de estar encarregada da concepção do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos e de coordenar a regulamentação da Lei 9433, conhecida como Lei das Águas. A 
Amazônia se destaca em matéria de recursos hídricos, haja vista a extraordinária ocorrência daquele 
recurso na região. Nem por isso ações de integração com a SCA ou com o PP-G7 se fazem 
presentes ou são planejadas. 

Outro aspecto a ser ressaltado, no que se refere às atribuições da administração federal de 
meio ambiente, diz respeito ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). A despeito da expectativa criada há dois anos, quando do ruidoso lançamento 
de seu programa de reforma institucional e modernização, nada, ou muito pouco ocorreu. Continuam 
persistindo as mesmas superposições e lacunas em suas diversas áreas internas, além dos 
problemas decorrentes de sua desequilibrada presença regional. 

Nesse aspecto, as inserções políticas na definição das superintendências continuam 
constituindo fator de desarticulação já que, para vencer as dificuldades decorrentes, a casa tem 
insistido no esvaziamento hierarquico das representações regionais. Se, em tese, essa atitude 
deveria neutralizar os danos potenciais da interferência política local, na prática eia acaba 
sobrecarregando o cotidiano das instâncias técnicas das diretorias do órgão, em Brasília. Do ponto 
de vista do Programa Piloto, o papel do IBAMA tem sido marcado pela competição com os estados, 
com algumas positivas exceções, notadamente a dos componentes de manejo florestal e de várzeas. 

Em decorrência desses desacertos, as discussões e definições no âmbito da área ambiental 
do governo federal continuam estanques e, não raro, desencontradas. Nessa situação, os estados 
passam a estabelecer interlocuções paralelas, muitas vezes seguindo lógicas distintas, ditadas por 
iniciativas governamentais não devidamente integradas. Nos demais capítulos dessa publicação, que 
abordam os principais assuntos de destaque nas políticas públicas de 1997 com respeito à 
Amazônia, são citados inúmeros casos, da política florestal à questão da borracha, das iniciativas 
sobre crédito à questão da mineração, onde tais desencontros geraram prejuízos concretos. 

1.3 Transição ou Segunda Fase? 

Apesar do preocupante quadro institucional do setor, a oportunidade apresentada pela 
perspectiva de uma segunda fase para o Programa Piloto é crucial para que se possa investir em 
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alternativas de solução para muitas das questões levantadas. No entanto, é preciso ter presente que 
uma segunda fase exige um conjunto de pré-requisitos a serem ainda desenvolvidos. É preciso, 
fundamentalmente: 

melhorar a inserção da área ambiental no conjunto governamental encarregado de desenhar as 
intervenções no espaço amazônico; 

proceder à real inserção do Programa Piloto no âmbito dos demais instrumentos de governo da 
área ambiental federal; e 

estabelecer compromissos entre a administração ambiental federal e os estados e municípios da 
região, tendo em vista os objetivos do Programa Piloto. 

Essas questões, tal como colocadas, levam a questionar a necessidade de se desenhar uma 
segunda fase em bases tão precárias quanto as que se configuram no ambiente institucional. O 
Programa Piloto, assim como qualquer programa governamental, enseja um conjunto de experiências 
que apenas terão fatibilidade se assim permitir o contexto político onde estas se inserem. Isso 
requer a reconstrução de um espaço institucional, que hoje se apresenta precário e fragmentado, 
como condição essencial para a efetividade do que vier a ser experimentado. 

É possível que o mais prudente, nesse cenário, seja consolidar os avanços obtidos na 
implementação de alguns componentes do Programa, reforçando-os no contexto de uma fase 
intermediária que permita, a um só tempo, modificar o rumo dos projetos em curso e o exame 
analítico das repercussões do que foi desenvolvido até o momento. Também será importante, 
conforme sugerido pela União Européia, criar interfaces com programas e atividades na Amazônia 
não-brasileira. Com estes elementos adequadamente equacionados será mais fácil planejar uma 
segunda fase para o Programa Piloto. 

Em paralelo, será necessário definir de maneira clara, do ponto de vista institucional, a 
formulação de um programa de atividades para a Mata Atlântica, saindo do atual impasse, em que 
os setores responsáveis não assumem esse objetivo porque o Programa está sob coordenação da 
SCA, enquanto essa não pode desenhar projetos para um biorna que está fora de sua área de 
abrangência administrativa. Enquanto ecossistema mais ameaçado do Brasil, a Mata Atlântica 
deveria ser objeto de um programa piloto que leve em conta as especificidades de seu território e as 
necessidades urgentes de conservação de áreas próximas aos maiores centros de produção do país. 
Os doadores deveriam poder receber uma adequada proposta nesse sentido, sendo que alguns deles 
- notadamente União Européia, Alemanha, Réino Unido e Estados Unidos - já sinalizaram uma 
disponibilidade em termos de princípio. Parece que uma interlocução mais direta com os estados 
poderia, com base na experiência do Consórcio Mata Atlântica, proporcionar uma solução para esse 
problema. 

Nesse quadro, para a consolidação dos avanços obtidos, algumas observações sobre os 
componentes do Programa Piloto se fazem necessárias. Em primeiro lugar, deve-se destacar, dentre 
os componentes do PP-G7, aqueles que efetivamente representam uma alternativa para a região, ao 
menos no que diz respeito às populações tradicionais e às organizações e pequenas prefeituras que 
tomam a iniciativa de desenvolver projetos sustentáveis e participativos. São eles o Projeto Reservas 
Extrativistas {RESEX) e os Projetos Demonstrativos (PD/A). Além desses desponta, como alternativa 
fundamental para medir os resultados do Programa, o componente de Monitoramento e Análise 
(Projeto AMA). Esse componente, embora em fase de preparação, terá como objetivo fornecer 
informações sistematizadas que possam conduzir a transformações no âmbito do próprio Programa 
Piloto, assim como no âmbito dos demais projetos associados e relacionados. Enfim, alguns 
programas que ainda não chegaram à fase de implementação, tais como os de manejo florestal e de 
várzea, mas que mostram desde seu processo de preparação um excepcional potencial inovador. 

Não se pretende fazer aqui uma análise completa do desenvolvimento dos demais 
componentes do Programa, nem houve tempo para analisar o documento do governo brasileiro e do 
Banco Mundial, recebido na hora em que esta publicação estava sendo finalizada. Segue, pois, 
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comentários sobre algumas questões que se destacaram ao longo dos últimos meses, tanto em 
relação aos componentes já em fase de implementação, quanto àqueles em fase de preparação. 

1.4 Os Componentes do Programa Piloto 

Reservas Extrativistas (RESEX) 

O projeto RESEX encontra-se em processo de avaliação de meio termo pelo Banco Mundial. 
Contribui para esse processo a avaliação independente realizada por consultores, cuja seleção foi 
conduzida em parceria com o Centro Nacional para as Populações Tradicionais (CNPT} e o Banco 
Mundial. Sem dúvida, o projeto é um dos que mais progrediu desde sua concepção e, portanto, os 
resultados dessas avaliações poderão fornecer elementos importantes para a correção de alguns 
desajustes e para o desenho de seus desdobramentos em uma segunda fase. O relativo sucesso do 
RESEX deve-se, sem dúvida, ao nível de participação alcançado na sua implementação. Estão 
envolvidas comunidades e instituições que trocam permanentemente dados e informações, gerando 
uma dinâmica altamente positiva para a alocação eficiente de seus recursos. Seus participantes vêm 
demonstrando um crescente desenvolvimento do ponto de vista gerencial e passam a demandar do 
Estado, na medida em que se envolvem, formas de apoio mais complexo. 

No entanto, há dúvidas sobre a capacidade de reprodução de suas experiências. Os 
mecanismos de apoio desenvolvidos no árnbíto do Programa Piloto são de tal maneira exigentes com 
relação aos procedimentos administrativos, gerenciais e contábeis, que resta pouca energia para 
disseminar o que ocorre no interior das quatro reservas que compõem o projeto. Na medida em que 
as questões extrativistas na Amazônia estão intrinsicamente interligadas ao conjunto das atividades 
rurais, essa dificuldade de reprodução não atinge apenas as reservas não contempladas pelo 
Programa, mas toda a população extrativista não localizada em reservas e a população rural 
amazônica em geral. Faz-se necessário desenvolver atividades que não demandem excesso de 
procedimentos administrativos e gerenciais, em padrões mais adequados ao conjunto da população 
que se envolve com o extrativismo e a pequena produção. Esse consorciamento é a garantia de 
fixação das populações em áreas florestadas. Nesse sentido, estudos mais gerais que examinassem 
os mecanismos de produção e de comercialização da região poderiam servir para a grande maioria 
da população que não pode contar com o apoio explícito desse programa de cooperação 
internacional. 

PD/A 

Também os Projetos Demonstrativos de tipo A (PD/A), que se encontram em execução 
desde 1995, foram avaliados pela missão de monitoramento, constituída por técnicos do 
componente e da GTZ (agência alemã de cooperação técnica). Paralelamente, foi organizada missão 
de consultores independentes, selecionados conjuntamente pelo MMA, pelo Banco Mundial e pelo 
GTA. Resultou dessas iniciativas um conjunto de observações da maior importância para seu 
prosseguimento e que foram consideradas no processo de avaliação de meio termo do componente. 
Apesar da maioria dos projetos contar com pouco mais de um ano de execução, os resultados 
dessas avaliações foram promissores e indicam que o componente finalmente reuniu os ingredientes 
corretos para sua implementação. É possível que isso se deva à estratégia anteriormente adotada de 
oficinas de projeto, realizadas em todos os estados da Amazônia e da Mata Atlântica, para 
apresentar as características do componente e estimular o surgimento de projetos por parte de 
ONGs. A exemplo do que ocorre com o projeto RESEX, o processo participativo e a prática de 
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constantes consultas aos diversos atores parecem ter sido decisivos para diferenciar esse 
componente dos demais. 

No entanto, a despeito das vantagens apontadas, é preciso que se ressalte que o PD/A não 
pode apenas oferecer recursos financeiros. Há que se encontrar uma forma de o PD/A ser pro-ativo 
e oferecer condições para que idéias inovadoras possam ser realizadas. Embora se saiba que alguns 
dos doadores resistem a essa possibilidade, tudo indica que é preciso explorar melhor as 
possibilidades de se construir uma estratégia regional para esse tipo de apoio, o que poderá se dar 
na forma de capacitação, de formulação de projetos e na gestão desses. 

Outra questão que merece atenção diz respeito à superposição de formas de apoio por parte 
do MMA. O FNMA, por exemplo, oferece um expressivo apoio à mesma clientela da região, sem que 
se conheçam os mecanismos de articulação para uma ação mais sinérgica. Essa questão, 
entretanto, insere-se no conjunto de mazelas decorrentes da falta de integração dos setores dentro 
do próprio MMA. Contudo, a experiência do PD/A pode levar aos resultados esperados, a médio e 
longo prazos, desde que o governo federal saiba como institucionalizar e dar continuidade a um 
instrumento desse tipo, independentemente da cooperação internacional. Há, na Amazônia e 
também na Mata Atlântica, oportunidades onde a experiência do PD/A pode ser utilizada de modo a 
otimizar o uso de recursos, cuja administração é, às vezes, muito difícil. O caso do Programa de 
Apoio às Iniciativas Comunitárias (PAIC), no âmbito do Planafloro, em Rondônia, é um exemplo 
nesse sentido. 

Análise e Monitoramento (Projeto AMA} 

Primeiramente, cabe destacar que apenas agora, após quatro anos do rrucro da 
implementação do Programa Piloto e dois de seu início efetivo, começa a ser discutido o 
componente de avaliação, desenhado para a extração de lições aprendidas com a implementação do 
Programa. As divergências entre governo brasileiro e Banco Mundial parecem, por enquanto, 
superadas. Ainda assim, pairam dúvidas sobre os limites desse componente, principalmente no que 
se refere à sua dimensão de monitoramento. A esse respeito, cabe mencionar que as atividades de 
monitoramento existentes nos componentes do Programa Piloto não se encontram necessariamente 
remetidas à verificação de cumprimento de seus grandes objetivos. São de natureza mais 
operacional e referem-se aos limites estritos dos componentes, propiciando poucas informações 
sobre as repercussões mais gerais das atividades desenvolvidas. Portanto, uma iniciativa que 
permita a observância dos macro-objetivos traçados quando da implementação do Programa é bem 
vinda, ainda que com expressivo atraso. 

Por outro lado, a intenção de extração de lições estratégicas, a partir das atividades em 
desenvolvimento, preenche uma necessidade inequívoca que será determinante nos futuros 
desdobramentos do Programa, bem como das demais intervenções do setor público na região. 
Sendo que o componente encontra-se no início de seu desenho, não será possível contar com seus 
resultados para a correção de rumos do Programa, se a negociação de sua segunda fase for iniciada 
brevemente. Isso caracteriza mais um argumento em prol de uma fase intermediária de discussões 
sobre a segunda fase, fortemente centrada no estabelecimento de lições que possam balizar a 
continuidade das atividades. 

Pesquisa Dirigida e Centros de Excelência 

Com relação ao componente Pesquisa Dirigida, deve-se registrar um expressivo avanço na 
condução das atividades, no que diz respeito à alocação de recursos e aos desembolsos para 
pesquisas. Quase dois terços dos recursos do componente de centros de excelências, e 
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aproximadamente a metade do componente de pesquisa dirigida, foram desembolsados. Apesar 
desses aspectos positivos em termos de implementação, há muito a se fazer no sentido de aumentar 
a integração interna e externa de suas atividades. Há riscos de se perder a oportunidade de 
desenvolver atividades fundamentais do ponto de vista do avanço dos demais componentes do 
Programa, assim como de melhorar a complementaridade e coordenação entre as diversas 
instituições de pesquisa beneficiadas, tanto as públicas quanto as não-governamentais. 

Manejo Florestal 

O componente de apoio ao manejo florestal sustentável (Pró-Manejo) conta já com um ano 
desde sua formatação inicial. Conforme ressaltado na publicação anterior, trata-se de um excelente 
projeto e de uma oportunidade rara no contexto internacional, para experimentar e avançar na 
tradução para a prática dos conceitos de bom manejo. Por essas razões, é preocupante o fato de 
haver atraso na finalização dos acordos para a internallzação dos recursos. Ainda mais preocupante 
é a postura incompreensível do IBAMA, que tem recusado a aprovação do Plano Diretor da Flona 
Tapajós e alimentado conflitos com as comunidades locais a partir de outro projeto de cooperação 
internacional, o projeto IITO (vide capítulo 5 sobre esse tema). Também, sendo que existe, no 
âmbito do projeto, a previsão para recursos específicos visando a formulação de políticas públicas, 
essa oportunidade deveria ser utilizada para criar modelos viáveis e participativos de utilização das 
florestas de produção. Transparece, em função dos fatos deste ano, a paradoxal existência de 
receios e resistências, dentro da própria instituição gestora, em enfrentar o desafio inovador 
representado pelo projeto. 

Terras Indígenas 

O componente de Terras Indígenas (PPTAL) ressente das precárias condições gerais da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), de seu abandono no contexto mais geral do governo e da 
crônica falta de continuidade em sua condução. Em 1 997 se confirmou a média histórica de um 
ano, ao longo da década, para a permanência no cargo de seus presidentes. A Confederação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) expressou recentemente sua preocupação 
pela dificuldade de interlocução com o governo. 

Apesar dos esforços dos técnicos do departamento responsável pela execução do PPT AL, há 
atrasos graves, em particular no que diz respeito ti demarcação do território do Vale do Javarí, na 
fronteira com o Peru, que é uma das áreas mais isoladas do interior do país, de aproximadamente 8 
milhões de hectares. A intensificação de atividades ilegais, o desgaste dos povos indígenas com os 
representantes locais do órgão e a fragilidade do suporte para a delicada ação de contato com índios 
isolados na região, torna o Vale do Javari uma das questões mais urgentes a serem enfrentadas pelo 
governo, também agilizando a demarcação no árnbito do PPTAL. 

Há experiências inovadoras dentro do PPTAL, tais como a tentativa, no Alto Rio Negro, de 
experimentar um modelo de demarcação e sua consolidação em parceria entre a associação 
indígena, uma ONG (Instituto SocioAmbiental) e uma empresa privada, em coordenação com o 
governo federal e a cooperação alemã. Experiências desse tipo seriam desejáveis também em outros 
contextos, desde que executadas com parceiros confiáveis do ponto de vista técnico. 

Continua sem avanços a fundamental discussão (vide publicação anterior de Amigos da 
Terra e GTA em 1996) sobre as alternativas econômicas e as novas demandas das populações 
indígenas. O atraso em enfrentar esse tema, com adequada participação dos interessados, se 
constitui em grande dificuldade para que o Estado exerça um papel de referência para esses povos, 
após o esvaziamento do paradigma da tutela. 

17 



Enquanto isso, estão sendo iniciadas as atividades voltadas às interfaces com o meio 
ambiente sem que, entretanto, o IBAMA ou o MMA tenham condições de sugerir posturas que 
permitam à FUNAI estabelecer procedimentos adequados no que se refere à proteção ambiental das 
áreas sob sua jurisdição. As poucas experiências levadas a cabo são de iniciativas de organizações 
não governamentais, restando ao M MA e suas áreas técnicas pouco a contribuir. 

Sub-Programa de Recursos Naturais (SPRN) 

No que se refere ao componente Política de Recursos Naturais, persistem as dúvidas 
apontadas nos últimos documentos produzidos pelo GTA e Amigos da Terra. O componente carece 
de uma lógica espacial de abordagem, deixando, em última instância, a composição e detalhamento 
dos elementos a serem desenvolvidos com o apoio do Programa aos interesses estaduais. Essa 
estratégia foi desenvolvida como alternativa ao seu desenho original, onde o foco central das 
atividades era o lBAMA e suas atribuições. Após meses de discussões, se fortaleceu a tese de que 
aos estados da região caberia protagonizar as questões afetas ao controle ambiental da Amazônia. 
Os estados se encontravam em um nível de maturidade político-institucional tal que permitiria maior 
eficácia e efetividade dessas ações, principalmente se fossem amparadas pelos recursos advindos 
da cooperação internacional. A partir dessa premissa concebeu-se o novo componente de Política de 
Recursos Naturais, que privilegia o apoio às estratégias estaduais no controle ambiental da região. 

Ocorre que a implantação desse componente passou a condicionar-se à própria capacidade 
prepositiva dos estados da região, que reagiram de forma bastante diferenciada, em função dos 
diferentes graus de organização em que se encontram. Alguns, com maior capacidade instalada na 
área ambiental, foram ágeis na proposição de atividades a serem apoiadas pelo Programa, o que 
resultou em projetos consistentes. Outros, por outro lado, passaram a demandar apoio para a 
própria formulação de proposições, fazendo com que a Secretaria Técnica do componente tivesse 
que viabilizar trabalhos de consultoria para que os projetos pudessem ser desenhados. Outros, 
ainda, não lograram chegar a um conjunto propositivo mínimo, a despeito dos esforços e das 
facilidades disponibilizadas. Essa situação torna-se preocupante na medida em que não permite uma 
abordagem articulada para a região, favorecendo mais aqueles estados onde a capacidade instalada 
na área ambiental é mais expressiva. 

Há aspectos potencialmente muito positivos na reformulação, tais como a criação de grupos 
de trabalho, em cada estado, para o desenho das atividades do programa, com participação ampla, 
pelo menos em tese, dos órgãos e setores envolvidos. Essa seria uma oportunidade importantíssima 
para aumentar o grau de coesão e integração na elaboração de políticas, assim como a participação 
da sociedade civil do estado. 

As preocupações acima mencionadas, no entanto, se reforçam na medida em que os setores 
governamentais de planejamento desenham para a região macro-estratégias de desenvolvimento. 
Essas são baseadas em forte presença de infra-estrutura de transporte e energia, como prenúncio de 
investimentos ainda maiores de setores produtivos como o agrícola e de mineração, entre outros. É 
fundamental, portanto, que se retome, em alguma medida, a preocupação com o espaço amazônico 
do ponto de vista regional e nacional. Não se trata de reeditar a "versão !BAMA" do componente 
SPRN, mas sim de reconhecer que a estratégia adotada não oferece condições de resposta, a curto 
e médio prazos, a intervenções de caráter nacional onde estão embutidas atividades de grande poder 
impactante. É improvável que o componente apresente, nos estados onde atua ou pretende atuar, 
resultados que permitam o equacionamento desses problemas. Enfim, preocupam certas 
superposições do projeto (ainda em elaboração) sobre desmatamento e queimadas (sob 
responsabilidade do IBAMA) com o SPRN, assim como a discrepáncía nas áreas consideradas 
prioritárias entre os dois projetos. 
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Parques e Reservas 

O elemento mais inovador desse componente, no último ano, é representado pela concepção 
de corredores ecológicos. A idéia de se conceberem espaços geográficos mais direcionados à 
preservação ambiental, estabelecendo lógicas de intervenções espaciais dotadas de sinergismo, é 
conveniente e oportuna por parte do poder público. Essa necessidade se acentua na medida em que 
se constata que as dimensões da Amazônia brasileira inibem iniciativas isoladas e indicam a 
necessidade de se articular as intervenções. No entanto, a forma proposta para a aplicação desses 
conceitos na Amazônia e, ainda mais, na Mata Atlântica causa uma certa perplexidade. Foram 
concebidos corredores em dimensões continentais, alguns deles alcançando algumas centenas de 
milhares de quilômetros quadrados. A variedade de situações encontradas ao longo das propostas 
de corredores pode comprometer suas possibilidades de sucesso. No caso dos ecótones sul 
amazônicos, por exemplo, coexistem, nas manchas definidas como corredores ecológicos, estradas, 
cidades, áreas de extração mineral, unidades de conservação e áreas indígenas, entre outras, 
mostrando uma variabilidade incompatível com os propósitos definidos para o conceito de corredor 
ecológico. Em algumas das áreas em questão poderia se afirmar, inclusive, que se localizam 
corredores de desenvolvimento, dada a importância estratégica que suas vias de penetração 
representam para todo o sul da Amazônia. 

Isso se agrava ao se constatar que pode existir a intenção de utilizar essa metodologia como 
forma de alocação de recursos do Programa Piloto para a região, ao menos de recursos destinados à 
conservação. Caso isso venha a ocorrer, estará em jogo também o esforço de outras fontes que 
procuram localizar suas aplicações de forma articulada com o Programa, como é o caso dos recursos 
provenientes dos projetos bilaterais de cooperação, associados ou não ao Programa. 

Em geral, é necessário mudar a típica postura governamental frente à Amazônia, de acordo 
com a qual a região é freqüentemente considerada um espaço homogêneo, quando na verdade 
tratam-se de áreas com configurações ecossistêmicas e formas de utilização pelo homem diversas. 
Seria oportuno que a proposta pudesse ser revista, abrindo-a à discussão com a sociedade em geral 
e com os atores mais diretamente interessados, sob pena que se torne inviável e que se transforme 
em mais um conjunto de estudos de custo elevado e sem utilização. Ao se reabrir a discussão dessa 
temática, deveriam ser abordadas as mútuas interferências e possíveis sinergias entre a implantação 
de corredores ecológicos e o desenvolvimento do zoneamento ecológico-econômico por vários dos 
estados da região, inclusive com recursos do próprio Programa Piloto. Não atentar para essas 
questões poderá trazer implicações perniciosas para o Programa e a região, alimentando 
comportamentos contraditórios e ineficientes. 

1 .5 O Desafio de Indicadores para o Programa Piloto 

Diante da necessidade atual de se avaliar os resultados do Programa Piloto, deve-se levar em 
consideração que houveram mudanças importantes entre o ano de 1991, quando foi iniciado o 
Programa, e hoje. De um lado, surgiram demandas de operacionalização do conceito de 
desenvolvimento sustentável, consagrado no Rio de Janeiro em 1992. De outro, em função da 
escassez generalizada de recursos, os programas de cooperação internacional e as iniciativas 
nacionais viram-se obrigados a prestar contas de forma mais rigorosa perante doadores, 
contribuintes e governos. Como resposta a essas novas demandas, foram realizados avanços 
significativos na definição da metodologia para o desenho e aplicação de indicadores de 
desenvolvimento sustentável, embora permaneçam ainda muitas incertezas. 

Apesar dos significativos avanços relacionados a iniciativas de monitoramento do Programa 
Piloto, não está claro ainda como se deve proceder. Os indicadores existentes ou propostos nem 
sempre são consistentes com os objetivos finais. Os equívocos devem-se a fatores variados, tais 
como erros técnicos, academicismo, desconhecimento dos objetivos do programa, defesa de 

19 



interesses particulares ou corporativos, biocentrismo, simples ingenuidade e insuficiente 
conhecimento das realidades e diversidades da região amazônica. 

O risco que se corre não se limita ao fracasso do monitoramento e da avaliação do Programa 
Piloto, ou da impossibilidade de extrair lições estratégicas. Há perigo também de se estar desviando 
recursos escassos de aplicações mais urgentes, necessárias ao estabelecimento de um novo padrão 
de desenvolvimento sustentável na região, o qual viabilizaria a própria sobrevivência das populações 
humanas e da diversidade biológica na Amazônia. A falta de informação adequada pode ainda 
prejudicar a continuidade do Programa no presente, ou em sua segunda fase. 

Os principais desafios na elaboração e aplicação de indicadores de desenvolvimento 
sustentável, que se aplicam mesmo nas melhores condições de disponibilidade de informação, 
incluem: 

Complexidade: O desenvolvimento sustentável abriga pelo menos duas dimensões, uma 
social e a outra ambiental, que não são independentes uma da outra, e muitas vezes são contrárias 
entre si. 

Sustentabilidade: Não está claro o que significa "sustentável", um conceito inovador, 
porém vago. Por exemplo, o marco conceituai de valoração econômica que diferencia entre "valores 
de uso" e "valores de não uso" não contempla o conceito intermediário de uso sustentável. 

Espacialidade: Muito depende do quadro de referência espacial. Por exemplo, o 
crescimento econômico em um lugar pode aliviar a pressão sobre o meio ambiente em outras 
localidades. Um projeto ou programa pode, ou não, ter efeitos fora de sua área de atuação direta. 

Temporalidade: Uma vez que o desenvolvimento sustentável refere-se a futuras 
gerações, sua mensuração implica uma espécie de especulação sobre o que acontecerá no futuro, 
sem possibilidade de observação empírica dos resultados finais. 

Causalidade: Uma associação estatística entre uma variável e outra não implica 
necessariamente que haja uma relação causal. A relação pode ser espúria (A e B devido a C) ou 
reversa {B causa A em vez de A causar B). O estabelecimento de causalidade dependeria de outras 
verificações tais como a identificação dos mecanismos que conectam os dois fatores. O problema 
agrava-se quando se busca atribuir causalidade a um projeto ou programa. 

Quantificação: Para monitorar, avaliar e extrair lições estratégicas, além de usar 
abordagens qualitativas, há que se desenvolver indicadores quantitativos que permitam dimensionar 
insumos e diversos tipos de resultados ao longo do tempo e estabelecer relações entre quantidades. 

Agregabilidade: Em geral, é desejável que os indicadores de diversos projetos possam ser 
agregados a nível de programa e que os indicadores locais possam ser agregados por estados, 
regiões, países ou outros conjuntos maiores. Contudo, esta característica de comparabilidade pode 
entrar em choque com a importância de desenhar indicadores em função de objetivos específicos, os 
quais variam entre os projetos. 

Leading/Lagging: Alguns indicadores, considerados leading ou "precursores", refletem 
condições que podem levar a resultados positivos ou negativos no futuro, enquanto outros 
indicadores, chamados de lagging ou "defasados", espelham os resultados de condições anteriores, 
existentes no passado. Evidentemente, a defasagem entre causas e efeitos complica o desenho e a 
interpretação de indicadores. 

Essas dificuldades são, evidentemente, relacionadas entre si. Algumas são conhecidas, 
outras não, mas dificilmente todas são levadas devidamente em consideração nas tentativas 'de 
elaboração de indicadores de desenvolvimento sustentável, mesmo nos países desenvolvidos. No 
Brasil, em particular na região amazônica, os desafios são maiores. Os desafios especiais do 
exercício de desenho e estimação de indicadores no contexto do PP-G7 têm a ver com os temas do 
Programa, a escala em que atua, a falta de informação e as condições especificamente amazônicas. 
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A) Temas 

Dos quatro objetivos do PP-G7, que podem ser resumidos como bem-estar social, 
conservação da biodiversidade, seqüestro de carbono e cooperação internacional, os dois primeiros 
apresentam desafios fora do comum. Devido a sua complexidade e variabilidade, o monitoramento 
da biodiversidade propriamente dita na Amazônia, com baseline e acompanhamento da abundância 
de espécies via observação direta, provavelmente exigiria recursos financeiros maiores que o total 
destinado ao Programa Piloto como um todo. O monitoramento do bem-estar social, por sua vez, é 
especialmente problemático entre populações tradicionais e indígenas, que não compartilham dos 
padrões considerados normais de produção e consumo. O seqüestro de carbono e a cooperação 
internacional, por outro lado, são em princípio temas menos complexos, ao menos em termos 
relativos. 

BJ Escala 

O que se observa no caso amazônico é uma super-amplificação dos problemas inerentes em 
qualquer tentativa de monitoramento e avaliação. Em alguns casos, trata-se de aplicar técnicas 
originalmente desenvolvidas para uma escala micro, de projeto e comunidade, em um espaço 
heterogêneo de outra ordem de grandeza, cerca de 5 milhões de km2, o que equivale ao território 
total de muitos países em outras partes do mundo. 

Os custos de levantamento e processamento de informação também passam para outra 
ordem de grandeza. Em outros casos, há que se aplicar técnicas originalmente elaboradas para a 
escala nacional a pedaços do território para os quais não existem dados estatísticos desagregados. 

C} Falta de Informação 

No Brasil existem problemas sérios de falta de informação. No plano federal, o último censo 
agropecuário com dados disponíveis foi realizado em 1985, enquanto o censo agropecuário de 1996 
mudou a metodologia e seus resultados parecem sofrer de sub-enumeração. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística OBGE) está em crise prolongada e os órgãos estaduais de estatística estão 
em situação ainda pior. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios I PNAD) não cobre a parte 
rural da Amazônia. Os dados de desmatamento gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais UNPE) são atrasados, excessivamente agregados e pouco adequados à avaliação 
necessária para projetos do Programa. A informação local (estadual, municipal ou por outra unidade) 
pode ser melhor, mas nem sempre. Por exemplo, até hoje não se sabe onde ficam as divisas 
municipais e os seringais dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, muito menos a distribuição 
das colocações. De modo geral, quando a informação se torna disponível, ela já está desatualizada. 

D} Condições Amazônicas 

Os custos de coleta de dados na Amazônia são muito elevados devido a grandes distancias, 
passagens áereas caras e falta de recursos humanos qualificados, entre outros fatores tipicamente 
amazônicos que só agravam o chamado "custo Brasil". Uma viagem curta de um técnico de Brasília 
ao Acre custa por volta de US$1 . 500 entre passagem e diárias. Em geral, a infra-estrutura é escassa 
e pouco confiável. Só quem trabalhou em condições amazônicas sabe como é difícil gerar 
informação completa e correta em tempo hábil. 
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Do lado positivo, podem-se mencionar avanços tecnológicos no sensoriamento remoto, no 
geoprocessamento e na informática em geral. Contudo, há que se lembrar que a alta tecnologia, 
embora diminua o custo de realizar determinadas tarefas em comparação com tecnologias 
anteriores, ainda implica custos elevados, especialmente no que diz respeito ao pessoal altamente 
qualificado necessário para sua utilização. Um técnico especializado custa pelo menos US$50 mil 
por ano, e depois de treinado dificilmente fica no emprego, face a alternativas mais atraentes. 

No que se refere, finalmente, à viabilidade dos indicadores, cabe mencionar que 
monitoramento e avaliacâo podem facilmente gerar expectativas pouco realistas e levar a propostas 
inviáveis. Como as outras atividades, a coleta de indicadores deve ser sujeita a considerações de 
custo-benefício e custo-efetividade. Há que se pensar em quanto o monitoramento vai custar e 
quem vai pagar. 

Por sua vez, os benefícios do monitoramento devem ser avaliados em termos de quem deles 
usufrui e do conhecimento adicional que irão acrescentar. As experiências de monitoramento em 
áreas pequenas não podem ser extrapoladas diretamente para a Amazônia, onde as distâncias são 
enormes, como também o são as dificuldades logísticas e de recursos humanos. Não se pode supor 
que maior informação significa aproximação da realidade. A informação incompleta e não 
representativa facilmente pode implicar distanciamento da verdade. Além disso, deve-se lembrar 
que, como qualquer outro gasto, o monitoramento tem um custo de oportunidade. 

Quanto às metas e áreas de atuação, deve-se ressaltar que elas deveriam ser fixadas por 
processos participativos. É temerária a idéia de fixar metas para o Programa Piloto, ainda mais 
quando muitos dos resultados são de médio prazo (projetos demonstrativos, ciência e tecnologia} e 
quando não se especifica a referência espacial. O mais correto do ponto de vista metodológico seria 
tentar distinguir entre a evolução com e sem o projeto ou o programa, ou seja, comparar a realidade 
observada com a situação contrafatual, a ausência da intervenção. 

A distinção entre área do programa e fora da área do programa não se aplica de forma clara 
ao Programa Piloto, que inclui componentes como política de recursos naturais ou ciência e 
tecnologia, com abrangência espacial ampla e pouco definida. Mesmo que se aplicasse, o conceito 
de fora da área do programa carece de sentido, especialmente quando se fixam metas. Se houver 
meta para uma área, esta constitui, por definição, parte do alvo. 

No que se refere à escala de projetos e programas, cabe considerar que esta representa um 
desafio geral para o monitoramento e a avaliação do Programa Piloto. No mínimo, há que se lidar 
simultaneamente com os níveis de subprojetos (como um projeto PD/A}, componentes, projetos, 
subprogramas e o programa como um todo. Além disso, diversos projetos incluem atividades 
explicitamente dirigidas a influir nas políticas públicas, cuja abrangência espacial extrapola as 
localidades e mesmo a Amazônia. Isto sem levar em conta o fato de que o Programa Piloto inclui a 
Mata Atlântica, ao menos nos projetos demonstrativos, o que por extensão aplica-se ao programa 
como um todo. 

Dado que os diversos projetos não foram elaborados com atenção sistemática para os 
objetivos do Programa ou para sua consistência lógica, torna-se difícil aproveitar e agregar 
indicadores gerados nos projetos para aplicação ao Programa. Ainda que os indicadores fossem 
desenvolvidos corretamente em função dos objetivos de cada projeto, surgiria o problema de que 
alguns projetos lidam com objetivos implícitos, como no caso da função ambiental das terras 
indígenas. Em conclusão, os indicadores disponíveis não se somam a nível do todo do Programa. 

Por outro lado, o Programa é mais do que a soma de suas partes. Os quatro objetivos 
explícitos, porém freqüentemente esquecidos, expressam grande parte dessa totalidade. Ainda 
poder-se-ia considerar o objetivo geral expresso de forma sintética no título do Programa, ou seja, a 
proteção das florestas tropicais do Brasil. Os indicadores utilizados no monitoramento e na avaliação 
do Programa devem se referir sobretudo a este objetivo geral e os quatro objetivos mais específicos, 
que servem também para orientar o trabalho de extração das lições estratégicas. 
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2 INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E INFRA-ESTRUTURA: 
PROCURAR OS EIXOS DA SUSTENTABILIDADE 

2. 1 Um Ano de Brasíl em Ação 

No decorrer do ano de 1997 o governo FHC definiu sua política de investimentos em obras 
de infraestrutura e implantação de novas frentes de colonização ou fronteiras agrícolas na região 
amazônica. Os principais investimentos em infraestrutura integram o programa Brasil em Ação, nova 
versão do anteriormente denominado Plano de Metas do governo federal, coordenado pelo Ministério 
do Planejamento. O estabelecimento das novas fronteiras agrícolas estará a cargo do BNDES e será 
articulada aos eixos de transportes intermodais contemplados no Brasil em Ação. 

As iniciativas do Brasil em Ação direcionam investimentos públicos, privados e de origem 
externa para a pavimentação de estradas, implantação de hidrovias e projetos na área energética. 
Essas atividades se inscrevem dentro das estratégias de expansão do Mercosul para o norte da 
América do Sul e de escoamento da produção do centro-oeste, para exportação, através dos portos 
de ltacoatiara {AM), Belém {PA) e São Luís {MA). Conforme avaliado na primeira versão da 
publicação Políticas Públicas Coerentes para uma Amazônia Sustentável, publicada em agosto de 
1996 logo após o lançamento do plano, essas iniciativas enfatizam principalmente os eixos de 
integração terrestre e enerqética entre os países amazônicos, especialmente Brasil, Bolívia, Peru e 
Venezuela, além de corredores de exportação do Brasil para os países do hemisfério norte. Ao 
mesmo tempo em que visam a expansão e consolidação do bloco econômico sul-americano, essas 
iniciativas também promovem a inserção do bloco no contexto da globalização da economia e das 
relações internacionais. 

Os principais eixos de integração terrestre do novo plano se estruturam a partir da 
pavimentação ou reconstrução das BRs 364 (Mato Grosso, Rondônia e Acre, com ligações rumo ao 
Pacífico através do Peru e da Bolívia) e 174 (Amazonas e Roraima, seguindo para a Venezuela e a 
Guiana). Além das obras incluídas no Brasil em Ação, o governo federal promete viabilizar a 
pavimentação da BR 156 (Amapá, rumo à Guiana Francesa). Os principais projetos de integração 
energética se relacionam à construção da linha de transmissão de energia elétrica produzida em 
Guri, na Venezuela, para o Estado de Roraima, e do gasoduto Bolívia-Brasil, da região de Santa Cruz 
de la Sierra até São Paulo e o sul do Brasil, que não corta a Amazônia brasileira, mas a região do 
Pantanal. O projeto nacional de exploração do gás natural de Urucú (AM) complementa essa 
estratégia e pretende alterar a matriz energética para a região. 

Os corredores de exportação têm como toco central a implantação das hidrovias do Madeira, 
do Teles Pires/Tapajós e do Araguaia-Tocantins, e também da pavimentação da BR 163 (Cuiabá 
Santarém) e da construção de mais um trecho da ferrovia norte-sul, ao sul de Imperatriz (MA), que 
se integra à estrada de ferro Caralás-ltaqui. Este conjunto de obras implicará investimentos que não 
se justificam dada a produção econômica atual naquela região, mas que servirá como base para uma 
futura expansão da produção agrícola nos cerrados do centro-oeste, na pré-Amazônia. 

A esse retorço da infraestrutura regional estarão articulados os novos projetos de 
colonização. Três novas frentes agrícolas têm a sua implantação programada com núcleos nos 
municípios de Santarém (PA), Humaitá {AM) e Caracaraí (RR}. Esses núcleos foram definidos a partir 
de pesquisas de solo desenvolvidas pela Embrapa ao longo dos eixos de transporte intermodal do 
Brasil em Ação, que selecionaram as áreas melhores (ou menos piores) de terra. O BNDES informa 
que não pretende promover assentamentos no estilo tradicional, que tinham como alvo principal os 
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grupos sociais mais carentes, mas numa perspectiva de produção em moldes mais "modernos". É 
previsto, inclusive, o recurso à imigração japonesa. 

Outras medidas programadas ou já adotadas incrementam, articuladamente, outras 
atividades específicas, como a mineração. A abertura da mineração para o capital estrangeiro, e das 
terras indígenas para a mineração empresarial, estão promovendo um aquecimento do setor (vide 
também capítulo 3), que ainda está no plano cartorial das concessões de direitos minerários, mas 
que dentro de pouco tempo se traduzirá em produção efetiva. 

2.2 Interpretando a Novidade 

Historicamente, o processo de ocupação e de suposto desenvolvimento da Amazônia é 
promovido por investimentos públicos federais. Em conseqüência, estes são também os que têm 
estimulado a devastação ambiental, a migração para a região, assim como a migração intra-regional 
das zonas rurais para os centros urbanos, e também reforçando o caos fundiário e o atropelo aos 
direitos e interesses das populações tradicionais. Os estados são fracos, é baixa a capacidade de 
poupança da população regional e os investimentos privados de fora sempre acompanham (de forma 
dependente) os investimentos federais. 

Os dados disponíveis sobre os custos das obras e projetos em questão são confusos, com 
valores diferentes nos vários documentos oficiais já divulgados, inclusive pela imprensa, sendo que 
as razões dessas variações não são fornecidas. De qualquer modo, os investimentos públicos em 
infraestrutura, colonização e produção são muito maiores que os investimentos em desenvolvimento 
comunitário, meio ambiente, educação e saúde. Os investimentos privados associados referem-se, 
basicamente, à produção. Ê importante notar, por exemplo, que o esforço representado pelo 
Programa Piloto constitui apenas 3% do valor previsto para a Amazônia, em termos de 
investimento, pelo Brasil em Ação. 

Esse conjunto de iniciativas configura um novo projeto de desenvolvimento regional (embora 
baseado em antigos projetos de infraestrutura) mais estratégico, articulado e economicamente 
racional. Reflete a retomada da capacidade de investimento público para a região, mas se diferencia, 
sob esses aspectos, ao fluxo ocorrido nos anos 70, nos idos da ditadura militar. Da perspectiva 
nacionalista, de "integração nacional", se passa para aquela da expansão do Mercosul e da 
globalização. A expressão eixo de integração é tomada dos documentos governamentais como se 
fosse semelhante em conteúdo à concepção de integração nacional, que orientava a estratégia e a 
própria compreensão do desenvolvimento até recentemente. Tratava-se de uma perspectiva que 
contemplava, como elemento prioritário, o fortalecimento do mercado nacional, e cujas políticas 
econômicas associadas ressaltavam a noção de complementaridade regional como mecanismo de 
atendimento às necessidades básicas e de redução das disparidades através da distribuição de renda 
e de riqueza. 

Hoje age-se como se ocorresse uma simples evolução das políticas dos denominados pólos 
de desenvolvimento - um experimento posto em prática na Amazônia pelos governos militares - para 
um esforço de construção modernizada da integração, através da utilização da noção de eixo. Ou 
seja, a atual política pública constituiria um avanço em relação ao passado, por entender o 
desenvolvimento como uma estrutura espacial mais integrada, e portanto contribuindo para alcançar 
a homogeneidade das condições de produção, renda e emprego. Estaria, portanto, ocorrendo uma 
substituição da noção de pólos, vistos como resultados de transformações pontuais e cujo 
desenvolvimento apenas reforçaria posições regionais. Na nova visão, os pólos perderiam sua razão 
de existência, dado que o nível de articulação a ser alcançado corresponderia a uma integração de 
processos produtivos, dando coesão aos interesses dos agentes econômicos e alcançando uma 
concepção renovada de desenvolvimento social e econômico. 

A análise desse contexto novo deve, portanto, considerar as diferenças acima mencionadas. 
A realidade desses projetos não pode mais ser interpretada no marco das mega-rodovias que vão 
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"do nada ao nada", nem dos governos de vertente militar, ilegítimos, do passado. O programa de 
eixos de integração e de desenvolvimento não repõe nem o sentido de integração anterior nem a 
noção do desenvolvimento. A noção de eixo aqui funciona mais como espaço que possa gerar a · 
inter-articulação de investimentos e atrair o movimento de capitais - ou seja, proporcionar taxas de 
lucratividade alternativas mais compatíveis com as condições atuais de competição. Assim, a idéia 
de eixo pode, inclusive, ser caracterizada como espaço de investimentos ou de valorização. 

Porém, as obras planejadas ou já em execução, a exemplo do fluxo de investimentos dos 
anos 70, não consideram os aspectos ambientais e os interesses das populações locais. Nem 
mesmo as exigências legais vêm sendo atendidas, por exemplo, no que se refere ao licenciamento 
ambiental. Em alguns casos o EIA-RIMA nem sequer existe, como é o caso do asfaltamento da BR 
174, que se deu em todo trecho no Estado do Amazonas sem que o documento nem ao menos 
fosse elaborado. Na maioria dos casos, o EIA-RIMA vem sendo encomendado a uma empresa de 
consultoria que, geralmente, executa o trabalho dentro da perspectiva de cumprimento de uma 
exigência burocrática-formal, sem considerar alternativas, sem se referir ao impacto geral no modelo 
de ocupação humana e econômica das respectivas regiões envolvidas, sem considerar os direitos 
dos índios, das populações ribeirinhas e de outros grupos sociais ou qualquer zoneamento que 
contemple as demandas de preservação das florestas, dos rios ou das áreas protegidas. 

O IBAMA embargou as obras de asfaltamento da BR 364 e de implantação da hidrovia 
Araguaia-Tocantins. No caso da BR 364, há questionamentos judiciais propostos pelo Ministério 
Público Federal quanto a desvio de recursos e outras irregularidades. No caso da Araguaia 
Tocantins, uma decisão judicial condicionou o início das obras à aprovação do EIA-RIMA (na sua 
primeira versão, recusado pelo IBAMA) e à autorização do Congresso Nacional para a utilização dos 
recursos hídricos existentes em terras indígenas, obtida em ação movida por comunidades Xavante 
assessoradas pelo Instituto SocioAmbiental (ISA). O Ministério Público Federal também solicitou, em 
outubro de 1997, a suspensão das obras relacionadas à hidrovia do Teles Pires - Tapajós, por 
afetarem a área indígena Munduruku. O asfaltamento da BR 174 afeta os índios Waimiri-Atroari, que 
exigiram do governo recursos antecipados para a implantação e operação, por dez anos, de um 
sistema de viqilãncia para o trecho que atravessa as suas terras. Em relação às obras sob 
responsabilidade da Petrobrás, as de Urucu parecem estar sendo conduzidas de forma razoável, 
enquanto as do gasoduto Bolívia-Brasil levaram a sérias preocupações pela atitude da empresa, que 
começou as obras do lado boliviano muito antes de completar os procedimentos ambientais ou de 
qualquer consulta pública. Essa postura chegou a despertar a preocupação do Banco Mundial e do 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), e está provavelmente relacionada com certas 
cláusulas do contrato de construção, que prevêm que a empresa pague uma penalidade expressiva 
(US$ 100.000 por dia) caso não consiga terminar as obras até final de 1998. 

Várias das obras, como as de asfaltamento das rodovias, tiveram sua execução 
descentralizada, delegadas pelo governo federal aos governos estaduais. Em alguns casos, os 
processos licitatórios foram conduzidos de forma irregular, privilegiando empreiteiras de propriedade 
dos próprios governadores, ou ligadas a seus respectivos esquemas de financiamento de campanhas 
eleitorais. 

A maior parte das obras deverão estar concluídas no final de 98, e poderão assim ser 
inauguradas, ou visitadas já em estágio avançado de execução, no decorrer da campanha eleitoral. É 
também nesse horizonte político que o Plano de Metas virou Brasil em Ação e teve multiplicadas as 
suas dotações orçamentárias para fins publicitários. Existe uma dinãmíca política orientando a sua 
execução e conclusão, o que explica em parte, sem justificá-las, a ausência de EIA-RIMAs e de 
consultas às comunidades afetadas. Estudos e consultas tomam tempo, têm custos expressivos e 
podem em certos casos comprometer a agenda eleitoral. Assim, só serão feitos os estudos 
necessários e só serão ouvidos os grupos atingidos quando houver reação social organizada para 
esse fim. 
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2.3 Economia, Desenvolvimento e Eixos 

A questão do desenvolvimento fica totalmente transformada em decorrência do papel que as 
relações externas passaram a assumir em um espaço globalizado. Conquanto o documento Brasil em 
Ação possa deixar dúvidas quanto a essa interpretação, outros documentos relacionados como, por 
exemplo, o Projeto Integrado da Região Norte, ou o Anexo 2 do Edital de Licitação n. PBA/CN - 
01/97 (BNDESJ, demonstram o deslocamento da ênfase sobre as trocas internas para as trocas 
externas, como base para reinserção do país "numa trajetória de acelerado crescimento econômico". 

Na formulação da estratégia para alcançar o desenvolvimento prevalece, portanto, o exame 
das condições existentes nas diversas regiões {potencial endógeno) para viabilizar os fluxos de 
"comércio globalizado", enquanto os eixos são vistos como corredores para a exportação. Em tese, 
poderia-se também questionar se ainda faz sentido falar em exportação quando a idéia de 
desterritorialização - produtiva, financeira, cultural - ganha força como categoria explicativa do 
processo de um desenvolvimento econômico e social cuja dinâmica não mais se refere aos espaços 
e processos nacionais. 

Reconhecer a impossibilidade de demarcar fronteiras, negando a existência ou a 
possibilidade de formar espaços concorrenciais limitados, significa ter de reconhecer que as leis de 
movimento do capital devem, também, operar nessa dimensão globalizada. Na medida em que os 
diferenciais de produtividade se tornarem mais amplos, eles vão requerer um uso mais intensivo dos 
recursos naturais, podendo acelerar o ritmo de sua retirada em regiões mais dotadas de recursos, 
como é o caso da Amazônia. Deve-se lembrar também que as operações econômicas com recursos 
naturais renováveis, na Amazônia, ocorrem normalmente sem a transferência dos custos de 
reposição para os beneficiários da extração. 

A formulação dos eixos amazônicos, quando se explicitam os seus objetivos de mercado e 
de rentabilidade, desenham um cenário onde deverão predominar taxas elevadas de retirada de 
recursos e expectativas de um volume de produção expressivo, o que implica investimentos de 
grande porte. Deveria-se, portanto, considerar seu possível efeito de retomada do processo de 
concentração da posse da terra e, em conseqüência, a formação de novos contingentes de 
excedentes populacionais. Várias regiões abrangidas pelos eixos já estão assentadas sobre estrutura 
de propriedade de alto índice de concentração - o caso do Acre - ou onde se desenvolvem processos 
de reconcentração, como é o caso de Rondônia. O acompanhamento das tendências produtivas 
atuais da região, na ausência de alternativas viáveis, parece indicar que a formação dos eixos pode 
promover os dois principais vetores de devastação florestal. O primeiro associado à produção 
pecuária extensiva e o segundo correspondente ao avanço da exploração madeireira predatória. 

2.4 A Necessidade de Respostas Articuladas: 
O Papel do Governo, da Sociedade e do Programa Piloto 

Com base nas considerações expostas acima, tudo indica que a ênfase nos aspectos 
econômico-infraestruturais poderá realmente condicionar o futuro da região. Isso poderá influenciar o 
ritmo e os rumos da devastação ambiental mais do que no passado recente, quando mecanismos 
mais espontâneos caracterizavam a economia de fronteira. A área de meio ambiente do governo não 
tem poder de interferência sobre este processo, e tem nele um papel secundário. Não consegue 
impor sequer o cumprimento da legislação ambiental, muito menos fazer com que os seus próprios 
projetos, ou uma estratégia de caráter ambiental, sejam incorporados como parte da estratégia geral 
do governo. 

A separação de tarefas e competências dentro do governo nem sempre resulta no 
aprimoramento da coordenação governamental. As vezes, torna mais comum a disputa interna por 
espaços de poder e dificulta uma programação integrada dos objetivos de sustentabilidade social, 
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econômica e ambiental. Sem o adequado envolvimento dos vários setores do governo, os projetos 
do Brasil em Ação podem aprofundar e gerar novos conflitos entre os interesses da economia e, por 
exemplo, as demarcações de áreas de preservação e conservação, reservas biológicas, indígenas e 
extrativistas, assim como a utilização de florestas nacionais já existentes. Existem também sérios 
riscos de se concretizarem, dentro de poucos anos, prejuízos ambientais irrecuperáveis, desperdícios 
de recursos naturais, aumento da violência social, desgastes adicionais frente à opinião pública 
interna e externa, assim como pressões externas que provavelmente serão, então, consideradas 
atentatórias à soberania nacional. 

Se os movimentos e a sociedade civil organizada que atuam na região não desenvolverem 
estratégias próprias, com articulação local, nacional e internacional, que viabilizem condicionantes 
sociais e ambientais a estes projetos, terão que enfrentar prejuízos ainda maiores no futuro. A 
presente situação requer que estes movimentos organizados saiam do isolamento dos seus 
respectivos projetos e das suas bases locais, procurem aliados e articulem intervenções que 
considerem não apenas as implicações específicas dos projetos, como por exemplo aquelas relativas 
aos aspectos ambientais, mas também o conceito de desenvolvimento e as implicações econômicas 
e sociais envolvidas. Nesse contexto, a atuação do GTA será determinante, seja para promover as 
articulações necessárias, seja para direcionar o seu poder de interlocução política frente ao governo 
federal também para estes objetivos de caráter mais estratégico. Não há tempo suficiente para que 
se estruturem novas referências institucionais que possam suprir essas demandas. A discussão 
sobre essas questões, determinantes para o futuro da Amazônia, deve ser incorporada à pauta das 
organizações integrantes do GT A. 

Por outro lado, não estão claras as implicações que este processo trará para o próprio 
Programa Piloto. Os impactos que os processos de colonização e de desenvolvimento terão sobre as 
unidades de conservação ambiental e terras indígenas que integram os projetos do PP-G7 não são 
previsíveis. Pairam dúvidas sobre o relacionamento e as superposições entre eixos de integração e 
corredores ecológicos. O Sub-Programa de Recursos Naturais (SPRN) não está preparado para 
implementar projetos integrados que não se limitem a mitigar impactos de novos projetos. Os 
diferentes atores envolvidos no Programa Piloto deveriam produzir um juízo próprio sobre o assunto, 
e formular uma estratégia - pelo menos no ambito do Programa - para otimizar os recursos 
destinados à proteção ambiental e viabilizar mecanismos de participação e transparência maiores 
para a execução dos demais planos governamentais, nos moldes da experiência do próprio 
Programa. Mais uma vez, vale ressaltar que é desejável que a Secretaria da Amazônia Legal - 
enquanto responsável pelo PP-G7 e também secretaria executiva do CONAMAZ - tenha a 
capacidade institucional para articular esta integração. 
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3 A PRIVATIZAÇÃO DA VALE 
E A NOVA REALIDADE DO SETOR DE MINERAÇÃO 

3.1 O Novo Quadro e os Destaques de 1997 

A província mineral de Caraiás, a maior do mundo, completou em 1997 trinta anos de 
existência. Ao mesmo tempo, ocorreu uma transformação sem precedentes, a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD ou "Vale"), que deve ser registrada como um dos principais 
destaques na vida econômica, social e política brasileira. As conseqüências dessa transformação 
para o País não foram suficientemente debatidas, principalmente no que se refere às oportunidades, 
riscos e perspectivas que dizem respeito à Amazônia, embora essa região constitua a principal área 
de atuação da empresa, assim como o centro das perspectivas de crescimento em outros setores da 
mineração, como nos casos exemplares e recentes do cobre e do nióbio. 

As experiências do passado sugerem a necessidade de uma discussão mais profunda. Não 
obstante as vantagens advindas da implantação das atividades de Caraias, o forte desequilíbrio 
causado na economia regional e o grande afluxo populacional decorrente geraram "inchaços" 
ínadrnínístraveis nas cidades localizadas em sua periferia, bem como ao longo do trajeto da Estrada 
de Ferro (EF) Carajás. Esse desequilíbrio teve, inclusive, consequências na cidade de São Luís do 
Maranhão, onde se instalou o terminal de exportação de minério do projeto. 

De qualquer forma, a Vale representa ainda hoje uma das empresas mais "ecologicamente 
comprometidas" do Brasil. Esta realidade deve-se a uma série de motivos, entre os quais se destaca 
o passivo ambiental da Estrada de Ferro {EF) Carajás, sub-valorado no processo de privatização. 

Tal passivo tem merecido constante atenção das entidades sociais e ambientais, tanto 
brasileiras quanto internacionais, ao longo da última década. Embora não diretamente ligada à 
construção da EF-Carajás, que se deu no início dos anos 80, a promoção do "corredor de 
exportação" em volta desta resultou num surto de especulação imobiliária, desmatamento e 
consequente degradação dos recursos florestais nativos remanescentes do Maranhão e sul do Pará, 
assim como em incursões nos territórios indígenas e comunidades extrativistas por madeireiros, 
guseiros e garimpeiros. O estímulo à expansão agropecuária e, especialmente, os subsídios 
oferecidos pelo Governo Federal à produção de ferro-gusa no ãmbito do Programa Grande Carajás 
(PGC) trouxeram como consequência um impulso adicional ao desmatamento, através da opção da 
venda de carvão para financiar o desmate. Estima-se que a ação antroplca, até 1991, tenha 
provocado a redução em quase 75% das florestas tropicais ombrófilas originais desta região e que, 
sem a adoção de políticas de gestão restritivas, é previsível a eliminação de todos os remanescentes 
florestais tora das unidades de conservação e reservas indígenas, até o ano 2020. 

Estas previsões, assim como os conflitos sociais resultantes dos incentivos do PGC, foram 
amplamente documentados em dois estudos realizados quase simultaneamente, entre 1993 e 1995, 
pelo próprio governo federal e por dezenas de ONGs, sindicatos de trabalhadores rurais, 
metalúrgicos e outras entidades da sociedade civil regional, associadas ao Grupo de Trabalho 
Amazônico (GTA-Carajás). Cabe destacar que estes trabalhos, longe de exacerbar os conflitos entre 
o governo e os movimentos sociais da região, visavam identificar opções viáveis para promover a 
parceria entre os governos dos estados, as empresas privadas ou estatais, e a sociedade civil. 

As propostas oriundas destes trabalhos se tornam mais importantes quando se considera a 
retomada do processo de desenvolvimento na região de Carajás, que será pólo de investimento em 
projetos de celulose e grãos, vinculados ao eixo de transporte multimodal da Hidrovia do Araguáia 
Tocantins/EF-Carajás. A empresa de celulose de eucalipto CELMAR e a Rio Capim Química (voltada 
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à exploração e beneficiamento de caulim) contam com empreendimentos de grande impacto 
ambiental nos quais a Vale tem participação expressiva. Tanto o êxito dos empreendimentos 
siderúrgicos ao longo do corredor, quanto a viabilidade do transporte multimodal, dependem da EF 
Carajás, sob o controle da mesma empresa. 

Com respeito à observáncla de normas ambientais, as mineradoras e demais empresas 
subsidiárias da Vale mostram um desempenho acima da média brasileira e têm assumido algumas 
responsabilidades de gestão de unidades de conservação, transferindo recursos para a demarcação e 
manejo de reservas indígenas ou para projetos de infraestrutura social nos municípios de sua área de 
influência. Apesar disso, e também devido à grande visibilidade dos empreendimentos vinculados à 
Vale, essas empresas continuam vulneráveis a freqüentes acusações de desrespeito aos direitos de 
posseiros, grupos indígenas e garimpeiros. Hoje, como um dos maiores grupos do mundo neste 
setor, a Vale pode vir a ser alvo de campanhas internacionais de grande porte. 

Em 1996 a Vale extraiu de Carajás o equivalente a 800 milhões de dólares em ferro, ouro e 
manganês, e seu faturamento total no Pará chegou a 2,6 bilhões de dólares, valor destinado a 
aumentar expressivamente nos próximos anos. É imprescindível, portanto, que a Vale desenvolva 
um esforço exemplar para garantir a eficiência ambiental em seus processos produtivos na região. É 
ainda mais importante, em decorrência de seu papel catalizador, que a Vale se afirme como parceira 
de outras empresas, organizações da sociedade civil e orgãos públicos locais e estaduais, para 
garantir a sustentabilidade de empreendimentos que rapidamente esgotam parte importante do 
património de recursos naturais brasileiros. Cabe lembrar, a este respeito, que o Pará é o estado 
mais prejudicado pela desoneração das exportações de produtos não-industrializados: a contribuição 
tributária da Vale para o Estado, por exemplo, caiu de R$ 95 milhões em 1995 para valores 
inexpressivos em 1997. 

Os casos do cobre e do nióbio contribuem para traçar uma "agenda minerária amazônica" 
que deveria ser objeto de adequada discussão com a sociedade e nos competentes órgãos 
governamentais, tais como o CONAMAZ. O primeiro caso diz respeito, mais uma vez, à Vale. Se os 
estudos definitivos confirmarem os dados das pesquisas da Docegeo em Caraiás, a jazida do Igarapé 
Bahia teria o dobro de concentração de cobre que há na jazida de Salobo, que jê:'.í viabilizou o projeto 
de beneficiamento da Salobo Metais. Isso significa que o Brasil poderá se tornar, em poucos anos, o 
segundo maior detentor desse minério no mundo e até superar o Chile, tradicional líder de mercado. 
Essa perspectiva pode trazer transformações enormes para a região, cujas implicações sociais e 
ambientais não estão sendo discutidas publicamente. O fato da Vale ter sido privatizada não isenta o 
governo de suas responsabilidades institucionais a este respeito. Também pairam dúvidas 
expressivas sobre a possibilidade de a economia paraense se beneficiar adequadamente desse 
desenvolvimento. 

No segundo caso trata-se de um processo, que foi recentemente adiado para o final de 
1997, para a licitação da maior jazida de nióbio do mundo - pelo menos 80 bilhões de toneladas - 
suficiente para mais de 500 anos de exploração. A jazida se encontra na reserva de Seis Lagos, no 
Parque Nacional do Pico da Neblina, área de preservação ambiental, indígena e de fronteira. Os 
valores atribuídos ao depósito (R$600mil mais 3% de royalties) são relativamente baixos. Deve-se 
questionar o fato que uma operação desse tamanha e natureza seja realizada pela Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais {CPRM), um órgão meramente setorial, sem uma estrátegia mais 
abrangente e uma perspectiva de longo prazo. 

A mineração em terras indígenas remete a outro destaque das políticas públicas de 1997. O 
Congresso está prestes a aprovar um projeto de lei, já aprovado pelo Senado, para regulamentar 
essa atividade. Trata-se de uma legislação que reconhece um limite mínimo de royalties de 2% para 
as comunidades (cuja utilização é sujeia a autorização da FUNAI e anuência do Ministério Público) e 
mantém a determinação constitucional de que a pesquisa e a lavra só poderão ser realizados com 
autorização do Congresso Nacional. Através de emendas, os deputados próximos do lobby das 
mineradoras estão tentando validar os requerimentos para pesquisa mineral em terras indígenas 
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protocolados por empresas particulares no Departamento Nacional da Produção Mineral antes da 
promulgação da Constituição Federal de 1988. 

3.2 Diretrizes para Empreendimentos Sustentáveis em Carajás 

Embora as entidades sociais e ambientais da região de Carajás estejam alijadas de muitos 
processos de discussão e tomada de decisão sobre o rumo do desenvolvimento regional, têm 
mostrado uma expressiva capacidade reflexiva e prepositiva e de articulação. Com base em uma 
discussão iniciada há anos, com a participação de técnicos, acadêmicos, é possível identificar várias 
propostas que podem constituir uma agenda entorno da qual a nova propriedade da empresa poderia 
trabalhar. 

As ações propostas a seguir, que não se enquadram no âmbito do Programa Piloto, 
encontram-se categorizadas segundo a abrangência setorial e regional de seus efeitos, considerando 
as implicações ambientais de empreendimentos florestais, minerais e metalúrgicos em diferentes 
escalas. Cabe ressaltar que, antes da privatização da Vale, pesquisadores da Fazenda Itabaiana da 
Florestal Rio Doce tinham investido vários anos em ensaios de manejo florestal, reflorestamento e 
utilização de madeira com espécies nativas e exóticas; parte desse conhecimento pode ser 
aproveitado pelas empresas de ferro-gusa e pela CELMAR. Por outro lado, a mineradora de ferro e 
manganês da Serra de Carajás tem registrado avanços na recuperação dos finos do minério 
transportado, facilitando assim a produção de pelotas por injeção. 

A) Estimulo à Eficiência Ambiental na Produção de Matérias-Primas Energéticas 

Melhorias na eficiência do carvoejamento (redução na relacão lenha/carvão), aliviando assim a 
intensidade da demanda sobre as florestas nativas. 

Aproveitamento de condensáveis do carvoejamento (alcatrão, ácido pirolenhoso e sub-produtos), 
melhorando a lucratividade e os salários dos trabalhadores carvoeiros. 

Utilização de cascos do babaçu para carvoejamento somente se houver prévia extração das 
amêndoas, e em cooperação com associações de quebradeiras de coco, cooperativas e reservas 
agro-extrativistas. 

Co-geração de energia elétrica derivada da utilização de gás do alto forno no setor guseiro. 

Aproveitamento de resíduos de serrarias para a co-geração elétrica e/ou geração de vapor para 
agroindústrias, reduzindo a sua queima indiscriminada, que representa um desperdício e é 
prejudicial à saúde pública. 

BJ Melhorias na Produção e Aproveitamento de Madeira 

Desenvolvimento de plantações de eucalipto e outras espécies de rápido crescimento de uso 
múltiplo em áreas degradadas e de pequena produção, como componente de sistemas 
agroflorestais integrados, com rentabilidade garantida pela demanda por madeira e lenha na 
região. 

Fortalecimento técnico e econômico de sistemas de utilização de florestas secundárias e 
cerradões por produtores familiares, visando certificar o manejo carvoeiro em base sustentável. 

Eliminação do trabalho escravo, forçado e de crianças na produção do carvão e nas plantações 
de eucalipto, mesmo quando sob a responsabilidade de terceiros. 
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Capacitação de trabahadores e facilitação de crédito para a montagem e expansão de 
microempresas envolvidas na fabricação de artefatos de madeira, aproveitando aparas de 
serrarias na fabricação de painéis, móveis e habitações. 

Promoção da segurança trabalhista em atividades de alta periculosidade ou contaminantes, no 
carvoejamento e no aproveitamento de minérios. 

Multiplicação das atividades piloto de saúde e educação ambiental em processo de implantação 
pela CELMAR, através de parcerias com municípios em toda a região afetada pela EF-Carajás. 

C) Apoio ao Desenvolvimento de um Plano de Gestão da Bacia do Rio Capim 

A implantação de um mineroduto de caulim pela Pará Pigmentos (parceria entre a CVRD e a 
CADAN) levantou sérias preocupações entre os produtores rurais na bacia do Rio Capim, de onde 
está sendo retirado um volume significativo de água que serve como veículo de transporte deste 
composto argiloso nos 180 quilómetros entre a mina em lpixuna (PAI e o porto de Barcarena 
(propriedade majoritária da ALUV ALE). As preocupações referem-se à conservação dos recursos 
hídricos e florestais manejados por pequenos produtores rurais que vivem próximo ao leito deste rio. 
Isso gerou o questionamento do RIMA do projeto do Rio Capim Química, provocando a sua revisão e 
reapresentação em duas ocasiões. Fundamentalmente, questiona-se a afirmação, por parte do 
empreendedor, de que não haveria impacto sobre o volume e qualidade de água desse rio, essencial 
recurso para os produtores ribeirinhos de várzea e agricultores de culturas irrigadas próximas a 
Belém, principal mercado para os produtos horti-fruti-grangeiros ali produzidos. O fluxo do rio, já 
prejudicado pelo desmatamento, seria ainda mais reduzido pela retirada de água para o transporte do 
caulim, que ainda poderia provocar contaminação e sedimentos. 

Com base na nova legislação das águas de 1997, poderia ser criado um Comitê da Bacia do 
Rio Capim, que teria o poder de arrecadar taxas de uso dos recursos hídricos para diversas 
finalidades, como base para formular e fiscalizar um Plano de Gestão da Bacia. Tal plano seria 
desenvolvido em cooperação entre empresas, municípios e comunidades rurais da bacia, sob a 
coordenação do órgão ambiental estadual (SECTAM). Um plano e financiamento para ações 
complementares dessa natureza poderia mitigar e compensar os efeitos negativos do projeto do 
caulim, e compor a base para um programa de gestão envolvendo parceiras entre as comunidades e 
ONGs locais. 

D) Recuperação de Ááreas de Mineração com Recursos Florestais Nativos 

A Mineração Rio do Norte em Trombetas, que também conta com participação acionária da 
Vale, promove há décadas uma experiência ímpar em reflorestamento com espécies nativas em 
áreas de mineração na Amazônia, que merece ser melhor documentada e divulgada. Apesar de 
parcerias com cientistas do INPA neste sentido, o reconhecimento dessa experiência é ainda muito 
restrito, e poderia se tornar um modelo positivo para a atuação de outras empresas na região 
amazônica. 

E) Auditoria Ambiental das Operações da Vale na Região de Carajás 

Alcançar maior eficiência no aproveitamento e maior eqüidade no acesso aos recursos 
naturais, assim como estimular atividades regionais que gerem empregos e protejam o meio 
ambiente, são dois objetivos que deveriam fazer parte de uma estratégia de competitividade no 
mercado global. A partir de algumas das ações acima propostas, a certificação das operações da 
Vale em Carajás pelas normas da série ISO 14.000 poderia ser contemplada como mecanismo para 
unificar e racionalizar as ações de proteção ambiental existentes dentro de um processo sujeito a 
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monitoramento regular. Embora o valor da certificação da série ISO seja limitado devido ao fato de 
ser aplicado apenas aos objetivos fixados pela própria empresa, este poderia contribuir, no caso de 
um grande grupo como a Vale e suas subsidiárias, para uma maior transparência e responsabilidade 
junto ao público. 
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4 O BANCO NO CAMPO: UMA ADAPTAÇÃO DIFÍCIL 

4. 1 Aprender as Lições da História 

Nas publicações anteriores, a questão do crédito para o pequeno produtor, associada a 
programas de extensão rural e infraestrutura básica, foi amplamente tratada como uma das 
principais condições para promover formas de assentamento sustentável na Amazônia. Esse tema, 
através de uma série de instrumentos novos - assim como de nova utilização de instrumentos já 
existentes - veio a representar, no último ano, uma prioridade da ação governamental. Na hora em 
que o governo resolve desenvolver formas de crédito para a produção familiar, é necessário levar em 
consideração urna série de condições específicas da realidade do pequeno produtor, de modo que os 
novos instrumentos de crédito possam atingir os objetivos desejados. 

A produção de base familiar na Amazônia apresenta características que a diferenciam das 
unidades produtivas de outras regiões do país, no que diz respeito seja às suas relações com o resto 
do setor agropecuário, seja a suas trocas com a produção de mercadorias em geral. 

A trajetória histórica da região amazônica gerou estruturas de apropriação fundiária baseadas 
especificamente no grande latifúndio. Em grande parte da região, o lento processo de liquidação da 
economia da borracha, em torno da qual eram estabelecidas as relações e a organização do trabalho 
até o início dos anos sessenta, levou a um certo afrouxamento nas estruturas de propriedade da 
terra e, com isso, a possibilidades de desconcentração fundiária e de formação de um espaço 
econômico para a pequena produção. 

Esse processo de transformação da base produtiva, através da formação do setor de 
produção agrícola de base familiar. foi possível graças ao esvaziamento das condições de 
valorização da terra. Por algum tempo foi incentivado, através de ações de governos locais ou pelo 
puro e simples afastamento dos proprietários, o latifúndio seringalista. Ao longo do declínio da 
extração gumífera, processo que se arrasta desde a segunda década deste século, a propriedade 
fundiária constituiu a base das garantias reais para as operações de formação de capital de giro das 
empresas seringalistas. A transferência da propriedade da terra para aviadores, como forma de 
liquidação de débitos, é um fato freqüente. A terra como componente do fundo de garantia das 
operações econômicas se consolidou com a formação de uma rede especializada de financiamento 
da atividade gumífera. Desde a criação do Banco da Borracha, a propriedade fundiária amazônica 
atrelou-se às estruturas financeiras como garantia hipotecária nas operações de financiamento de 
capital de giro da "empresa seringalista". 

Nos primeiros momentos dessa fase, a relação de endividamento da empresa seringalista 
junto ao segmento bancário constituiu a principal referência para a formação dos preços das terras. 
O movimento de transferência da propriedade seringalista reafirma o predomínio dos imensos 
latifúndios, como característica do perfil fundiário regional. O processo anterior de desconcentração 
tende a reverter-se. 

A intensificação das relações de compra e venda de terras revalorizou a propriedade 
seringalista e a formação dos preços das terras regionais passou a incorporar, como elemento da 
sua determinação, a proximidade aos centros urbanos e à malha rodoviária, notadamente a que 
permite uma articulação com os mercados nacionais ou internacionais. A BR-364, desde Cuiabá a 
Rio Branco, onde se liga ao segmento acreano da BR-317, forma um dos principais eixos em torno 
dos quais se observam as mais intensas mudanças no uso da terra; também o sul do Pará, em 
relação à malha rodoviária da Belém/Brasília, constitui outro dos pólos da formação de uma base de 
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produção pecuária, que assume centralidade na produção regional, embora sem melhorias 
competitivas e mudanças tecnológicas. 

Os elementos históricos citados fazem parte de um mais amplo quadro de condições 
restritivas para as condições de reprodução e de transformação da economia de base familiar, ou 
pequena produção. São elementos limitantes para o seu fortalecimento e dinamização. A prioridade 
para a ocupação da terra, no entanto, reduz o "espaço econômico" de operação da pequena 
produção, ao mesmo tempo em que promove o deslocamento das unidades produtoras de 
alimentos, ampliando a distância em relação aos mercados consumidores e impondo novas 
determinações, entre as quais a dependência em relação a construção e desenvolvímento de redes 
rodoviárias mais extensas e de maior capacidade de ro!agem. 

Entre os fatores mais limitantes para a formação do espaço econômico da pequena produção 
está a manutenção de uma estrutura da propriedade da terra herdada da economia da borracha. A 
formação de uma matriz nacional de preços relativos das terras concorre para elevar o patamar dos 
preços regionais. Nas regiões da periferia, de forma mais evidente, a concentração da propriedade - 
ou seja, a maior dimensão das parcelas comercializadas - gera um efeito de valorização. 

4.2 Crédito por Produto ou por Atividade? 

No processo acima mencionado passaram a se formar os conjuntos populacionais 
potencialmente voltados para a operação das atividades da pequena produção. Trata-se de 
excedentes populacionais formados: i) pelo declínio da atividade extrativa gumífera; ii) pelo processo 
de reconcentração da terra; iii) pela limpeza de área no processo de transferência da propriedade das 
terras dos seringais; iv) por fluxos de migrantes decorrente da mudança da atividade produtiva (na 
maioria das vezes para a produção pecuária); v) por fluxos migratórios para a região amazônica no 
esforço do governo - notadamente na década de setenta - para desconcentrar áreas de tensão 
social. 

Em determinados pontos da região, notadamente na fase crítica do declínio da economia da 
borracha, formaram-se pólos onde a produção agrícola combinou-se com a extração gumífera. Em 
regiões como a formada pelo Estado do Acre e sul do Amazonas, entre outras, essa "nova" forma 
de organização da produção foi uma mudança de base para o encaminhamento de outras mais 
recentes, como a da nova categoria social do "seringueiro autônomo". É a partir dessa experiência 
produtiva que emerge, na região, uma nova equação econômica para a renda familiar, combinando o 
"manejo florestal" e a "produção agrícola". Num primeiro momento, a atividade agrícola atendia as 
necessidades de subsistência, enquanto a extração do látex correspondia à parcela monetizada do 
rendimento familiar, mecanismo de articulação com o mercado. Enquanto atividade sistemática de 
uso econômico da floresta, a extração gumífera cede lugar, progressivamente, para a extração 
madeireira que, em muitas sub-regiões, torna-se a fonte principal da parcela monetizada do resultado 
do trabalho familiar. Determinadas sub-regiões do Estado do Amazonas já contam com grupos 
familiares dedicados exclusivamente à localização e retirada de madeiras. 

A característíca mais evidente desses grupos populacionais é que eles não contam com 
níveis mínimos de poupança própria que permitam formar unidades produtivas assentadas num 
conjunto de atividades que lhes garanta níveis mínimos de renda. Excedentes populacionais gerados 
por processos de desapropriação, eles tendem a submeter-se a uma situação de absoluta 
dependência dos programas estatais de reforma agrária. Resolvida a questão do acesso a terra, 
esses pequenos produtores descapitalizados passam a desenvolver práticas produtivas arcaicas: 
enquanto operam áreas de floresta primária, vão progressivamente retirando a camada florestal, não 
tanto nos limites da legislação vigente ou da capacidade de fiscalização dos órgãos de controle 
florestal, mas como decorrência, principalmente, do padrão técnico que conseguem alcançar. 

É necessário, na hora em que se desenham instrumentos de crédito, levar em consideração 
essas dinâmicas. A primeira fase da ocupação das terras, ou seja, logo após o primeiro 
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desmatamento, acontece normalmente através da formação dos roçados que garantem os produtos 
de subsistência familiar. Há que se destacar, no entanto que, desde o primeiro momento, a atividade 
produtiva está intimamente associada ao mercado. Essa relação deve ser compreendida como um 
conjunto de limitações que passa a condicionar o desenvolvimento da unidade produtiva. A primeira 
refere-se a tendência do pequeno produtor se submeter a uma lógica produtiva que o afasta da 
diversificação. Afinal, tentar alcançar economias de variedade implicaria dispor de excedentes 
comercializáveis extremamente reduzidos, dadas as limitações que incidem sobre as suas condições 
de produção. 

A especialização, mesmo quando possa contribuir para ampliar o volume do excedente 
comercializável, concorre, no entanto, para enfraquecer sua posição de mercado. Essa situação 
poderá significar uma redução de poder de compra, na medida em que o produtor submete-se, na 
maioria das vezes, a uma situação de dependência em relação a um único comprador e às oscilações 
no preço. Sob condições de monocultura em pequena escala estabelecem-se condições de venda 
que se traduzem em desvantagem para o pequeno produtor, que assume a condição de tomador de 
preços. 

As possibilidades de ampliar o excedente comercializável em condições de uma produção 
diversificada será uma função da capacidade do pequeno produtor de mobilizar recursos para alterar 
suas condições produtivas. Isso, por sua vez, implicaria alterar as condições tecnológicas de 
produção e/ou ampliar o uso de força de trabalho. Em qualquer dos casos ele estreitará as relações 
com o mercado e necessitará ampliar suas compras de insumos ao tempo em que poderá ter que 
recorrer ao assalariamento para ampliar a força de trabalho familiar. 

No conceito de reforma agrária com o qual laboram as estruturas de governo, até o 
momento, prepondera a lógica das políticas sociais, antes que um esforço de transformação da base 
produtiva, ou seja, de fortalecimento de um setor da produção rural interna baseado no trabalho 
familiar. A criação de condições de aproveitamento do potencial produtivo regional não pode 
dispensar as relações de mercado e exige o fortalecimento da geração e a ampliação da base de 
renda regional. 

Políticas públicas para o crédito com esses pressupostos podem, mais facilmente, desenhar 
objetivos ambientais. Por exemplo, privilegiando e elevando a participação de grupos comunitários, 
lmplementando a noção de sistemas de produção agroflorestal ou florestal, reduzindo os riscos de 
tentativas experimentais sem conhecimentos sistemáticos sobre as florestas e a capacidade de 
suporte das áreas sob intervenção produtiva. 

A formulação das políticas de crédito assume o produto como noção central. Essa 
perspectiva, adequada a programas de introdução de determinada cultura ou com o objetivo de 
induzir alterações em processos produtivos específicos, pode constituir uma restrição no caso da 
pequena produção da Amazônia. O programa de crédito deveria ter em vista a unidade produtiva por 
inteiro, seus objetivos em termos de organização e evolução do processo de produção, as 
transformações da divisão do trabalho familiar, os ganhos em termos de economia de diversidade e 
os resultados sobre o meio ambiente. Isso significa que deveria operar tendo por base a noção de 
sistema de produção. 

4.3 Adaptar os Instrumentos 

Na Amazônia, é hoje necessário ordenar as ações do conjunto de operadores das atividades 
produtivas. Para tanto, precisa-se enquadrar a produção de base familiar no contexto das estruturas 
produtivas e progredir na execução do programa de reforma agrária. Não se trata apenas, como 
propõe, por exemplo, o PRONAF. de realizar a "municipalização administrativa do setor público 
agrícola". Trata-se de permitir que os programas regionais de desenvolvimento abranjam os projetos 
de assentamento como componentes dos seus objetivos de fomento econômico, de geração de 
emprego e de elevação da renda. 
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O reconhecimento da pequena produção teria, na formação de fundos rotativos, um 
mecanismo adequado para estruturar o financiamento, na medida em que se evitasse de compor o 
cálculo econômico da concessão do empréstimo apenas com elementos próprios da atividade 
econômica tradicional. Isto não significa afastar as estruturas bancárias, notadamente os bancos 
regionais, mas evitar sim os mecanismos convencionais da prática bancária. Por outro lado seria 
recomendável - também como forma de dar seguimento a certas experiências do PPG- 7. como o 
PD/A - promover a seleção de projetos já viabilizados através de recursos a fundo perdido, para 
consolidá-los através do desenvolvimento de fundos rotativos. 

A possibilidade de evitar os custos do sistema bancário para operar esses fundos está ligada 
ao incentivo para formas de organização de produtores e ao fortalecimento de agentes comunitários 
(servindo-se também de parcerias com ONGs). Fundos dessa natureza podem estabelecer os custos 
de administração a nível mínimo, para manter o poder de compra dos valores cedidos em 
empréstimo. Casos de ampliação dos valores iniciais podem se dar em função de experiências bem 
sucedidas ou de decisões por consenso dos membros de cada grupo gestor, ou ainda entre os 
grupos envolvidos em programas interarticulados. A escolha de agentes comunitários - através de 
formas organizacionais comunitárias, de cooperativas ou associações - pode, por outro lado, 
contribuir para a construção de mecanismos de garantias. O maior distanciamento da operação 
bancária convencional estaria na determinação das taxas de remuneração, que não incluiriam lucros. 

Conforme defendido acima, a principal novidade que um sistema de crédito para os 
pequenos produtores da Amazônia deveria introduzir é um desenho que não seja exclusivamente 
vinculado ao conceito de produto. Uma vez associado a um programa de desenvolvimento regional, 
o suporte creditício deveria contemplar a formação e o fortalecimento das unidades de produção 
familiar como esfera da produção. Isto significa, portanto, a necessidade de que os programas de 
financiamento tenham por referência o sistema de produção, podendo dar suporte a unidades 
produtivas sustentáveis social, econômica e ambientalmente. Tal proposição não exclui operações 
dirigidas ao fortalecimentos de setores ou segmentos específicos dentro da unidade produtiva. 

Há, também, a necessidade de reconversão e reciclagem do sistema de assistência técnica e 
extensão rural. A possibilidade de afirmação de sistemas agroflorestais bem sucedidos depende da 
capacidade de desenvolvimento de modelos básicos de orientação técnica capazes de ordenar as 
práticas produtivas com níveis adequados de preservação da estrutura florestal. Nesse sentido, não 
se trata da busca exclusiva da elevação da produtividade, mas da descoberta e desenvolvimento de 
novas práticas de manejo, além do esforço de identificação e seleção de áreas onde as atividades 
alcancem rendimentos adequados aos princípios da sustentabilidade. A introdução de formas de 
zoneamento para a prática produtiva, deve, também, ultrapassar uma perspectiva de mero 
levantamento de potencialidades e se afirmar como formação de mecanismos de acompanhamento 
para garantir manejo de recursos. 

Programas tais como o PRO NAF - dadas as suas possibilidades de desenvolvimento de 
estruturas específicas de crédito - PRODEX, PRORURAL, PROCERA e o FNO podem constituir um 
ponto de partida para o redesenho dos programas de crédito, articulando objetivos de 
sustentabilidade e alterando as formas de envolvimento das comunidades de produtores. A 
combinação desses programas exige, no entanto, uma repactuação de suas normas, para i) permitir 
a melhor forma de incorporação da noção de sistema de produção como sustentação do programa 
de crédito; ii) estabelecer períodos de carência e critérios de reembolso compatíveis com os 
objetivos de organização das unidades produtivas; iii) estabelecer procedimentos e mecanismos que 
permitam o financiamento, preferencialmente, de atividades de grupos familiares ou produtores 
organizados sob formas de cooperativas ou associações produtivas. 

O PP-G7 poderia contribuir para a formulação de programas experimentais de formação de 
fundos rotativos, incluindo em suas normas constitutivas o desenvolvimento de capacidade gestora 
dos grupos comunitários envolvidos. O envolvimento de unidades produtivas localizadas em áreas de 
colonização antiga, tipicamente agrícola, poderia contribuir para ampliar a incorporação de objetivos 
de sustentabilidade ambiental, ausentes em muitos programas de desenvolvimento agrícola que 
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contam com financiamento de fundos públicos. A fase atual de desenvolvimento dos diversos 
segmentos e componentes do PP-G7 deve continuar para afirmar os conceitos de sistemas de 
produção agroflorestais ou florestais e com as tentativas de testar a viabilidade de unidades 
produtivas. Um indicador dessa viabilidade é a capacidade de desenvolver atividades 
ambientalmente compatíveis e capazes de contribuir para a inserção de amplas camadas 
populacionais, hoje empobrecidas, nos circuitos da produção, consumo, cidadania, acesso a bens 
públicos e sua fruicão. 

4.4 O Programa de Apoio ao Extrativismo {PRODEX) 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo (PRODEX) representa umas das 
principais novidades da política governamental no que diz respeito ao crédito para o pequeno 
produtor amazônico. Sem dúvida, o Prodex tem gerado, em um ano desde seu lançamento, grandes 
expectativas entre os potenciais beneficiários. 

Os recursos financeiros do PRODEX, criado no árnbito do FNO, são administrados pelo 
BASA, e sua coordenação é de responsibilidade de uma Comissão de Acompanhamento que conta 
com ampla participação do governo e dos setores interessados. Seus objetivos incluem o apoio para 
o desenvolvimento de atividades extrativistas sustentáveis, com tecnologias eficazes, a melhora da 
produtividade e o incentivo a diversificação, o aumento da produção e da renda. 

Os atrasos iniciais na implementação do PRODEX já estão gerando uma certa desconfiança 
entre as populações extrativistas. Até o momento, os únicos projetos aprovados receberam recursos 
através do PRORURAL, uma outra linha de crédito do FNO voltado para atividades agrícolas. Os 
recursos financeiros previstos para o PRODEX para o ano de 1997 são da ordem de R$ 20 a 24 
milhões, mas a previsão é que se conseçutra utilizar apenas algo entre R$5 milhões e R$7 milhoes. 
Em função das normas do BASA, um produtor poderá ser beneficiado apenas uma vez com um 
financiamento do PRODEX, não podem ser beneficiados os produtores que já receberam recursos de 
outras linhas de crédito do FNO. 

Ao longo da recente avaliação do projeto RESEX do PP-G7, foi levantada a questão da falta 
de capacidade operacional, no BASA, para administrar o programa, especialmente em termos de 
corpo técnico para atuar na divulgação do programa e na preparação, análise e acompanhamento de 
projetos. Como exemplo desse problema, foi citado que o BASA recentemente fechou a sua agência 
bancária em Xapurí-AC. De fato, o BASA tem demonstrado uma certa rigidez burocrática na 
administração do programa, assim como uma tendência a aplicar normas de projetos tradicionais de 
crédito não apropriadas para as Reservas Extrativistas. Além disso, muitos seringueiros ainda não 
foram cadastrados no PRODEX, por falta de documentos de identidade ou tributários. 

Além dos aspectos burocraticos e de procedimentos, a maior fragilidade do PRODEX está na 
qualidade da assistência técnica, considerando que os técnicos de órgãos governamentais, como as 
EMATERs, não possuem experiência com a realidade das reservas extrativistas. A única ONG 
credenciada para dar assistência técnica ao PRODEX é o Centro de Trabalhadores da Amazônia 
{CTA) do Acre. 

Sem dúvida, apesar desses problemas, o PRODEX representa uma experiência de enorme 
importãncia, porque permite ao estado, pela primeira vez, descobrir a realidade social e econômica 
do pequeno produtor extrativista, registrar e analisar suas tendências a partir da concreta realidade 
de suas exigências de crédito, e não apenas de pesquisas. Os primeiros elementos disponíveis 
confirmam algumas ponderações formuladas acima. Embora a prioridade do PRODEX seja o 
fortalecimento do extrativismo vegetal não-madeireiro e o uso múltiplo sustentável da floresta, 
existe uma tendência a enfatizar atividades agropecuárias. Isso vira explícito ao analisar a maioria 
dos projetos encaminhados ao BASA, que apontam para um forte viés agrícola, mesmo quando 
incorporam espécies frutíferas regionais. Claramente, esse fenômeno decorre da crise atual da 
borracha (vide capítulo 7), da falta de coeficientes técnicos para as atividades florestais, das 
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dificuldades de identificar mercados para outros produtos extrativistas e das deficiências no atual 
quadro de assistência técnica, no que diz respeito a formulação das demandas e ao 
acompanhamento dos projetos. Mas, de qualquer forma, isso confirma uma tendência generalizada, 
entre as populações extrativistas, de recorrerem a atividades agropecuárias e às culturas 
temporárias (milho, mandioca, etc.) como alternativas econômicas. Na publicação anterior foram 
elaboradas algumas recomendações a este respeito. Também seria importante que o PP-G7 (por 
exemplo, através do Pró-Manejo) criasse articulações com instituições como a EMBRAPA-CPATU 
para a elaboração ou a validação de índices técnicos, ainda não reconhecidos pelo BASA, 
relacionado com a atividade florestal. 

É necessário levar em consideração essas tendências, embora às vezes não desejadas, como 
condição para desenhar instrumentos de crédito que se adaptem à realidade da pequena produção. 
Ao mesmo tempo, é fundamental estimular a agregação de valor aos produtos extrativistas locais, 
através de pequenos e médios empreendimentos, inclusive cooperativas, que trabalhem no 
beneficiamento de produtos e na comercialização nas áreas urbanas limítrofes, também aproveitando 
a certificação ambiental no ãmbito do Forest Stewardship Council - FSC (vide também capítulo 5}. 
Do ponto de vista institucional, o PP-G7 poderia estimular e apoiar iniciativas, no BASA, para a 
formação de pessoal para trabalhar com pequenos produtores, implantando um programa de agentes 
de desenvolvimento (nos moldes de uma iniciativa da ABC com o Banco do Nordeste) no interior dos 
estados amazônicos, onde a presença do BASA é limitada. Enfim, devem ser reforçadas as 
atividades de capacitação técnica das associações na administração de cantinas, fundos rotativos, 
manutenção de bens comunitários e em outras demandas prioritárias, para tornar viáveis iniciativas 
mais estruturadas e não apenas individuais. 

38 



5 UMA POLÍTICA FLORESTAL PARA A AMAZÔNIA 

5.1 Contradições do Governo e Avanço da Ilegalidade 

A falta de uma séria e coerente política florestal, assunto amplamente tratado na publicação 
anterior de Amigos da Terra e GTA em 1996, produziu graves resultados em 1997. Enquanto a 
realidade da atividade ilegal continua, frente a uma fiscalização incapaz, omissa ou até conivente, a 
definição de políticas, concentrada de fato no órgão que deveria executá-las, tem levado a 
iniciativas extemporâneas que, além de tudo, nem saíram do papel. 

As tentativas das ONGs, através de documentos e propostas, em estimular um diálogo com 
o governo sobre esse tema foram largamente ignoradas. A prática governamental tem sido 
caracterizada pela indefinição e superposição de responsabilidades (dentro da área ambiental e entre 
esta e o resto do Executivo), pela promoção de iniciativas paralelas e conflitantes, pela ausência ou 
demora no seguimento e implementação de normas novas e antigas, pela falta de consulta adequada 
às entidades da sociedade civil e aos estados, pelo caráter esporádico das ações de fiscalização, 
pela omissão a respeito dos remanescentes de Mata Atlântica e pela passividade na esfera 
internacional. 

Como exemplo disso tudo, pode ser citado o clamoroso caso do mogno que, em ocasião da 
votação sobre inclusão dessa espécie no Apêndice li da CITES, contribuiu para uma grave perda de 
credibilidade do governo brasileiro. Este, através da Portaria 006N do IBAMA em 1992, declarara o 
mogno uma espécie em perigo de extinção. No entanto, o Presidente do IBAMA (por sinal, o mesmo 
de 1992) não apenas nega o perigo de extinção, mas também a existência das condições 
necessárias para a inclusão no Apêndice li da CITES (isto é, padrões insustentáveis de extração que 
possam, no futuro, afetar negativamente as populações da espécie). Vale lembrar que após ter 
obstruído, de todas as maneiras possíveis, a determinação da grande maioria dos países para a 
inclusão no Apêndice li, a delegação brasileira se comprometeu formalmente a incluir o mogno no 
Apêndice Ili. Embora se tratasse de uma medida insuficiente e nada eficaz, o governo omitiu o 
cumprimento desse solene compromisso, deixando até hoje de responder às solicitações 
internacionais sobre esse tema. Como agravante, em um documento de outubro de 1997 enviado 
aos governos boliviano e americano, o IBAMA chega a ponto de solicitar a exclusão das ONGs do 
grupo de trabalho internacional sobre o mogno, enquanto sugere que sejam convidadas a Malásia e 
a Indonésia. 

Logo antes da publicação anterior de Amigos da Terra e GTA, o governo suspendera, por 
dois anos, a emissão de autorizações para novos planos de manejo que incluíssem mogno e virola. 
Concomitantemente a essa medida, o IBAMA iniciou uma triagem de todos os planos de manejo da 
Amazônia, concluindo que apenas 29.8% desses estava apto a continuar a exploração madeireira 
(50,6% foram suspensos e 19,6% foram cancelados). Um ano depois, o lBAMA alega não dispor 
ainda da discriminação dos planos aptos, suspensos e cancelados de 4 estados da região, isto é, 
dos dados que levaram o próprio IBAMA a anunciar esses totais. Deve-se ressaltar, também, que 
relatórios produzidos por ONGs apontaram para graves falhas e atrasos nas vistorias que se 
seguiram à triagem. Mais da metade dos planos de manejo da Amazônia continuam, portanto, numa 
situação indefinida. Quanto à suspensão de novas autorizações, a medida, conforme previsto, não 
teve nenhum impacto concreto. Esses fatos confirmam a falta de controles sérios sobre o setor. 

Um outro exemplo das superposições institucionais e da falta de transparência e participação 
na definição de políticas públicas é o caso do Grupo de Trabalho interministerial sobre Política 
Florestal, sob coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), cujas conclusões foram 
vazadas à imprensa em maio de 1 997. Na ausência de qualquer pronunciamento oficial sobre as 
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conclusões do Grupo, as ONGs vêm solicitando em vão, desde fevereiro de 1997, informações 
sobre o trabalho. Além do relatório ter sido produzido sem qualquer participação de ONGs, ele foi 
mantido em sigilo. As conclusões, só acessíveis devido à imprensa, confirmam os dados de 
pesquisas anteriores de ONGs, indicam a inexistência de eficazes controles sobre a exploração 
madeireira e constatam uma situação de ilegalidade difusa. No entanto, com base no que foi 
publicado pela imprensa, falta ao relatório qualquer orientação sobre as necessárias medidas em 
termos de ação governamental. Também não fica claro qual é o encaminhamento institucional do 
documento, sendo que se desconhece a natureza das decisões que podem ser tomadas a esse 
respeito pela Cámara de Recursos Naturais da Casa Civil, órgão que deveria, de acordo com a 
imprensa, examinar o relatório. O prolongado silêncio governamental a esse respeito sugere que não 
houve nenhum encaminhamento concreto. 

A Amazônia produz atualmente 28 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, ou 80% 
da produção do país. A grande maioria dessa produção - mais de 95 % - é absorvida pelo mercado 
interno. As exportações de madeira representam apenas 4% do mercado internacional de madeiras 
tropicais, mas deverão crescer expressivamente na próxima década devido a exaustão, em curso, 
dos recursos florestais da Ásia. Estudos do IMAZON prevêem um crescimento superior a 10% ao 
ano no setor madeireiro da Amazônia. O setor possui uma participação ainda modesta no PIB 
nacional, menos de 1 %. Entretanto, a nível regional o setor contribui com cerca de 15% do PIB. 

Essa importância econômica se confronta com o fato de que a exploração florestal na 
Amazônia continua sendo efetuada de forma predatória, além de a abertura de estradas pela 
atividade madeireira servir de catalisador para a colonização e subsequente desmatamento. Entre as 
várias causas da exploração predatória estão o baixo valor do recurso 'madeireiro devido a 
abundáncía dos estoques, a escassez de iniciativas promissoras de manejo florestal, o 
monitoramento deficiente e a insuficiência de florestas de produção. 

Cada vez mais há um reconhecimento que a melhor perspectiva para a Amazônia brasileira é 
o manejo da floresta, tanto para a produção de madeira como de produtos não-madeireiros. Para que 
as práticas de manejo florestal sejam adotadas é fundamental enfrentar a questão do acesso 
desordenado às florestas públicas e privadas, a ineficiência da fiscalização das atividades de 
exploração florestal e as políticas setoriais que afetam o uso florestal. 

Em 1997, através dos casos acima mencionados, assim como o das Florestas Nacionais - 
Flonas (vide abaixo), ficou claro como a falta de uma adequada política florestal se traduz não só em 
posições e iniciativas contraditórias, mas também em uma maior dificuldade em implementar 
aqueles conceitos avançados e inovadores que, embora de forma às vezes inconseqüentes, foram 
incorporados no discurso governamental ao longo dos últimos anos, inclusive através do Programa 
Piloto. 

5.2 A Proposta de Zoneamento Florestal 

Atualmente não existem estratégias para decidir onde a atividade madeireira deve ocorrer ou 
ser proibida na Amazônia. Como resultado, a exploração tem crescido de forma desordenada e 
predatória. As conseqüências mais comuns têm sido a abertura de estradas madeireiras em terras 
indígenas e unidades de conservação, seguida muitas vezes pela chegada de fazendeiros e 
agricultores. 

Para reverter essa ocupação madeireira predatória, é necessário discutir um zoneamento 
florestal para a Amazônia. Em essência, o zoneamento deve indicar as áreas que devem ser 
protegidas da exploração madeireira (devido ao alto valor biológico) das áreas com nítida vocação 
para produção florestal. Os critérios para o zoneamento devem incluir informações sobre vegetação, 
áreas prioritárias para conservação, situação fundiária e áreas legalmente protegidas, acesso 
(rodovias e hidrovias) e áreas economicamente acessíveis à exploração madeireira. 
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Um exemplo de como isso é possível é o recente estudo produzido por pesquisadores do 
IMAZON sobre zoneamento florestal. Utilizando as informações disponíveis sobre o setor madeireiro, 
foi elaborado um cenário de zoneamento para atividade madeireira no Estado do Pará, o maior 
produtor de madeira em tora do País. O estudo revela que, atualmente, 65% das terras do Para são 
economicamente acessíveis à exploração madeireira, sendo que em dois terços dessas áreas é viável 
a extração de mais de 20 espécies madeireiras, enquanto no terço restante é atrativo explorar 
apenas o mogno, a espécie madeireira mais valiosa na Amazônia. 

O estudo apresenta ainda um cenário possível para o zoneamento da atividade madeireira. 
Primeiro, revela que em 19% das terras do Estado não há florestas (sendo 13% desmatado e 
ocupado por vegetação não florestal). Segundo, que as áreas mais apropriadas à exploração 
madeireira, com base em fatores econômicos e biológicos, chegariam a 32 % do território do Estado. 
Para as áreas restantes (49%) a atividade madeireira deveria ser proibida. Essas áreas incluem as 
terras florestadas onde a atividade madeireira já é legalmente proibida (29% do Estado), assim corno 
áreas de altíssima prioridade para conservação, mas que ainda não estão protegidas. 

É claro que outros cenários de zoneamento são possíveis. O objetivo do estudo do IMAZON 
é mostrar que, usando apenas as informações hoje disponíveis, é possível prever a expansão da 
atividade madeireira e desenvolver uma visão de como poderia ser feito o zoneamento dessa 
atividade. 

Seria portanto recomendável incorporar o zoneamento florestal na política florestal da 
Amazônia e realizar estudos de zoneamento florestal nos demais estados e também na escala da 
Amazônia Legal, por exemplo, através do Projeto de Apoio ao Manejo Florestal (Pro-Manejo) no 
âmbito do Programa Piloto. 

5.3 Florestas de Produção: 
As Lições da Oportunidade Perdida de 1997 

Além da ampliação da rede de unidades de conservação de uso indireto (áreas de proteção 
absoluta), o governo deve fazer com que o restante das terras públicas florestadas seja destinado ao 
manejo para produção de madeira e produtos florestais não-madeireiros, com o objetivo de melhorar 
o bem estar da população regional. 

A forma mais promissora para uso dessas terras seria a ampliação da rede de florestas de 
produção (nacionais, estaduais e municipais) de forma a garantir uma proporção razoável de madeira 
de origem legal e manejada na região. Esta modalidade de uso das florestas apresenta inúmeras 
vantagens, incluindo segurança fundiária, compromisso a longo prazo com a atividade florestal, 
produção sob regime de manejo e arrecadação de rovetties. Além disso, a definição de uso das 
terras públicas ajudaria a diminuir a expectativa de que as florestas da região estarão disponíveis 
para acesso desorganizado. 

Atualmente, as áreas de Florestas Nacionais (Flonas) representam menos de 2% das terras 
da Amazônia. Dadas a importância da atividade madeireira para a economia regional, a necessidade 
de ciclos de corte muito longos e a ameaça crescente da exploração predatória para o meio 
ambiente, a proporção de terras designadas como florestas de produção deveria representar uma 
proporção razoável das terras da região. 

Há três aspectos a serem abordados em uma política florestal com enfoque nas florestas de 
produção, incluindo as Flonas: i. ampliação da rede Flonas {inclusive estaduais e municipais), ii. 
consolidação de algumas Flonas existentes em caráter demonstrativo (por exemplo, Flona de 
Tapajós) e iii. relacionamento com os programas estratégicos de zoneamento e monitoramento 
florestal. 
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Uma crítica recorrente feita a respeito das florestas de produção atuais (somente existem 
Flonas) é de que boa parte delas está localizada fora das áreas economicamente acessíveis e que 
portanto não podem ser usadas. Por essa razão, é fundamental que novas florestas de produção 
sejam criadas dentro do raio econômico da exploração florestal. Um estudo em andamento do 
IMAZON mostra como as informações de preço de madeira, custos de transporte, localização dos 
polos madeireiros de produção, população rural e malha fundiária em áreas florestadas poderiam ser 
utilizadas para indicar as regiões mais atrativas para a criação das Flonas. Os resultado preliminares 
do estudo indicam que as áreas mais recomendáveis para o estabelecimento de Flonas são aquelas 
onde é economicamente possível extrair todas as espécies de valor econômico (mais de 1 00 
espécies). No caso do Pará, 22% das florestas estão nessa situação. Em seguida, em 30% das 
florestas do Estado é viável apenas a exploração de espécies de médio e alto valor (15-20 espécies). 

Para a criação de florestas de produção, além de se considerar sua localização estratégica, 
deve-se também levar em conta os aspectos de oportunidade para os diversos grupos sociais 
envolvidos com a atividade madeireira (empresas privadas, comunidades tradicionais, pequenos 
produtores e governos locais). A utilização dos recursos florestais de produção por parte das 
empresas privadas é recomendada e necessária, especialmente para as empresas que não possuem 
áreas próprias. 

O governo precisa também incorporar as comunidades locais na gestão e utilização dos 
recursos florestais de algumas das florestas de produção. Estes habitantes locais, incluindo os 
caboclos e colonos, geralmente possuem um conhecimento básico que os predispõe a manejar a 
floresta de forma adequada. Para ter sucesso, entretanto, essa população rural precisa inicialmente 
de receber garantias de acesso a áreas apropriadas de floresta. Os governos estaduais têm a 
autoridade de estabelecer florestas estaduais de produção. Mas isso não é suficiente. As 
comunidades precisam de assistência em aspectos técnicos de manejo de produtos madeireiros e 
não-madeireiros e em comercialização (estabelecer contato com compradores, obter acesso à 
informação sobre preço, etc.) e ter acesso a crédito. No âmbito do PP-G7 seria possível promover a 
formação em manejo florestal para comunidades e pequenos produtores, tendo em vista a 
adaptação e parcial transformação do produtor rural em produtor agro-florestal. Também, poderia 
se investir na realização de inventários florestais por parte dos pequenos produtores florestais. 
Finalmente, o governo precisa assegurar que essas florestas sejam cuidadosamente manejadas. 
Alguns elementos de legislação para viabilizar o manejo florestal já existem, mas é preciso avançar 
mais. 

A criação de uma rede de comunidades que manejem florestas de produção poderia 
estabilizar a fronteira amazônica de maneira mais eficiente que qualquer outra medida. Ao invés de 
estar localizadas na frente do processo de desmatamento, essas florestas de produção poderiam se 
tornar zonas tampão contra futuros avanços do desmatamento, oferecendo um modelo de economia 
baseado na floresta. 

Em qualquer modelo de envolvimento da população (privado ou comunitário} será necessário 
revisar profundamente os procedimentos atuais de gestão das florestas de produção, que são 
excessivamente centralizados e burocráticos. Os valores dos royalties devem refletir os preços para 
a madeira em pé (stumpage value) e devem ser calculados a partir de informações de campo. 

O estabelecimento de florestas de produção também necessita de apoio dos governantes 
locais. Para isso é preciso envolver as instituições locais desde o começo e definir os benefícios e 
responsabilidades do setor público local. Uma boa forma de envolver estes atores é transferir parte 
da renda para as prefeituras. Por exemplo, as florestas nacionais americanas destinam 25 % das 
receitas para as prefeituras dos municípios em que estão localizadas. 

Essa combinação de zoneamento e ampliação da área de florestas públicas na região é 
fundamental, pois asseguraria que essas terras não sejam desmatadas em larga escala. Esse 
processo de valorização da cobertura vegetal, tanto através da preservação como da criação de 
florestas de produção, faz com que o "recurso terra" se torne escasso, o que é um pré-requisito 
necessário para a adoção de práticas mais sustentáveis de uso da terra na região. 
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O modelo de concessão deve levar em consideração a necessidade de responsabilizar a 
empresa, que vem a explorar terras públicas, por todas as atividades pré e pós-exploração. Isso 
deve acontecer por longos períodos (no mínimo, dois ciclos de cortes, que correspondem, na 
Amazônia, a 50-60 anos), e com monitoramento periódico por parte do governo. A empresa, que 
deve ter direito a negociar a concessão, deve por outro ser estimulada a garantir condições de boa 
produtividade de longo prazo, para aproveitar seu investimento. 

Uma condição fundamental para poder desenvolver com sucesso experiências de manejo em 
terras públicas é a capacidade de o Estado coibir, pelo menos em escala local, as atividades 
predatórias que oferecem madeira roubada a preços irrisórios. É claro que os custos do manejo e das 
externalidades ambientais relacionadas não podem competir com o mercado clandestino. Portanto, 
cabe ao Estado impedir a concorrência desleal, em vez de pretender exercer o manejo contratando 
uma empresa para mera retirada da madeira. 

Vale lembrar que existem, no Brasil, exemplos de concessões para a iniciativa privada de 
longo prazo. A USP, por exemplo, fez um contrato de arrendamento para produção florestal por 21 
anos, no Horto Florestal de ltatinga (SP). Nesse caso, todos os custos de planejamento e manejo 
são da empresa privada, cabendo à Universidade apenas uma receita líquida periódica. As rodovias 
federais e portos também foram privatizados por longos períodos de tempo. O direito de lavra 
outorgado às mineradoras é por tempo indeterminado. Em suma, não existem razões para impedir 
concessões de longo prazo (25-50 anos) nas Flonas, o que seria necessário para o bom manejo 
florestal. 

Ê também importante que o governo, antes de abrir milhões de hectares para concessões, 
analise com atenção alguns projetos que promovem bom manejo florestal e que começam agora a 
dar resultados concretos e, a partir disso, identifique os fatores de sucesso e as medidas ou ações 
que o governo pode tomar para incentivar a criação de novos projetos desse tipo. 

Enfim, deve se ressaltar (e isso representa um fator de novidade que não diz respeito apenas 
às Flonas, mas à atividade madeireira em geral) que em 1997 foi criado, no Brasil, o Conselho de 
Manejo Florestal (Forest Stewardship Councit - FSC), o mais respeitado órgão de certificação 
florestal. Trata-se de um processo ainda em fase inicial, que está por enquanto formulando critérios 
para dois tipos de fitofisionomia (a floresta amazônica de terra firme e a floresta de plantação), mas 
que poderá proporcionar oportunidades sem precedentes, à indústria madeireira brasileira, para 
acessar mercados de produtos em base sustentável. Os primeiros testes de mercado, como o da Mil 
Madeireira - primeira empresa da Amazônia a ganhar a certificação FSC - são animadores. 
Claramente, será importante preparar o consumidor brasileiro para tais produtos porque, conforme 
mencionado acima, a maior parte da madeira brasileira é consumida dentro do País, especialmente 
em alguns centros do sul e sudeste. Planejar a certificação apenas em função da exportação de 
madeira seria um erro estratégico muito grave. De qualquer forma, seria necessário que o próprio 
governo utilizasse a certificação independente para as florestas nacionais, assim garantindo que as 
empresas que pretendem trabalhar em regime de concessão não reproduzam os modelos de 
exploração que se afirmaram no Brasil e na Amazônia em terras privadas. 

Infelizmente, a primeira tentativa do IBAMA, em julho de 1997, de abrir para exploração 
uma área relativamente pequena da Flona Tapajós (conhecida como "projeto ITTO", sendo que é 
financiado pela Organização Internacional para as Madeiras Tropicais - ITTO) não levou em 
consideração as questões acima mencionadas. Pelo contrário, devido a razões políticas, o processo 
de licitação foi lançado às pressas, ferindo os diretos das comunidades locais e apresentando sérias 
falhas técnicas e jurídicas. O edital afirmava um modelo que exonera a empresa contratada de 
qualquer responsabilidade, leva prejuízo para o contribuinte e se baseia em prazos de concessão 
absolutamente inadequados, de apenas cinco anos. Amigos da Terra moveu uma ação civil pública 
contra o processo de licitação. A tentativa do IBAMA fracassou, embargada pela justiça, em função 
do desrespeito pela própria Constituição (o artigo 180 prevê a autorização do Congresso Nacional 
para qualquer concessão em terras públicas além dos 2.500 hectares). Mas não fica ainda claro se o 
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órgão, apesar de ter anunciado que iria abrir mão das áreas das comunidades locais, está realmente 
disposto a mudar de estratégia. 

As principais O NGs que trabalham com a questão florestal têm tentado oferecer sugestões 
para viabilizar o desenvolvimento de atividades de manejo sustentável em Flonas e outras florestas 
de produção. As principais condições identificadas para alcançar o sucesso nesse esforço são as 
seguintes: 

Do ponto de vista jurídico, deverão ser cumpridas as determinações das recentes decisões 
judiciais sobre a Flona Tapajós, que traçam o marco de referência constitucional e legal de 
qualquer processo de concessão. 

A exploração madeireira em terras públicas só deverá acontecer através de adequadas 
concessões, por um prazo mínimo superior a um ciclo de corte das espécies locais. 

O processo de concessão deverá respeitar integralmente as normas de licenciamento ambiental 
federal e estadual, especialmente no que diz respeito à aprovação do EIA-RIMA pelos órgãos 
competentes. 

Qualquer processo de concessão deverá ser precedido por um acordo explícito e formal das 
comunidades locais afetadas e, quando estas tenham interesse em participar da atividade de 
manejo florestal, deverá ser garantido seu envolvimento direto. 

A viabilidade econômica do manejo só poderá ser alcançada através de uma eficaz ação de 
fiscalização, abrangendo as áreas limítrofes das Flonas, para coibir a exploração predatória. Ao 
mesmo tempo, os preços das concessões deverão incorporar de maneira adequada as 
externalidades ambientais. 

Na hora em que o Estado interferir com o mercado de madeira liberando parte de seus próprios 
estoques, ele deverá utilizar a certificação independente - no marco do Forest Stewardship 
Council (FSC) - tanto para efetivar o controle transparente das empresas escolhidas para o 
manejo em terras públicas, quanto para proporcionar preços diferenciados para as madeiras 
oriundas das Flonas. 

5.4 Monitoramento e Fiscalização, Condições do Bom Manejo 

Os esforços para criar Flonas e promover o manejo sustentável só terão êxito se houver um 
sistema eficiente de monitoramento, controle e fiscalização para garantir o cumprimento das leis 
florestais. Um dos principais efeitos da fiscalização das atividade de exploração deveria ser o de 
elevar o custo da matéria prima de origem predatória de maneira que esta, no mínimo, se iguale aos 
custos da madeira que se origina em áreas de manejo. Para isso será necessário reformar 
profundamente o atual sistema de monitoramento e fiscalização. 

O sistema em vigor é excessivamente burocrático (valoriza mais os procedimentos de 
escritório do que as ações de campo), ineficiente em termos de aplicação e arrecadação de multas, 
não transparente {os procedimentos complexos tornam virtualmente impossível um controle social) 
e, portanto, sujeito a desvios e corrupção. 

Para começar a reformulação do sistema, deveriam-se avaliar novos sistemas de cadastro 
das indústrias, das fontes de matéria prima, leis estratégicas, critérios de fiscalização, assim como 
procedimentos de auditoria independente por parte de ONGs nos processos de monitoramento e 
fiscalização florestal. Conforme defendido na publicação anterior, há necessidade também de 
simplificar o aparato regulatório para se fazer respeitar a legislação. Ao invés de uma série complexa 
de leis de valor duvidável e largamente desrespeitadas, seria mais sensato estabelecer um número 
menor de leis de fácil implementação e relevantes para a proteção florestal. 
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Um exemplo dessa complexidade da legislação são os fundamentos técnicos de manejo 
contidos na Portaria 048/95. Apesar de alguns avanços, a portaria contém tantas exigências que 
torna o manejo pouco atrativo para o setor produtivo, Como resposta, a Lei do manejo tem sido 
praticamente ignorada. Os outros mecanismos legais usados para justificar a origem da matéria 
prima florestal, como por exemplo a licença de desmatamento (mais fácil e barata do que os planos 
de manejo), têm dado amparo legal a uma prática que vem catalisando o empobrecimento da 
floresta e o desmatamento na região. 

Outro elemento importante no monitoramento é a questão da punibilidade. A multa é a pena 
mais comum aplicada aos infratores. Os dados mostram que as multas não tem surtido efeito para 
forçar o cumprimento das leis. Po exemplo, em 1996, apenas 6% das multas aplicadas na Amazônia 
foram efetivamente pagas. Isso revela a fragilidade do aparato regulatório e a incapacidade gerencial 
do IBAMA. Se o órgão recolhesse as multas aplicadas na sua íntegra, faturaria mais de 4 vezes o 
custo de todas suas operações de fiscalização na região, um valor acima de R$ 6 milhões ao ano. 

O poder judiciário, com base em várias decisões, entende que a atual base júridica da 
fiscalização do IBAMA (decreto 267 /88) é fragil e não sustenta a atividade fiscalizadora do órgão. 
Por esse motivo, como colocou um técnico da casa: "quem paga multa ao IBAMA é só quem 
desconhece a lei". A Constituição Federal, no seu Artigo 5°, ítem li, versa: "ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Chama-se esse princípio de "reserva 
legal". As bases jurídicas da atuação do IBAMA, porém, se encontram na lei No. 4.771 de 15 de 
setembro de 1965 e na Portaria No. 267/88 do antigo IBDF, precursor do IBAMA. A Lei No. 4.771, 
o chamado Novo Código Florestal, no seu Artigo 26, criou um amplo arcabouço de contravenções 
ambientais, com as suas devidas sanções, mas definiu essas contravenções como penais e não 
administrativas. Portanto, a Portaria 267 /88 não podia estabelecer multas ou outras penas a serem 
aplicadas pelos funcionários do órgão ambiental, pois contravenção penal só é possível por via 
judiciária. Ou seja, conforme a lei existente, um juiz poderia aplicar uma multa por retirada ilegal de 
madeira, mas não um funcionário do IBAMA, por que a Lei No. 4.771 não prevê nenhuma sanção 
administrativa. A Portaria 267 /88, instrumento primordial da atuação fiscalizadora do IBAMA, carece 
de base legal. O consenso formado no ãrnbito do poder judiciário é de que o IBAMA não tem meios 
legais para aplicar multas ou para apreender madeira, e nem mesmo para trabalhar como órgão 
responsável pela implementação da legislação ambiental no país. 

O IBAMA tem recorrido destas decisões para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que 
ainda não decidiu a questão de forma definitiva. A Procuradoria do IBAMA argumenta que a base 
legal para aplicação de multas e outras penalidades administrativas é o Decreto-Lei 289/67 (que 
criou o extinto IBDF), pois previa a possibilidade de o IBAMA estabelecer multas através de 
portarias. Entretanto, o artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu 
que dentro de um prazo de seis meses após a promulgação da Constituição estariam revogados 
todos os dispositivos legais que atribuem a órgãos executivos (como o IBAMA) competências que 
passaram a ser do Congresso Nacional. Portanto, há poucas chances de o IBAMA, através dos seus 
recursos, reverter a posição do judiciário. 

A chamada lei de crimes ambientais, aprovada pelo Senado e que atualmente tramita na 
Gamara dos Deputados, visa justamente habilitar o órgão ambiental a cumprir suas 
responsibilidades. Diz no seu Artigo 1 ° que: "As condutas e atividades que se caracterizam como 
lesivas ao meio ambiente serão punidas com sanções penais e administrativas, na forma 
estabelecida por esta lei". Nos últimos meses, foram registradas fortes pressões para modificar e 
atrasar a aprovação dessa nova legislação. 

5.5 Disseminação de Informações sobre Manejo Florestal 

O manejo florestal para produção de madeira especifica atividades para regenerar as 
espécies comerciais, bem como medidas para proteção de bens e serviços (por exemplo, qualidade 
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de solo, água e espécies não comerciais). O planejamento e execução dessas atividades depende de 
informações sobre as características das espécies, os métodos de exploração florestal, as técnicas 
para tratamento silvicultura! e para conservação e proteção florestal. Infelizmente, há escassez de 
informações relevantes ao manejo e aquelas disponíveis não estão facilmente acessíveis para os 
usuários da floresta. Portanto, é preciso aumentar o conhecimento sobre como manejar a floresta e 
é preciso disseminar as informações já disponíveis para que estas sejam incorporadas às práticas de 
manejo. 

Um primeiro passo para a disseminação de informações seria investir na preparação de 
materiais educativos sobre manejo florestal. Há carência de materiais em português e em formatos 
adequados para o público alvo. Filmes curtos em vídeo são necessários para uma informação mais 
genérica e em larga escala, manuais e cartilhas para aspectos mais técnicos ou treinamento de 
extensionistas e projetos demonstrativos para o treinamento em campo. 

Em segundo lugar, é necessário criar programas de extensão relevantes ao desenvolvimento 
do setor florestal. É importante acoplar a extensão florestal a projetos de desenvolvimento rural 
onde o setor florestal é potencialmente importante. É importante atuar primeiro onde os benefícios 
da extensão podem ser mais expressivos e atrativos para o público alvo. Por exemplo, a 
quantificação e valorização dos recursos, através de inventários florestais e estudos de mercado, 
ajudam a evitar a sub-valorização feita pelos compradores de madeira. A redução de ineficiências 
através do planejamento da exploração ajudariam a aumentar os lucros, assim como reduzir os 
danos à floresta. Esses ganhos imediatos ajudam a ganhar credibilidade para implementar medidas 
importantes, embora menosprezadas pelos proprietários rurais, tais como a conservação da 
biodiversidade. 

Em terceiro lugar, é preciso criar e implementar mecanismos de atualização das práticas de 
manejo. Esses mecanismos são importantes para o desenvolvimento de técnicas mais adequadas 
para cada região. Isso poderia ser feito por grupos regionais que sistematicamente coletam, avaliam 
e interpretam informações, gerando recomendações atualizadas sobre como melhorar as técnicas de 
manejo florestal. A legislação florestal prevê Câmaras Técnicas dentro das superintendências do 
IBAMA, que deveriam ser criadas urgentemente e utilizadas para esse fim. 

Enfim, é preciso garantir financiamento para pesquisas em quantidade e tempo adequados. 
O financiamento deveria vir principalmente de rendimentos financeiros de fundos de uso exclusivo 
para pesquisa. Pelo menos dois tipos de fundo seriam desejáveis. Projetos de desenvolvimento 
florestal do setor público e privado deveriam criar seus próprios fundos desde a sua fase inicial. Os 
participantes dos projetos definiriam as prioridades de pesquisa junto com pesquisadores. Também 
deveriam existir fundos para pesquisa mais básica e estratégica (por exemplo, mercado, tecnologia 
da madeira) a nível regional. Esses fundos deveriam ser administrados como fundos privados para 
benefício público. O FUNBIO, único fundo brasileiro deste tipo, é administrado por membros do 
governo, de ONGs, acadêmicos e empresários. Essa experiência, apesar de inicial, parece 
promissora. 

O planejamento e implementação dessas sugestões deve ser o mais flexível possível, para 
permitir adaptações às oportunidades e obstáculos das diferentes regiões. O PP-G7 opera vários 
projetos de extensão e apoio a pesquisa que oferecem grande oportunidade para aprendizado. As 
agências envolvidas nesses projetos precisam ser genuinamente receptivas às necessidades de 
mudança identificadas. 

46 



6 UMA AGENDA URBANA 
PARA A AMAZÔNIA E O PROGRAMA PILOTO 

6.1 Rumo a uma Pauta Única 

Embora a Amazônia seja conhecida, no Brasil e no mundo, sobretudo em função de suas 
florestas tropicais e populações indígenas e tradicionais, a realidade é que quase dois terços de sua 
população, de quase 20 milhões de habitantes, vive em cidades. Além de não ser um vazio 
demográfico, como se pensava até recentemente, a Amazônia também deixou de ser apenas uma 
fronteira agrícola. Em termos de Produto Interno Bruto (PIB) e de emprego, mesmo em estados como 
Rondônia, sua economia gira em torno de serviços. Esta novidade urbana e os processos 
dernoçraücos, econômicos, políticos e ambientais que a geraram têm algumas implicações 
importantes para as políticas públicas em geral e para o Programa Piloto (PP-G7) em particular. Nas 
publicações anteriores desta série, foi defendida a necessidade de uma abordagem às questões 
urbanas. Hoje, chegou a hora de incorporar a dimensão urbana no planejamento do desenvolvimento 
sustentável na Amazônia. 

Este texto inclui seções sobre as principais tendências de urbanização entre 1980 e 1996, 
as relações campo-cidade, a proliferação de pequenos municipios, os impactos ambientais urbanos e 
rurais e, finalmente, algumas implicações para as políticas públicas e o Programa Piloto. 

6.2 A Nova Amazônia Urbana 

Na década de oitenta, a população urbana na Amazônia (incluindo os 7 estados da Região 
Norte, mais os estados de Maranhão e Mato Grosso) tornou-se majoritária. Entre 1980 e 1991, o 
grau de urbanização elevou-se de 44,6% para 54,5%. Entre 1991 e 1996, cresceu mais ainda, para 
61, 1 %, atingindo 11.446.432 habitantes. Nesse ritmo, estaria em 62,4% em 1997 e atingiria dois 
terços no ano 2000. 

Esse processo de urbanização abriga uma diversidade considerável. Além de três cidades 
metropolitanas ou quase metropolitanas (Belém, Manaus e São Luís) com cerca de um milhão de 
habitantes, 23 cidades médias tinham população entre 50 mil e 500 mil em 1991: .Ji-Paraná, Porto 
Velho, Rio Branco, Boa Vista, Santarém, ltaituba, Altamira, Marabá, Ananindeua, Abaetetuba, 
Castanhal, Macapá, Araguaína, Gurupi, Imperatriz, mais cinco cidades maranhenses, além de 
Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis. 

Além de cidades grandes e médias, há uma malha importante de cidades pequenas. Em 
1997, o número de sedes municipais, oficialmente consideradas cidades, independentemente do 
tamanho, atingiu 791. Isto significa uma média de uma cidade para cada 7.742 km2 de território, o 
que equivale a uma área de 88 km por 88 km, embora haja grande variação entre regiões, por 
exemplo, a Zona Bragantina e o sudoeste do Pará. Além disso, as sedes de distrito, as vilas, são 
também consideradas urbanas pelos critérios oficiais, seja qual for o tamanho da população. Assim, 
observa-se a formação de uma malha urbana extensa e fina de cidades médias e pequenas. Além 
disso, com a construção de estradas e circulação de veículos, há melhora no transporte entre áreas 
urbanas e rurais, facilitando ainda mais a interação rural-urbana. 

Apesar da elevação generalizada do grau de urbanização, existem diferenças significativas 
nas tendências de distribuição da população urbana. Com o crescimento de cidades médias e 
pequenas, está ocorrendo uma desconcentração da população urbana no Pará, o que se espera num 
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estágio mais avançado de ocupação. Por outro lado, com o esvaziamento do interior, está havendo 
maior concentração urbana no Amazonas, especificamente em Manaus. 

O crescimento urbano acelerado contrasta-se com o esvaziamento do campo. Enquanto a 
população rural cresceu 1,5% ao ano entre 1980 e 1991, o que indica um saldo migratório 
levemente negativo, a média por ano para toda a região foi de 0,6% negativo entre 1991 e 1996, o 
que significa saldos claramente negativos. Todos os estados, com exceção do Acre e do Amazonas, 
tiveram taxas negativas de crescimento da população rural, ou seja, sofreram perdas em termos 
absolutos. Naqueles dois estados, as taxas positivas eram bem inferiores às taxas de crescimento 
vegetativo (diferenças entre nascimentos e mortes), o que significa saldos migratórios negativos. 
Destaca-se o forte saldo migratório negativo para Rondônia, que cresceu a uma taxa média de 
apenas 0,8% ao ano entre 1991 e 1996, invertendo dramaticamente a tendência de crescimento da 
década anterior, que chegou em média a 7,4% ao ano. Só o Pará e o Maranhão cresceram a taxas 
menores que as de Rondônia. 

O que se conclui deste panorama é que o padrão de migração anteriormente predominante, 
com destino rural, serviu como base ou trampolim para o crescimento urbano recente. A Amazônia 
passou, de área de fronteira, para o padrão geral no Brasil de êxodo rural. A área rural deixou de 
absorver migração, a não ser em pontos específicos. Muitos destes localizam-se nas adjacências de 
áreas de ocupação anterior, como no caso do Machadinho, em Rondônia, ao redor do qual foram 
abertos novos projetos de colonização. 

Embora urbano e rural sejam categorias distintas, é importante observar que grande parte da 
população rural da Amazônia está concentrada nas proximidades dos núcleos urbanos, 
especialmente no nordeste e sudeste do Pará, ao longo da Belém-Brasília e da BR-364 em Rondônia. 
Isto se dá tanto por causa da origem dos migrantes urbanos, quanto pelas condições de mercado e 
de vida que a proximidade das cidades oferece. 

O exame das relações de sexo (homens por 1 00 mulheres}, no campo e na cidade, mostra 
maior número de homens nas áreas rurais e maior número de mulheres nas cidades, com exceção de 
algumas áreas rurais de emigração predominantemente masculina, como no interior do Maranhão. 

Enfim, a migração no período recente foi principalmente intra-regional, do campo para a 
cidade, com alguma migração inter-regional com origem e destino urbanos. Também houve 
crescimento vegetativo significativo da população urbana, cuja fecundidade é mais elevada que nas 
regiões mais desenvolvidas do país. O resultado foi uma acumulação de população excedente nas 
cidades, com grande número de mulheres e crianças. Este acúmulo gera novas demandas sociais 
bem como pressões ambientais específicas. Por outro lado, esta redistribuição populacional também 
se traduz em crescimento do mercado de trabalho e do mercado consumidor, o que pode ser uma 
evolução positiva tanto a nível social quanto ambiental. 

6.3 Entre Floresta e Cidade 

Como no resto do Brasil, campo e cidade na Amazônia não constituem compartimentos 
isolados, mas têm dinâmicas cada vez mais interligadas. Além da circulação de pessoas, as duas 
áreas ligam-se também através dos meios de comunicação modernos. Contudo, a Amazônia possui 
algumas características particulares. 

Na Amazônia, a economia urbana depende em parte das atividades rurais, inclusive garimpo 
e mineração industrial. A população urbana depende muito de transferências do setor público e do 
emprego em órgãos públicos. Grande parte encontra-se no mercado informal, inclusive em 
atividades ilícitas ou que dependem do fluxo monetário gerado por atividades clandestinas. 

No plano econômico, o mercado consumidor constituído pela população urbana regional 
substitui, em grande parte, o mercado externo para o qual a região foi tradicionalmente voltada. O 
mercado urbano regional inclui atualmente cerca de 12 milhões de consumidores, população maior 
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do que a de muitos países. Foi este mercado que viabilizou a pecuária regional, e que viabiliza 
também a produção agrícola, de hortigranjeiros e de leite, especialmente nas proximidades dos 
centros urbanos. 

Essa concentração urbana pode ter efeitos tanto negativos quanto positivos para o meio 
ambiente. Em parte, o campo oferece uma fonte de subsistência para a população urbana de baixa 
renda, que recebe alimentos de parentes no interior ou que realiza a caça e a pesca. Isso significa 
certa pressão sobre os recursos naturais no campo/floresta. Por outro lado, a concentração 
populacional em áreas urbanas pode diminuir o desmatamento. Além disso, o mercado urbano tem 
potencial para se transformar em mercado "verde", ou seja, um mercado para produtos extrativos 
tais como frutas regionais (açai, cupuaçu, etc.) e assim uma oportunidade de uso sustentável da 
biodiversidade. 

No plano demográfico, a proximidade campo-cidade e os transportes melhores permitem 
fluxos de migração circular ou pendular entre campo e cidade. Muitas vezes, as mulheres e as 
crianças residem nas cidades enquanto os homens trabalham nas áreas rurais. A circulação 
freqüente entre campo e cidade facilita canais de comercialização informais e a difusão de 
informações sobre, entre outros, oportunidades de negócio, novas tecnologias e preços. 

Quanto aos meios de comunicação, além do já existente rádio de ondas curtas, houve nos 
últimos anos uma expansão rápida de televisão, telefonia, correio, Sedex, distribuição de jornais e 
mesmo de correio eletrônico. Grupos antes totalmente isolados estão começando a ter comunicação 
por rádio de verdade, e não só de "cipó". Por causa das mudanças nas comunicações, as elites não 
monopolizam mais o fluxo de informação. Os pobres rurais ligam-se não só com o meio urbano 
regional, mas também o meio urbano global. 

Até a década de setenta, as cidades maiores detinham o monopólio de alguns serviços e dos 
direitos do cidadão na Amazônia. No período recente, observa-se uma extensão de direitos civis e 
serviços sociais de educação, saúde e segurança ao interior dos estados, nas cidades e seus 
entornos, ainda que muito limitada. 

6.4 A Indústria de Pequenos Municípios 

A proliferação de rnurucipros é um fenômeno nacional, que se iniciou após as mudanças 
tributárias introduzidas pela Constituição de 1988. Essa tendência é mais acentuada na Amazônia, 
onde 327 dos 791 municípios existentes em 1997 foram criados após a Constituição. Os 
mecanismos de rateio das transferências federais aos municípios fazem com que a criação de 
pequenos municípios (abaixo de 1 O. 1 88 habitantes) seja financeiramente vantajosa, já que houve 
um aumento das transferências para os municípios. O limite para criação de novos municípios fica 
abaixo de 1 .500 habitantes, e a cota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) não é 
proporcional à população, e sim igual para todos. 

Diz a Carta Magna no seu Art. 159 que 22,5% do Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) será entregue ao FPM, sendas outros 22,5% entregue ao FPE. 
Segundo a sistemática atual, após descontadas as restituições e incentívos fiscais, 10% do FPM 
são distribuídos entre as capitais, 86,4% entre municípios do interior e 3,6% para muncípios 
maiores do interior (com mais de 156.216 habitantes). O Tribunal de Contas da União (TCU) define 
coeficientes para cada estado, de forma que o total é dividido entre os estados e depois rateado 
entre os municípios de cada estado, baseando-se num coeficiente para cada município estabelecido 
pelo TCU que utilizou dados do censo. Existe um coeficiente mínimo para todo munícipio abaixo de 
10.188 habitantes. 

Na região norte, as transferências federais ultrapassam em muito a receita que os rnunicípos 
conseguem arrecadar por conta própia. Para o ano de 1992, a receita tributária dos municípios da 
Região Norte só chegou a 7,4% do FPM. A distribuição desses recursos, pela cota mínima para 
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rnuructpros abaixo de 10.1 88 habitantes, destina a estes quantias maiores do que uma divisão 
populacional justificaria, em detrimento dos municípios maiores. No estado de Mato Grosso, por 
exemplo, observamos que os 48 municípios abaixo de 10.188 habitantes congregam 10,5% da 
população do estado, mas recebem 20,8% do valor total do FPM repassado para o estado. 

O FPM se constitui assim em incentivo à proliferação de pequenos municípios, os quais 
frequentemente não tem nenhuma viabilidade orçamentária fora desse recurso. Em regiões como 
Roraima, o norte de Mato Grosso e sul do Pará, Acre e Rondônia, isso frequentemente significa criar 
bases de apoio político para pequenos grupos de interesse, cuja sustentação econômica são 
atividades ilegais, tais como garimpo ilegal, prostituição, contrabando, grilagem e narcotráfico. É o 
caso, por exemplo, do munícipio de Uiramutã, em Roraima, criado no ano passado, que se situa de 
forma ilegal em terra índigena e se sustenta através de garimpo ilegal nas terras indígenas, 
prostituição e contrabando. Outro exemplo é o de Novo Mundo no norte de Mato Grosso, instalado 
no início deste ano e que tem na extração ilegal de madeira em terras públicas sua única fonte de 
renda. A indústria da criação de pequenos municípios acaba, em muitos casos, por fomentar a 
criação de projetos desenvolvimentistas sem critérios ambientais ou até mesmo bases legais, como 
a abertura de novas estradas dentro da área indígena Raposa - Serra do Sol. Os efeitos desse 
fenômeno poderiam ser avaliados através do mapeamento da abertura de novas estradas, ramais e 
vicinais municipais nas regiões de fronteira. Dados os salários que os cargos públicos representam 
numa região onde a maior fonte de renda é o governo, está claro que o FPM tem uma grande 
influência na expansão das frentes do desenvolvimento insustentável, enquanto é absolutamente 
ineficaz em seu objetivo de redistribuição da renda. 

É necessário adotar normas que levem a extinguir os municípios que não têm receita própria, 
muitas vezes insuficiente até para pagar os salários dos seus vereadores e prefeitos. Também, 
poderia-se aumentar o número de habitantes para criar novos municípios e adotar critérios de rateio 
do FPM com base em índices sociais. 

6.5 Impactos Ambientais Urbanos 

A urbanização da Amazônia gerou uma agenda marrom significativa na região conhecida 
mundialmente como símbolo da agenda verde. Conforme mostram os dados do Censo Demográfico 
de 1991, os problemas principais referem-se a saneamento: água, esgoto e coleta de lixo. As 
condições de vida nas cidades amazônicas, que cresceram muito rapidamente sem infra-estrutura 
adequada nem nas áreas centrais, podem ser mais precárias que nas cidades do Sudeste-Sul. As 
doenças mais comuns são gastro-intestinais. Recentemente, observa-se o ressurgimento da malária 
urbana. 

As cidades maiores da região começaram a sofrer os outros problemas ambientais típicos de 
grandes centros urbanos em países em desenvolvimento, tais como o congestionamento do trânsito, 
a poluição atmosférica e a violência de diversos tipos. Basta uma visita rápida a Belém, Manaus ou 
São Luis para constatar a convergência com o resto do país. 

Surgiram até mesmo reclamações por parte de grupos mais conservadores de que as 
restrições ambientais impostas à Amazônia seriam responsáveis pelo êxodo rural e pela inchação 
das cidades. Embora seja imprescindível atribuir o devido peso a razões estruturais da migração 
rural-urbana, também é válido pensar que a Medida Provisória 1. 511 /96, que elevou a reserva legal 
de 50% para 80% em todas as propriedades rurais, pode dificultar o funcionamento dos pequenos 
estabelecimentos e intensificar os fluxos campo-cidade. 

Sem reagir contra a migração ou o migrante, deve-se considerar o conjunto amplo de 
benefícios e custos da transferência do campo para a cidade. Segundo estudos feitos no Acre, o 
custo aos cofres públicos de manter um morador urbano é seis vezes maior que o custo de manter 
um seringueiro em sua colocação. 
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6.6 Impactos Ambientais Rurais 

As cidades geram impactos posruvos e negativos sobre as florestas tropicais nas áreas 
rurais. A relação é dialética, na medida em que um impacto negativo em um ponto no espaço pode 
aliviar impactos negativos em outros pontos. Por exemplo, a concentração demográfica ao longo da 
BR-364 alivia, ao menos no momento, a pressão sobre o vale do Guaporé. No balanço geral, parece 
que a intensificação da ocupação em determinados pontos alivia as pressões sobre a biodiversidade 
e o estoque de carbono sequestrado, bem como sobre as populações indígenas e tradicionais. 

A agricultura tende a se intensificar nas áreas próximas às cidades, tais como a Zona 
Bragantina. É também nestas áreas que se criam as melhores condições de infra-estrutura e 
mercado para a implantação de culturas permanentes tais como caju e acerola. No geral, estas 
atividades são mais favoráveis para o meio ambiente do que outras culturas ou a pecuária, embora 
possam implicar poluição com agrotóxicos. 

As cidades geram também demandas específicas sobre alguns tipos de recursos naturais 
como o peixe. O consumo dos grandes centros como Belém e Manaus, quando combinado com a 
pesca industrial, pressiona os recursos pesqueiros. Outros recursos que podem sofrer pressão 
incluem palmito e plantas medicinais, entre as espécies vegetais, e a fauna sujeita à caça 
profissional, esportiva ou para o consumo, entre as animais. 

O crescimento urbano gera outro tipo de impacto ambiental na floresta na medida em que 
aumenta a demanda de energia elétrica. Esta demanda levou a projetos tais como as hidrelétricas de 
Balbina e Samuel, que implicaram destruição de áreas consideráveis de floresta, assim como a 
exploração do gás de Urucu e a linha de transmissão de Guri, da Venezuela a Manaus. Embora o 
impacto direto negativo das hidrelétricas seja muito forte, o impacto indireto positivo destes 
empreendimentos também deve ser considerado. Como já foi aludido, a concentração populacional 
em áreas urbanas pode diminuir o desmatamento. Por exemplo, pode-se considerar que o 
esvaziamento do interior do estado e a concentração populacional em Manaus salvaram boa parte da 
floresta do Amazonas, que ainda possui taxas reduzidas de desmatamento. 

6. 7 Implicações para o Programa Piloto 

Tendo em vista as ligações entre a dinâmica urbana e o destino das florestas tropicais, a 
questão urbana, que diz respeito à outra metade da região, inseparável da floresta, deve fazer parte 
das preocupações do Projeto AMA e do planejamento para a segunda fase do Programa Piloto, 
assim como outros instrumentos de política pública para a região amazônica. 

A conclusão geral a que se chega é de que a região, que é coberta na sua maioria por 
floresta tropical, tem que ser entendida em seu conjunto, urbano e rural. As cidades devem fazer 
parte da estratégia de desenvolvimento sustentável. Inclusive, é importante ganhar a opinião pública 
urbana para o apoio a programas de cunho ambiental. Para tanto, será importante utilizar 
instrumentos adequados de informação, tais como o proposto canal temático sobre desenvolvimento 
sustentável da Rede Amazônica de Televisão. É possível destacar três temas fundamentais para 
nortear a ação do Programa Piloto: 

A permanência dos extrativistas nas reservas extrativistas é condição sine que non para seu 
funcionamento. O mesmo princípio aplica-se às áreas indígenas. Nestes casos específicos, a 
migração campo-cidade em função de carências nos locais de origem e atrações muitas vezes 
ilusórias das cidades não constitui elemento desejável para o desenvolvimento sustentável. Há 
que se investir em formas de levar alguns dos benefícios da cidade para as áreas protegidas e 
facilitar o acesso de suas populações aos serviços urbanos por meio de melhores transportes e 
comunicações. 
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Os mercados urbanos locais e regionais devem ser a prioridade para a comercialização de 
produtos florestais não madeireiros. Está ficando cada vez mais claro que a exportação desses 
produtos na quantidade, qualidade, regularidade, e com os controles fito-sanitários exigidos 
pelos países importadores torna a exportação praticamente impossível. Por outro lado, a venda 
desses produtos para os habitantes urbanos próximos encontra maior flexibilidade, aceitação e 
tolerância, o que permite que se aproveite melhor a diversidade biológica da floresta, em vez de 
tentar-se mudá-la. A idéia de gerar empreendimentos urbanos baseados em produtos florestais é 
objeto de um esforço conjunto do GT A com a Secretaria da Amazônia Legal, através da 
elaboração de um portfolio de 40 tipos de investimento baseados em 18 produtos agroflorestais. 
Há também uma iniciativa relacionada do GT A com Comunidade Solidária e BNDES para 
financiar pequenos investimentos urbanos baseados na produção florestal. 

A malha urbana é da máxima importância para o Zoneamento Ecológico-Econômico, para os 
corredores ecológicos propostos no projeto de parques e reservas e para quaisquer outras 
iniciativas de gestão ambiental. Infelizmente, muitas iniciativas de gestão ambiental têm se 
centrado nas florestas de forma isolada. Deve-se agora incorporar a dimensão urbana no 
planejamento do desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
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7 A NOVA LEI DA BORRACHA: 
IMPLICAÇÕES PARA A AMAZÔNIA E PARA OS SERINGUEIROS 

7. 1 As Novidades da Legislação de 1997 

Sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 12 de agosto, a Lei 9.479/97 
concede subvenção econômica aos produtores de borracha natural, com o objetivo de incentivar a 
produção e comercialização da borracha nacional. A Lei visa responder às pressões dos 
heveicultores (borracha de cultivo) e dos seringueiros (borracha nativa), diante da crise generalizada 
do setor, devida à incapacidade de gerenciamento do IBAMA frente a um mercado caracterizado por 
preços defasados, ausência de compradores, estoques sem perspectiva de venda e forte competição 
externa. Em síntese, a crise foi resultado da falta de coordenação governamental para o setor. 

A nova lei, da forma como foi aprovada, não responde mais às demandas dos seringueiros. 
A versão negociada com o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) era aquela aprovada pelo 
Senado da República que, ao retornar à casa de origem - a Câmara dos Deputados - foi modificada 
por orientação dos técnicos da Casa Civil no que diz respeito a vários aspectos fundamentais: 

Mantinha-se a TORMB (Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado da Borracha) 
enquanto durar a subvenção, e definia que os recursos arrecadados deveriam ser aplicados 
prioritariamente em programas e atividades para o seringai nativo. 

Atribuía-se ao poder executivo a responsabilidade de adotar as medidas necessárias visando o 
escoamento da produção de borracha natural. 

Aplicava-se, ao produto oriundo dos seringais nativos, a garantia de preços mínimos, 
assegurando a aquisição da produção nacional quando seus preços caíssem a níveis abaixo dos 
custos de produção. 

As vantagens e desvantagens da nova lei aprovada devem ser analisadas considerando 
algumas peculiaridades que esta atividade apresenta no Brasil. O setor está dividido em três 
segmentos: o extrativismo, realizado em seringais nativos da Amazônia, com características 
socíoambientais; o cultivo da seringueira, em expansão no centro-sul do país, envolvendo pequenos 
e médios produtores; e as indústrias consumidoras, segmento oligopolizado, controlado por três 
empresas do setor pneumático, que, juntas, compram 85% da produção - Pirelli, Firestone e 
Goodyear (a Michelin tem produção própria). 

A demanda por borracha natural é crescente desde o início do século e a oferta está 
concentrada, há mais de cinqüenta anos, nos países produtores do Sudeste Asiático, que 
implantaram seus seringais de cultivo a partir das sementes das seringueiras da Amazônia e 
respondem, hoje, por 93% do suprimento mundial. Apesar dos avanços obtidos na produção 
sintética da matéria-prima, ela não é inteiramente substituível, especialmente nos setores de 
transporte e saúde. Só a borracha natural apresenta durabilidade, elasticidade, força e resistência a 
impactos e transições bruscas de temperatura. Essa situação torna os EUA, maior consumidor 
mundial com uma importação de mais de 1 milhão de toneladas por ano, a depender do 
abastecimento de Malásia e Tailândia. 

No Brasil, as mudanças ocorridas na última década são profundas. Em 1990, a produção de 
borracha nativa e de cultivo estavam igualadas em cerca de 14 mil toneladas. Levou cem anos para 
a heveicultura atingir esse patamar. Entre 1994 e 1995, os seringueiros produziram a quantidade 
mais baixa já registrada na Amazônia, em torno de 3.000 toneladas. Enquanto isso, a produção 
oriunda dos seringais de cultivo chegou a 54 mil toneladas em 1996. O consumo passou de 115 mil 

53 



para 130 mil, no mesmo período, sendo a diferença coberta pela importação. As perspectivas para 
expansão da produção de cultivo parecem consistentes, devendo essa atingir, até o ano 2000, as 
100 mil toneladas, colocando assim o país entre os principais produtores mundiais. Atualmente, o 
setor emprega 70 mil pessoas e ocupa 220 mil hectares, espalhados em 12 estados. 

O problema principal da produção nacional sempre esteve na falta de competitividade, 
devido aos altos custos de produção e à política de baixos preços internacionais. A borracha 
produzida na Ásia chega ao Brasil a preços inferiores aos do produto nacional, seja extrativo ou de 
cultivo, em função dos custos baixos da mão de obra e de uma política de administração de preços 
que assegura competitividade frente à indústria sintética. 

Para assegurar mercado para a produção nacional, durante 30 anos, o Brasil adotou uma 
política de proteção à borracha nacional, através de um conjunto de medidas tais como equalização 
do preço da borracha importada à nacional, contingenciamento das importações, formação de 
estoques de reserva e mecanismos próprios de financiamento do setor, através das leis 5.225/67 e 
5.459/68, revogadas pela Lei 9.479/97. 

A indústria adquiria, primeiro, a produção nacional para depois importar, e pagava a 
diferença de preços através da TORMB, Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado da 
Borracha, recursos destinados à modernização da atividade. Até 1991, essa política era 
administrada pela Sudhevea, cujas atribuições foram repassadas ao IBAMA, com a extinção daquele 
órgão, no início do governo Collor. Entre 1986 e 1989, a média de arrecadação da TORMB foi de 
US$ 38 milhões; em 1990 chegou a US$49m, caindo, a partir daí, para US$7m em 1991, US$4m 
em 1993 e US$ 7 ,8m em 1996. 

Fator determinante, na reformulação da política vigente até então, foi a ameaça da indústria 
de pneumáticos de se transferir para outros países do Mercosul, não produtores de borracha, para 
evitar o custo adicional da matéria-prima importada. O oligopólio da industria de pneus no Brasil 
sempre defendeu um mercado liberalizado quando se trata de matéria prima (borracha) e um 
mercado protegido quando se trata de produto acabado (pneus}. Se estas empresas não têm um 
compromisso em relação aos seringueiros ou à floresta amazônica, por outro lado o governo, através 
do IBAMA, se manteve omisso, desestruturando assim o setor da borracha nativa, com todas as 
conseqüências negativas do ponto de vista social e ambiental. 

A pura e simples eliminação da proteção, porém, causaria graves prejuízos ao setor de 
cultivo, que sempre dependeu da política de proteção de preços, por ter altos custos de produção. 
Da combinação de interesses destes dois segmentos, chegou-se à nova legislação: o governo 
assumiu, por tempo determinado, através do pagamento da subvenção econômica, os custos 
diferenciados da produção nacional frente à importada, liberando a indústria deste ônus e garantindo 
o mercado para a borracha de cultivo. 

A forma encontrada pela indústria, principal interessada nas mudanças, para pressionar o 
governo a agilizar a tramitação da nova lei, foi deixar de comprar a borracha nacional utilizando um 
artifício da legislação que regula as importações. A TORMB não era cobrada sobre operações de 
drewbeck, ou seja, sobre a importação de matéria-prima utilizada para fins de exportação e, assim, 
cerca de 34 mil toneladas por ano foram importadas sob essas condições, porém utilizadas no 
mercado interno. Assim, ao final de 1 996, um estoque de cerca de 1 O mil toneladas de borracha 
levou os produtores de cultivo e os extrativistas a uma situação crítica, o que os fez aglutinar 
esforços com o segmento industrial para buscar uma solução. 

A nova lei· estabelece as seguintes normas principais: 

Uma subvenção, no valor de até R$0,90 por quilo de borracha, pelo período de oito anos, com 
rebatimentos progressivos a partir do final do quarto ano de vigência da lei. 

Possibilidade, pelos compradores de borracha natural, de compensar o pagamento da subvenção 
com créditos de impostos federais. 
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Medidas destinadas a promover a ascensão econômica e social dos seringueiros da Amazônia, 
por meio de mecanismos específicos de incentivo ao uso múltiplo da floresta amazônica e de 
programas de promoção social, a serem adotadas, pelo Poder Executivo, no prazo de sessenta 
dias. 

Recursos financeiros para programas de adensamento dos seringais nativos, aprimoramento das 
técnicas de extração e preparo do látex, visando a melhoria da qualidade da borracha e a 
diversificação das atividades econômicas na região amazônica. 

Condicionamento dos rebates referidos acima sobre a borracha oriunda de seringais nativos da 
região amazônica à implantação dos programas de responsabilidade do Poder Executivo. 

Autorização ao governo para doar, ou ceder em regime de comodato, a entidades civis sem fins 
lucrativos, representativas de produtores de borracha natural, usinas de beneficiamento de 
borracha integrantes do patrimônio da União. 

Atribuição da responsabilidade de administração da política para a heveicultura ao Ministério da 
Agricultura e, para o extrativismo, ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal. 

Inclusão anual, no orçamento fiscal da União, da dotação correspondente à estimativa do 
montante total da subvenção. 

A conseqüência imediata da nova lei é que os consumidores da matéria-prima terão a 
possibilidade de adquirir a borracha natural brasileira a preços internacionais e o cultivo terá oito 
anos para se adequar ao novo quadro competitivo internacional. Mas nada assegura que a borracha 
prodizida na Amazônia seja efetivamente comprada. Assim, para os seringueiros, as implicações são 
mais complexas. 

7 .2 Um Difícil Contexto Institucional 

A legislação de 1967, ao assegurar mercado e preço para o produto, contribuiu para a 
manutenção do extrativismo da borracha, na Amazônia, nos últimos 30 anos. Embora não tenha 
sido criada para este fim, a lei ajudou na conservação da floresta ao subsidiar a principal atividade 
econômica da população tradicional da região. 

Além disso, a mesma legislação viabilizou recursos financeiros significativos para o setor, 
que poderiam ter sido suficientes para modernizar o extrativismo. Isso não ocorreu porque, até 
1990, o seringueiro não era considerado produtor de borracha, não aparecia nas estatísticas e era 
representado, junto aos órgãos públicos, pelo comerciante ou usineiro, intermediários comerciais e 
industriais que defendiam a proteção de mercado em interesse próprio, embora alegando a 
necessidade de se evitar uma crise social na região. 

A partir da década de 70, acelerou-se o processo de desagregação da empresa seringalista 
tradicional, originada no final do século passado e marcada pela exploração dos seringueiros. No seu 
lugar, surgiu o seringueiro autônomo, uma figura econômica singular: produtor de uma matéria-prima 
industrial, através da qual mantém laços permanentes com o mercado, passou a diversificar suas 
atividades, enriquecendo a subsistência através de pequena agricultura, caça, pesca e coleta de 
produtos silvestres. 

Do ponto de vista fundiário, a desagregação da empresa seringalista tradicional deu origem à 
figura do posseiro, o trabalhador extrativista não mais subordinado a um patrão, cujos direitos foram 
reconhecidos através da Lei 7 .804/89, regulamentada pelo Decreto No. 98.897 /90, que criou as 
Reservas Extrativistas. Essa nova política reconheceu, também, o papel ambiental da produção 
extrativa, assegurando sua continuidade e criando as condições para sua modernização. 
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De 1990 até hoje foram criadas 11 Reservas Extrativistas (RESEXs) e Projetos de 
Assentamentos Extrativistas (PAEs) em toda a Amazônia, cobrindo uma área de 3.822.130 
hectares - o que representa menos de 1 % do total do território da região - e beneficiando cerca de 
30.000 pessoas. A grande maioria da população ocupada no extrativismo da borracha, portanto, 
continua localizada fora de territórios protegidos. 

A partir de 1990, marco de uma nova etapa da história da borracha na Amazônia, se afirma 
um paradoxo. Enquanto se reconhece, através das reservas extrativistas (IBAMA/MMA) e dos 
projetos de assentamento extrativista (INCRA/MEAF}, o papel ambiental dos seringueiros e se inova 
na modalidade de regularização de direitos fundiários, tem início a queda na produção da borracha 
nativa e o crescimento da borracha de cultivo fora da Amazônia. 

PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL ORIUNDA DE SERINGAIS NATIVOS E DE CULTIVO 

Em toneladas, 1990-1996 

. . , '. :s~ri~gais Nati~ · : . ( Seringais d~ CultiV'o Ano. 
1990 14.074 14.374 

1991 13.509 13.788 

1992 6.326 20.837 
1993 7.402 29.170 
1994 3.230 38.633 
1995 3.227 38.432 
1996 5.039 46.013 

Fonte: lBAMA/Diren/Decom · 

Um fator determinante na geração desse quadro crítico foi a irresponsável atuação do 
IBAMA. Órgão executor da política ambiental do país, o IBAMA estava - e continua - despreparado 
para atuar na área produtiva e nunca deu prioridade ao atendimento das populações extrativistas da 
Amazônia. Em conseqüência disso, as atividades ligadas à borracha ficaram segmentadas em 
diferentes departamentos e os recursos da TORMB foram utilizados para manutenção da instituição 
e programas não diretamente relacionados com a borracha. Sobre este aspecto, existe um parecer 
crítico do Tribunal de Contas da União, solicitando o respeito pela legislação. Também chegou a 
tramitar no Congresso um pedido de criar uma CPI para apurar as irregularidades no uso dos 
recursos da TORMB. 

O IBAMA continua desestruturado para gerênciar uma política para a borracha nativa. A 
Diretoria de Recursos Naturais Renováveis (DIREN) possui dois departamentos que tratam do 
assunto, o Departamento de Recursos Florestais (DEREF) que tem uma Divisão de Silvicultura sob 
cuja responsabilidade estavam os programas de cultivo, e o Departamento de Transformação e 
Comercialização (DECOM) que possui por sua vez duas divisões que tratam da borracha. Trata-se da 
Divisão de Transformação e Processamento - que trabalha com a criação e difusão de novas 
tecnologias e procedimentos de comercialização - e a Divisão de Borrachas, que acompanha as 
principais variáveis do setor, realizando estatísticas e acompanhamento de preços. 

Lígado à Presidência do I BAMA, está o órgão especialmente criado para tratar das Reservas 
Extrativistas, o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais 
(CNPT), que desenvolve programas de atendimento às populações tradicionais, de criação e 
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implantação de reservas extrativistas, coordena o Projeto Resex do Programa Piloto e o Prodex, 
programa de crédito do Basa, mas não atua na área produtiva e recebeu, nos últimos anos, recursos 
insignificantes da TORMB. 

No ãrnbito do MMA, a Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal (SCA), 
ha vários programas para as comunidades extrativistas, envolvendo apoio a projetos produtivos, 
ecoturismo, estímulo a produtos não-madeireiros, apoio à criação de reservas extrativistas, além da 
coordenação da execução do Programa Piloto como um todo. 

A Secretaria de Coordenação da Formulação de Políticas (SOi), coordenou as negociações da 
nova lei da borracha e desempenha o mesmo papel, hoje, nas iniciativas do Programa Comunidade 
Solidária para tornar efetivo o Art.7o da nova lei (veja abaixo}. 

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) tem uma equipe técnica oriunda da antiga Sudhevea 
que presta assessoria técnica, quando solicitada, sobre questões de mercado e de operacionalização 
de políticas. 

Além desta segmentação, incompatível com as funções definidas pela legislação, iniciativas 
tecnológicas foram tomadas sem coerência com os objetivos de modernização do setor extrativista. 
Exemplo disso foi o projeto de implantação de usinas de beneficiamento da borracha, sob 
responsabilidade do DECOM, que construiu unidades em Xapuri e Sena Madureira, no Acre, e em 
Santarém, no Pará, com equipamentos frágeis e ultrapassados, sem adequado fornecimento de água 
e energia. Mais que isso, as usinas foram concebidas como plantas físicas e não como componentes 
de uma estratégia de produção e comercialização, não incluindo, portanto, treinamento sobre gestão 
e capital de giro para aquisição da matéria-prima. 

No que se refere à legislação até então vigente, o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) 
avaliou que defendê-la seria um erro, uma vez que os seringueiros nunca foram beneficiados pela 
aplicação dos recursos da TORMB, nem tiveram, por parte do IBAMA, respostas adequadas às suas 
demandas. O CNS procurou então participar das negociações que resultaram na nova legislação, 
atuando de forma conjunta com os demais segmentos do setor. As propostas inicialmente 
defendidas pelo CNS foram as seguintes: 

Subvenção diferenciada para a borracha nativa, por 20 anos, no valor de US$ 1,00 por quilo, 
com rebates a partir do décimo sexto ano. 

Criação de um Fundo de Incentivo ao Uso Múltiplo da Floresta, visando a diversificação das 
atividades extrativistas e o desenvolvimento sustentável da região. Os recursos do Fundo seriam 
originários de fonte orçamentaria, correspondendo ao valor médio da TORMB nos últimos dez 
anos, ou seja, cerca de 40 milhões. 

Transformação do CNPT em fundação vinculada ao MMA, para administrar a nova política. 

Em audiência com o Presidente da República articulada pela Senadora Marina Silva, em 
março deste ano, o CNS obteve o compromisso do governo de arcar com o custo ambiental da 
borracha nativa. Deste momento até a sanção da nova lei, no entanto, este compromisso não foi 
respaldado pela atuação da Casa Civil, cujos representantes pareciam não compreender o alcance da 
proposta e, especialmente, a complexidade dos aspectos econômicos, sociais e ambientais da 
atividade extrativista. O MMA e o IBAMA, responsáveis pela operacionalização das medidas 
contidas na nova lei, nunca participaram das negociações. 

O governo não aceitou o tratamento diferenciado, a nível econômico e ambiental, implícitos 
na proposta de um fundo e de uma instância ágil do ponto de vista operacional. Os técnicos da Casa 
Civil defenderam a idéia de que a borracha é uma só, independentemente de sua origem, e que o 
governo já estava fazendo uma exceção ao aceitar manter subsídios para o setor. 

Um dado não considerado pelo governo foi o custo relativamente baixo da proposta 
apresentada pelo CNS. O valor proposto para o Fundo teria um custo anual de cerca de R$5 
milhões, com altos ganhos ambientais e sociais. Outra alternativa proposta, aprovada pelo Senado 
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mas depois recusada, foi a de transformação da TORMB em uma taxa de proteção da floresta 
amazônica, mantida exclusivamente sobre a borracha nativa. Essa medida poderia viabilizar a 
proteção da floresta através de um mecanismo de mercado, um instrumento inovador até no cenário 
internacional. 

Depois de sancionada a lei, foram perdidas duas oportunidades de corrigir as distorções 
apontadas. Previa-se, como é comum no caso de uma lei nova, a criação de um grupo de 
regulamentação para definir com mais clareza o programa para os seringueiros, as formas de 
operacionalização das atribuições dos diferentes órgãos e, principalmente, a operacionalização da 
subvenção, no caso dos serinqals nativos. A obrigatoriedade da regulamentação, no entanto, não 
consta do último ítem da nova lei. Com base nessa omissão, e através de uma interpretação formal 
dos fatos, o entendimento da Casa Civil é que o único ítem a requerer regulamentação é o referente 
à subvenção, delegando essa responsabilidade ao Ministério da Agricultura que orçou, para 1998, o 
valor de R$ 40 milhões. 

Ressalte-se ainda que os recursos necessários para executar o programa de desenvolvimento 
e diversificação dos seringais nativos, de responsabilidade do MMA, não foram incluídos no 
orçamento de 1998. 

Não existindo mais recursos da TORMB, não tendo mais o IBAMA competência para atuar 
no mercado, não tendo sido corrigida a desarticulação interna nos órgãos ambientais, não havendo 
uma instituição nova para buscar alternativas tecnológicas, é difícil prever como as determinações 
dispostas na Lei serão efetivadas, correndo-se o risco de por a perder seus os aspectos positivos. 

Por outro lado não estão sendo definidas - e muito menos implementadas ~ as medidas 
econômicas para assumir os custos ambientais de produção da borracha nativa. Em função deste 
vazio na área econômica, decorrente da incapacidade do IBAMA, os aspectos de promoção social 
dos seringueiros, que deveriam constituir uma ação complementar, se tornaram a ação central. Está 
sendo elaborado, com uma efetiva participação do CNS, um programa emergencial assistência! 
denominado Amazônia Solidária, nas áreas de saúde e de alimentação (rancho entre-safra). A 
coordenação do Programa Amazônia Solidária é de responsabilidade do Programa Comunidade 
Solidária da Casa Civil. Ao contrário do que se passa na área de produção e comercialização, o 
Programa Comunidade Solidária ofereceu plenas e efetivas condições de participação. 

7 .3 A Floresta Perde os Seringueiros 

Uma recente reportagem da revista Fortune aponta para um cenário que já havia sido 
apresentado ao governo durante as negociações. Trata-se da perigosa dependência, no 
abastecimento mundial de borracha, das plantações asiáticas. O fato dessas terem sido 
desenvolvidas a partir de sementes de seringueiras mais vulneráveis ao mal das folhas pode levar ao 
rápido extermínio dos cultives, no caso da doença atingir a Ásia, situação que é prevista para, no 
máximo, cinco anos. 

Além disso, o artigo cita pesquisas desenvolvidas pelos EUA em toda a Amazônia, logo após 
a guerra, visando encontrar clones resistentes às doenças. Plantações experimentais na Costa Rica 
foram eliminadas em 1952, supondo que os sintéticos teriam transformado a importância da 
borracha natural em um curto momento da história da humanidade. Não foi isso que ocorreu. O 
cenário atual é de queda da produção na Ásia, risco de eliminação das áreas cultivadas, falta de 
atrativo para a mão de obra frente a outras alternativas econômicas, aumento de consumo local em 
função das altas taxas de crescimento, afirmação das qualidades da borracha natural e demanda 
crescente em todo o mundo, decorrente dos novos mercados nas economias en transição. A 
Amazônia é a única região do mundo que detém um banco de germoplasma de seringueira com 
populações humanas acostumadas a viver nestas áreas. Tecnologias novas (U NB 1997, FUNBIO 
1997) estão surgindo para viabilizar novos produtos, assim proporcionando oportunidades de 
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conservação e valorização dos seringais nativos. Estes argumentos seriam suficientes para dar um 
tratamento diferenciado à borracha nativa da Amazônia. 

Tudo isso torna a situação dos seringueiros preocupante. Depois de terem conquistado o 
status de produtores de borracha e protetores da floresta, no início da década de 70, à custa de 
duros conflítos sociais, após a nova lei eles estão ameaçados de voltar à condição de 30 anos atrás, 
isto é, de excluídos. Perderam até a possibilidade de interlocução com o governo, já que o diálogo 
com o lBAMA está interrompido porque as lideranças do CNS se recusam a discutir com o atual 
Presidente do órgão, após as muitas frustrações. Para estes, os principais impactos da nova lei são 
de três ordens: 

A) Econômica 

Estabelecer uma subvenção única para a borracha nativa e a de cultivo, sem definir mecanismos 
operacionais implica que esse valor não tem como chegar aos seringueiros. Isso se deve ao fato 
que os tradicionais compradores de borracha, os usineiros, fecharam suas atividades nos últimos 
três anos e que as novas usinas implantadas pelo IBAMA somente absorvem ínfima parcela da 
produção e não têm capital de giro nem experiência para operar no mercado. A atual direção do 
IBAMA se recusa em aceitar que a compra deve atingir toda a produção dos seringueiros e 
incluir portanto - além das usinas , as cooperativas, sindicatos, associações e outras 
organizações de seringueiros. 

O valor da subvenção não permitirá que se pague aos seringueiros nem o preço de tabela 
definido pelo próprio IBAMA. Este insiste que as usinas paguem o preço de tabela e vendam a 
preço internacional mais o subsidio (em torno de R$1,30 + 0,90 = 2,20). Considerando que o 
preço médio da borracha bruta está em torno de R$1,23 por quilo (correspondente a 1,66 pela 
borracha seca) e que o custo da matéria prima deve corresponder a 60% do preço de venda da 
usina {neste caso, 60% de 2,20), significa que o valor da borracha seca deveria ser no máximo 
de R$1,32. Daí, o absurdo pelo qual as usinas deveriam perder R$0,34 por quilo (pois pagar o 
preço de tabela pela borracha natural significa pagar 1,66 pela borracha seca), ainda sem 
considerar o preço do transporte, que varia de 0,06 a 0,25 por quilo. Tudo indica, portanto, que 
o IBAMA está levando a falência as usinas antes de entrar em funcionamento. Também, os 
programas de modernização e aumento de produtividade, que poderiam contribuir para absorver 
esse prejuízo, não poderão ser executados porque não foram alocados recursos orçamentarios 
para isso. 

Os instrumentos de política econômica existentes na antiga legislação, que permitiam ao IBAMA 
interferir em momentos críticos de crise no mercado, não mais existem, tornando o órgão 
impotente frente à crise que se agrava a cada dia. 

BJ Social 

Sem preço para o produto, os seringueiros que vivem fora das Reservas Extrativistas vão 
continuar o processo de abandono da floresta, agravando a miséria das cidades da região. 

Ao deixar a floresta vão perder a condição de posseiros, que lhes é assegurada pelo fato de 
terem vívido, há gerações, seja em áreas sem titulação regular, seja em terras públicas. 

A base social sobre a qual novas reservas extrativistas poderiam ser criadas deixa assim de 
existir; essa unidade de conservação perde portanto o caráter inovador de reforma agrária que 
está contido em sua formulação original. 
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CJ Ambiental 

Extensas áreas de floresta, hoje habitadas e protegidas, ficarão cada vez mais vulneráveis a 
qualquer tipo de exploração, de modo que as possibilidades de conservação dos recursos 
florestais da Amazônia ficam comprometidas. 

O banco de germoplasma de seringueiras, estratégico para a conservação da biodiversidade, fica 
também vulnerável, tendendo a desaparecer pela expansão do desmatamento sobre essas áreas. 

O histórico reconhecimento por pane do governo da importância das populações humanas na 
conservação e no desenvolvimento das florestas tropicais, tendo o caso dos seringueiros como 
símbolo, está sendo revertido. As populações extrativistas que hoje vivem nas reservas já 
criadas têm uma chance de identificar outras alternativas de sobrevivência, por não estarem 
envolvidas em conflitos fundiários e terem sua subsistência relativamente assegurada. Mas elas 
representam um percentual insignificante frente ao total da região. Em síntese, o modelo 
preconizado após o assassinato de Chico Mendes - baseado em produção extrativa, conservação 
da floresta, reconhecimento de direitos fundiários e modernização tecnológica - está, de fato, 
ocorrendo nas Reservas Extrativistas. No entanto, não apresenta mais possibilidades de 
expansão, a partir da vigência da nova lei, já que a categoria social do seringueiro encontra-se 
ameaçada. 

Somente uma forte pressão sobre o governo federal poderia reverter esse quadro, com a 
participação também de organizações internacionais preocupadas com a defesa das florestas 
tropicais no mundo. Trataria-se de solicitar um agressivo programa de introdução de novas 
tecnologias para o beneficiamento, associada a uma reforma agrária ecológica extensiva {o CNS 
propõe como meta 1 O% da floresta amazônica), reconhecendo os serviços ambientais prestados 
pelos seringueiros. 
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8 INOVAÇÃO E DESAFIOS DO MANEJO DE VÁRZEA 

A elaboração de um projeto do Programa Piloto visando experimentar e desenvolver formas 
de manejo integrado dos recursos de várzea constitui uma das principais novidades positivas do ano 
de 1997 nas políticas governamentais que dizem respeito à Amazônia. A publicação Amigos da 
Terra-GTA do ano passado havia dado grande destaque a este tema, solicitando uma abordagem de 
gestão integrada e apostando nas comunidades tradicionais como atores principais. 

Porém, para que se possa avançar na realização deste desafio tão difícil, é necessário que o 
governo leve em consideração uma série de entraves e problemas que, na situação atual, 
inviabilizariam essa tentativa. Há vários exemplos de incoerências na política do governo, e até do 
próprio Ministério de Meio Ambiente, tanto de origem econômica, como legal e institucional, que 
precisam ser corrigidas urgentemente. 

O atual processo de desenvolvimento da várzea está levando à degradação progressiva dos 
seus ecossistemas. Os recursos naturais da várzea são, ao mesmo tempo, subaproveitados e 
superexplorados. Subaproveitados porque os atuais sistemas de exploração aproveitam apenas uma 
fração do potencial produtivo. Superexplorados porque esses sistemas estão esgotando aqueles 
recursos que são utilizados, contribuindo assim para a degradação do ecossistema de várzea como 
um todo. Até agora, os órgãos governamentais responsáveis pela gestão dos recursos naturais da 
várzea se mostraram incapazes de controlar o processo. A ausência de uma presença efetiva do 
governo tem contribuído para uma ocupação desordenada, onde prevalecem interesses econômicos 
individuais de curto prazo, sem qualquer preocupação com os impactos ecológicos, sociais e 
econômicos. Se as tendências atuais não forem revertidas, o grande potencial da várzea será 
desperdiçado, assim perdendo-se uma importante oportunidade para se criar modelos de 
desenvolvimento sustentável na Amazônia. 

Por exemplo, apesar de seu potencial, a agricultura da várzea continua em crise e sem 
alternativas seguras para resolver os problemas de baixa rentabilidade, degradação ecológica e 
ausência de mercados para a sua produção. Embora visto como o ambiente mais propício para a 
pequena produção intensiva, a evolução do uso do solo da várzea segue as mesmas tendências que 
dominam a terra firme, ou seja, a expansão da pecuária e das culturas extensivas. 

Como resposta à falta de uma política de gestão ambiental efetiva por parte do governo, as 
comunidades de várzea e as organizações que as apoiam estão assumindo a responsabilidade pela 
gestão dos recursos naturais, desenvolvendo sistemas de manejo independentes da participação do 
governo e fora do sistema formal de gestão. Embora representando iniciativas interessantes de 
manejo sustentável da várzea, esse movimento sofre da falta de um contexto legal para ordenar e 
legitimar o processo, de um embasamento técnico-científico para assegurar a sustentabilidade e 
rentabilidade das tentativas de manejo e de mecanismos institucionais para integrar essas iniciativas. 
Nesse contexto, a nova proposta de gestão descentralizada e participativa elaborada pelo 
departamento de pesca do IBAMA representa uma iniciativa extremamente promissora, mas ainda 
não existe uma estrutura institucional formal capaz de viabilizar essa proposta a nível regional. 

A seguir, são apresentadas algumas recomendações visando adaptar o quadro legal e 
institucional às exigências do desafio de implantação de sistemas de gestão integrada dos recursos 
de várzea. 

8.1 As Ameaças da Irrigação em Grande Escala 

O governo federal está incentivando projetos de arroz e soja com irrigação em grande escala 
na várzea da região de Santarém e em outras regiões como Humaitá, no Rio Madeira. Esses projetos 
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estão sendo implantados sem nenhuma discussão com as instâncias municipais e estaduais, ou com 
a sociedade civil. Trata-se de projetos que terão um impacto ambiental enorme, sendo que levam a 
uma verdadeira transformação da topografia da várzea. Se esse modelo for adotado em escala 
regional, afirmaria-se uma realidade totalmente incompatível com a proposta de manejo dos recursos 
e ecossistemas da várzea, uma vez que seriam prejudicados seriamente os habitat naturais. As 
conseqüências para a biodiversidade, e especialmente para a pesca, são gravíssimas. Esses projetos 
estão sendo implantados sem qualquer avaliação científica de seus impactos, sendo que o tamanho 
dos empreendimentos está abaixo do mínimo necessário para requerer um EIA-RIMA. Uma das 
recomendações a se considerar, além de uma profunda revisão desses programas, é de que devido 
às características especiais do ecossistema da várzea, deveria-se diminuir o tamanho mínimo dos 
empreendimentos que requerem a elaboração de EIA-RIMA . 

8.2 Os Incentivos à Criação do Búfalo 

A Embrapa está incentivando a criação de búfalos na várzea, com o argumento que o búfalo 
é melhor adaptado à várzea do que o gado branco, tem um rendimento maior e portanto é uma 
opção melhor para esse ambiente. Por outro lado, o búfalo tem se mostrado uma alternativa 
extremamente difícil do ponto de vista de seu manejo, derrubando cercas, invadindo os roçados de 
produtores e causando um impacto ecológico maior do que o gado branco. O búfalo também é visto 
como uma ameaça por uma grande parte da população ribeirinha, ou seja, como um mecanismo 
utilizado por grandes proprietários para expulsá-los de suas terras. Os pesquisadores da Embrapa 
deveriam adotar uma posição mais objetiva em relação à criação do búfalo, condicionando sua 
expansão a uma avaliação crítica e científica de seus impactos e abandonando o preconceito de que 
os ambientalistas querem impedir o desenvolvimento da várzea. 

Essa incoerência entre as políticas do governo na área agropecuária e os objetivos do projeto 
sobre várzeas no quadro do PP-G7 é preocupante. Assim como os sistemas irrigados, a criação de 
búfalo tem seu lugar na economia de várzea, mas é necessária uma avaliação cuidadosa e científica 
de seus impactos, assim como a identificação de medidas para mitigá-los. Estudos dessa natureza 
são contemplados no PP-G7, mas algumas medidas podem ser tomadas antes de sua conclusão. 
Especialmente, poderiam ser reavaliadas as prioridades do programa de pesquisa agropecuária da 
Ernbrapa, de modo a resolver esses conflitos entre os objetivos de desenvolvimento agrícola e os de 
conservação e manejo sustentável dos ecossistemas de várzea, que constituem a base do Programa 
Piloto. 

8.3 Viabilizar a Descentralização 

A nova política do IBAMA visando descentralizar a gestão para os níveis estaduais e 
municipais é, em tese, positiva, mas existem vários problemas que podem inviabilizar a realização 
efetiva dessa proposta. Em primeiro lugar, o IBAMA pretende interagir diretamente com os 
municípios, através de suas superintendências estaduais. Não fica claro, portanto, o papel dos 
órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) na gestão da várzea. Há riscos de que as 
superintendências estaduais do IBAMA tendam a assumir o papel das OEMAs. Ao mesmo tempo, as 
OEMAs estão reivindicando um papel maior na gestão dos recursos naturais de seus respectivos 
estados, embora, em muitos casos, elas não disponham ainda de suficiente capacidade para atuar 
de forma efetiva. Existe a possibilidade, nesse quadro, de conflitos institucionais que possam vir a 
prejudicar a implantação do modelo proposto de gestão integrada. A questão da divisão de 
responsabilidades entre as superintendências do IBAMA, as OEMAs e os governos municipais, assim 
como as formas de coordenação entre eles, devem ser esclarecidas o mais rápido possível, sem que 
se espere (veja capítulo 1) uma reforma do IBAMA, o que pode ainda demorar. O sucesso da 
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proposta do Programa Piloto e a própria viabilidade do manejo de várzea depende em parte da rápida 
resolução dessa questão. 

8.4 Adaptar as Políticas Fundiárias 

A situação fundiária da várzea continua sem definição. A Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU) está prestes a começar a formulação de um projeto piloto para regularizar a situação fundiária 
em 1 5 comunidades de várzea no município de Santarém. Esse trabalho é da maior importância, 
porque até agora a documentação das propriedades de várzea é mínima. Além da falta de 
documentação das propriedades de várzea, o sistema fundiário tradicional utilizado pela população 
varia de uma região para outra. Por exemplo, no Baixo Amazonas as propriedades individuais são 
reconhecidas e existe um mercado de terra. Já no Solimões não há normalmente propriedades 
individuais e os moradores são donos apenas das suas benfeitorias, sendo a terra de propriedade 
coletiva. É importante lembrar como as contradições entre a legislação e o sistema tradicional local 
tendem a favorecer os mais poderosos, os quais têm condições de contratar advogados e resolver a 
situação a seu favor. Os perdedores são geralmente os pequenos proprietários e as comunidades 
desorganizadas que não têm condições de contratar assessoria jurídica. 

A outra grande questão diz respeito à posse coletiva. Existe a necessidade de se legitimar e 
estruturar a posse coletiva de terras de várzea como elemento central de um modelo de gestão 
participativa. Até agora, o SPU tem tomado decisões ad hoc. Em pelo menos dois casos, as 
comunidades conseguiram o reconhecimento pelo SPU de suas reivindicações para a posse de ilhas 
na frente de suas comunidades (Aracampina e Costa do Tapará). Porém, não é claro se trata-se de 
casos isolados ou se podem vir a refletir a política fundiária do governo. Na região de Tefé, como foi 
observado, apesar de a posse coletiva ser mais comum, não há o necessário respaldo legal para 
terras comunitárias. 

Também não é claro até que ponto a proposta de mudanças na legislação fundiária, que 
seria de cadastrar as propriedades privadas de várzea, tem como objetivo apenas apoiar as 
iniciativas empresariais, como as culturas de arroz e soja irrigados em grande escala. A segurança 
fundiária é provavelmente essencial para viabilizar a implantação desse modelo empresarial a nível 
regional, tanto em função da necessidade de investimentos expressivos quanto como condição para 
acesso a financiamentos do governo. 

8.5 O Conflito do Fechamento dos Lagos 

O novo modelo de gestão proposto pelo IBAMA no quadro do PP-G7 representa, sem 
dúvida, um avanço em relação a política anterior. Porém, ele não atende a principal reivindicação das 
organizações comunitárias ribeirinhas, isto é, o direito de fechar os lagos e mantê-los para o uso 
exclusivo da comunidade. A proposta do IBAMA legitima, sim, os acordos comunitários, mas apenas 
no contexto de um regime de livre acesso. Os acordos de pesca podem definir a maneira em que o 
recurso pesqueiro é utilizado, mas não podem definir quem pode pescar. Por exemplo, uma 
comunidade pode adotar a regra de proibição da malhadeira, mas não pode proibir os pescadores 
externos de pescar no lago. 

Essa interpretação do código das águas dificulta e desincentiva o manejo do recurso, pois 
não permite que o grupo social que investe espontaneamente na fiscalização e na redução de acesso 
ao recurso receba os benefícios desse esforço. O grupo que criou o sistema de manejo não pode 
impedir que outros, que não contribuíram para a fiscalização do lago, desfrutem dos benefícios de 
seu trabalho. Assim, se torna muito difícil implantar sistemas de manejo coletivo. Entre as soluções 
possíveis, pode-se adotar sistemas de manejo de lago com base nas propostas formuladas para a 
situação fundiária da várzea, desde que isso seja compatível com o código das águas. 
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A questão do fechamento dos lagos é importante, porque se o número de pescadores não 
pode ser limitado e apenas seus apetrechos controlados, será impossível resolver o problema da 
super-exploração do recurso. Com o aumento do número de pescadores a renda por pescador cai. O 
livre acesso, mesmo com gestão participativa e restrições nos aparelhos utilizados, leva ao 
progressivo empobrecimento dos pescadores e a super-exploração do recurso. Limitando o número 
de pescadores, seria possível manter a produtividade do recurso e a renda do pescador. A tese da 
proibição do fechamento dos lagos tem origem em considerações sociais, visando garantir que todos 
tenham o direito de pescar. O problema é que essa situação tem conseqüências desastrosas a médio 
e longo prazo. Não há dúvidas que em algum momento será necessário restringir o número de 
pescadores, e é melhor fazê-lo na hora em que é ainda possível se estimular o manejo sustentável 
do recurso, ao invés de fazê-lo quando já se torna necessária a proibição de uso do recurso em 
decorrência de seu esgotamento. De qualquer forma, criar uma grande população de pescadores 
empobrecidos parece questionável, do ponto de vista social, mesmo a curto prazo. 

8.6 Apoiar a Gestão Comunitária 

O novo modelo de gestão proposto no âmbito do Programa Piloto exigirá do IBAMA, das 
OEMAs e dos governos municipais um compromisso maior com a gestão, pois o respaldo do estado 
é essencial para viabilizar a gestão participativa. As organizações comunitárias têm poderes 
limitados de fiscalização dos acordos de pesca, restringindo-se apenas à constatação e não à 
atuação. Portanto, a viabilidade dos acordos dependerá do apoio que as comunidades recebem das 
várias instâncias do governo. Se é verdade que a implantação do novo modelo pode forçar 
mudanças nos governos municipais e estaduais e no próprio IBAMA, pois estes órgãos terão que 
responder a uma grande demanda das comunidades, há também o perigo de que se desmoralizem as 
organizações comunitárias que assumem os compromissos dos acordos. Por falta de apoio, elas 
podem aos poucos desistir de fiscalizar a exploração do recurso, transformando a gestão 
participativa apenas em um aspecto formal. 
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