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Brasília, 31 de jeneiro de 1993. . .. 

Prezados Amigos, 

,... 
r 

A cada ano, desde 1986, quando o IEA foi criado, pode-se identificar um evento 
importante, ou um acontecimento que mais marcou a atuação e influiu no futuro da 
instituição. 

O ano de 1992 foi o do delineamento da nova identidade do Instituto. Os saldos, 
para o IEA, foram positivos. O escritório do IEA em Brasília constituiu, em um ano e 
meio, equipe profissionalizada de alto nlvel,· estabeleceu uma rede de contatos 
institucionais estratégicos, marcou presença no cenário político nacional, gerou eventos 
de impacto no campo ambiental e desencadeou um processo tão importante, a nlvel 
institucional, que culminou com a decisão, tomada em dezembro passado, pelo Conselho 
Diretor, de transferir a sede do Instituto para Brasflia. Uma decisão à altura do trabalho 
realizado pela equipe que compõe o IEA de Brasflia. 

O IEA é uma das poucas ONG 's brasileiras com atuação nacional e uma das 
poucas, no campo ambiental, localizadas em Brasília. Ao mesmo tempo que isto 
representa um desafio, é também uma grande responsabilidade junto ao movimento 
ambientalista brasileiro, uma vez que poderá, se for competente, colaborar para o 
surgimento de um novo estilo de atuação no ambienta/ismo: aquele que conjuga a 
qualidade da informação técnica com a perspicácia da ação política. 

Temos recebido, ao longo destes seis anos, grande apoio de fundações 
internacionais. Nenhum deles, na amplitude da Fundação Ford que tem demonstrado, 
desde 1987, acreditar no potencial do IEA. Agradecemos, mais uma vez, o incentivo que 
este apoio vem representando. 

..•... Mary Helena Allegretti 
Presidente do Conselho Diretor 
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APRESENTAÇÃO 

,. 

Este relatório compreende as atividades do Projeto Políticas Públicas para a 
Amazônia realizadas durante o ano de 1992. Apesar de ter um caráter anual, o seu 
alcance transcende o período mencionado. O presente trabalho representa. na verdade, 
a base a partir da qual se elaborarão os produtos finais do Projeto. Desta forma, 
enquanto resultado intermediário apresenta um duplo caráter: extrapola os limites de um 
relatório anual, ao mesmo tempo que está aquém do que será obtido em Julho de 1993, 
término do período de dois anos do projeto. O esforço do Escritório de Brasília do IEA foi, 
portanto, de maximizar a feitura de um documento intermediário - trabalhando-o 
praticamente como se fosse final - para poder contar. no último semestre de duração do 
Projeto, com a possibilidade de criticá-lo, enriquecendo-o com as mudanças e acréscimos 
necessários. Assim, do duplo caráter deste documento advém seus limites e sua força. 

A intenção de transformar os textos em dois produtos. um livro e vários 
Cadernos do IEA, com públicos e alcances diferentes, orientou uma arquitetura flexível 
da estrutura do trabalho. Desta forma, está organizado por partes e seções que, ainda 
que articuladas em um todo coerente, são, em maior ou menor grau, independentes entre 
si. Dado o estágio intermediário do trabalho em elaboração, e o seu caráter coletivo, o 
desenvolvimento das seções e partes ainda se encontra desigual. A homogeneização do 
grau de elaboração dos vários segmentos será uma tarefa central até Julho de. 1993. 

Ao se deparar com um campo tão vasto quanto o de "políticas públicas" para 
a Amazônia, algumas decisões, para estabelecer prioridades e factibilídades, foram 
cruciais e só puderam ser realizadas, com um grau de acuidade real, a partir do Projeto 
em andamento. Primeiro, ajustou-se a abrangência do campo de interesse para as 
políticas ambientais. Também foram selecionadas algumas políticas com interfaces vivas 
com o setor de meio ambiente. Aqui logo se percebeu que os passos iniciais e óbvios 
para compreender a estruturação daquele setor no Brasil, ainda não tinham. sido 
sistematicamente percorridos. Daí a opção pelo mapeamento e análise da estrutura 
federal para o meio ambiente. Avançada no que diz respeito ao Executivo, a pesquisa 
deverá continuar, nos próximos meses, com relação a universos, neste contexto, mais 
simples (e desconhecidos): os poderes Legislativo e Judiciário. 

Na mesma linha, decidiu-se pelo levantamento de recursos para o meio 
ambiente. Aqui é fundamental continuar e aprofundar o acompanhamento, dada a 
volatilidade nesta área e sua importância para a formulação e implementação das 
políticas. O papel e mecanismos de atuação dos diversos agentes na área de recursos 
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ê algo a ser detalhado, assim como a importância dos recursa$. in.t,rnos para o setor. Já 
••• -? ',. • ~ 

quando o objeto· é "políticas públicas e ,neio ambiente" depà"roü-le com a necessidade 
de recortes mais precisos e fundamentados. Dadas as características do IEA, de sua 
tradição de envolvimento com questões amazõnicas e de gestão social de recursos 
naturais. optou-se por eleger políticas com amplo impacto nestes· dÔmínios, o 
Zoneamento Ecológico-Econõmico. por exemplo, contrastadas com algumas de alcance 
mais delimitado e setorial (e portanto mais próximas a áreas de atuação concretas do 
Instituto), como a Política Econõmica para a Borracha. A política fundiária necessita ser 
mais compreendida e ter as suas interfaces com a questão ambiental mais exploradas. 
Igualmente, deverão vir a ser inteiramente consideradas as políticas florestal e mineral. 

Em um contexto marcado por profunda restruturação político-administrativa, a 
importãncia do Projeto para o IEA é impossível de ser superdimensionada. A partir da 
experiência sistematizada que ele proporcionou, com a instalação do escritório de 
Brasília, o Conselho Diretor do Instituto decidiu ser necessária a transferência da sede 
de Curitiba para a Capital Federal. A relação entre pesquisa e ação política delineou-se 
claramente como prioritária para consolidar o perfil do IEA como uma instituição de 
Estudos Amazônicos a Ambientais. Nunca é demais explicitar que, para o seu quadro 
técnico. o processo permitiu o amadurecimento do que é ser uma ONG no Brasil que 
pretende conjugar seriedade da pesquisa aprofundada e sistemática, com atividade 
política consubstanciada visando o incremento da cidadania, justiça social e respeito ao 
meio ambienta. 

Gustavo Lins Ribeiro, Ph.D. 
Vice-Presidente do 
Conselho Diretor do IEA. 
Consultor do Projeto 
"Políticas Públicas para a Amazônia" 
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PARTEI 

O PROJETO DE POL(TICAS PÚBLICAS PARA A AMAZÔNIA 

O IEA e as Políticas Públicas' 

.. 
- r 

INTRODUÇÃO 

O IEA vem trabalhando com políticas públicas desde sua fundação, em outubro 
de 1986, assessorando a criação e implementação das Reservas extrativistas na 
Amazônia. 

A decretação, em 1989, no final do governo Sarney, das reservas extrativistas 
Chico Mendes, Alto Juruá, Ouro Preto e Cajari, representou o maior triunfo político da 
Instituição até hoje . Desde então, tem-se trabalhado com mais intensidade junto ao 
Governo Federal, tanto no que diz respeito à elaboração e implantação de políticas 
públicas, quanto com relação ao acompanhamento, monitoramento e participação de 
instãncies políticas de planejamento e decisão. 

O projeto Políticas Públicas para o Meio Ambiente tem como objetivo central 
apoiar o IEA na ampliação do debate sobre as políticas públicas em torno da questão 
extrativista na Amazônia. O projeto contemplava a instalação do escritório desta 
Instituição em Brasília e a contratação de um quadro técnico e consultores. Centrou-se 
em dois eixos: políticas globais e programas específicos. 

PoUticas Globais enfocou um selecionado número de projetos estratégicos 
desenvolvidos pelo Poder Público para a região amazônica. Objetivava um diagnóstico 
interpretativo com vistas, por um lado, à inserção das demandas extrativistas no âmbito 
desses projetos e, por outro, a uma ação propositiva e de pressão dirigida aos três 
poderes do Estado. 

Programas Específicos centrou-se no assessoramento ao Poder Executivo e na 
implantação de programas específicos para a materialização da criação de Reservas 
Extrativistas e a implantação e desenvolvimento das já existentes. 

1 Texto por Luiz Fernando Allegretti. Agrõnomo. Coordenador de Potluces Públicas do IEA. 
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ANTECEDENTES DO PROJETO DE POÚTICAS PÚBLICAS 

O trabalho anterior com políticas públicas do IEA, igualmente financiado pela 
FORD. concentrou-se no Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), e foi relativo . à criação e desenvolvimento das Reservas 
Extrativistas. Nas áreas trabalhadas, em conjunto com o IBAMA, o IEA deixou vasto 
material e inúmeras recomendações técnicas, nos programas e projetos em que se 
envolveu. Os principais trabalhos realizados foram os seguintes: 

- Programa Nacional de Reservas Extràtivistas (PNRE) 
- Comissão Especial de Política Extrativista 
- Nova Política para a Borracha Nativa nas Reservas 
Extrativistas e Indígenas. 

O PNRE foi apresentado ao IBAMA no mês de março de 1990. Buscava criar 
mecanismos institucionais permanentes dentro daquela instituição e de outros órgãos 
públicos, voltados para o atendimento das necessidades das Reservas Extrativistas. em 
termos de demarcação, regularização fundiária, programas econômicos e sociais. Seus 
principais objetivos: 

a) Criar, implantar e consolidar as Reservas Extrativistas na Amazônia; 
b, Formar um estoque de áreas para imediata e futura utilização, e vi ta n d o 

conflitos sociais na região e controlando os desmatamentos: 
e) Definir uma instancia institucional específica dentro do IBAMA para 
executar o programa; 
d) Criar mecanismos permanentes de participação da população extrativista 

na definição da política para o setor. 
A Comissão de Política Extrativista seria formada por Organizações Não 

Governamentais e dirigida pela Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de 
direcionar a política do setor para atender aos interesses das populações extrativistas. 
A grande polêmica que surgiu na criação desta Comissão referiu-se ao seu aspecto 
consultivo ou deliberativo. Ao nosso ver, participar apenas em caráter consultivo não 
significaria mudança alguma na influência das ONGs sobre o processo. sobre assuntos 
extrativistas. já vinha sendo feito. 

A Assessoria Jurídica da SEMAM não considerou adequada a sugestão· de 
conferir caráter deliberativo à Comissão. Também não foi possível assegurar recursos 
financeiros para a Comissão funcionar. As dificuldades burocráticas apresentadas foram 
tão grandes e de difícil superação, que as ONGs optaram por sustar o encaminhamento 
proposto. 

Naquele período aÍnda, outra preocupação importante do IEA e do Conselho 
Nacional dos Seringueiros (CNS) era com políticas adequadas de preço e mercado para 
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a borracha nativa, o principal produto de sustentação das reservas extrativistas na 
época. A estratégia de ação foi definida no documento Nova PoHtica para a Borracha 
Nativa nas Reservas Extrativistas e lndlgenas na Amazõnia, de autoria do IEA e posição 
oficial do CNS e União das Nações Indígenas (UNI). 

O documento, fruto de convênio com o IBAMA na gestão de Fernando César 
Mesquita, apresentava proposta de adequação da política para a borracha nativa · a 
pressupostos ecológicos e sociais condizentes com a proteção da floresta, função 
desempenhada pela população que a explora. Esta proposta deveria ser incorporada 
como parte da política nacional do meio ambiente. Com a mudança de governo, o tema 
voltaria ao debate somente no final de 1991 , quando a administração Collor apresentou, 
um pacote de medidas fiscais que modificava a política da borracha (veja, neste relatório, 
seção sobre a questão). 

Finalizando esta série de recomendaçoes ao IBAMA, o IEA indicava ainda a 
necessidade de uma estrutura em cada Unidade da Federação da região amazônica. 
Seriam representações formais para desenvolver os trabalhos com as reservas 
extrativistas, em conjunto com as Superintendências Regionais do órgão. Para consolidar 
as iniciativas acima mencionadas, propunha que se estabelecessem mecanismos de 
articulação intergovernamental, principalmente com a Comissão Inter ministerial formada 
para o Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia. 

0 CONTEXTO POLITICO-INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO 

O trabalho do novo escritório em Brasília foi iniciado em agosto de 1991 , quase 
um ano e meio após a posse do governo Fernando Collor de Mello, tendo José 
Lutzenberger à frente da Secretaria Nacional do Meio Ambiente. Surpreendeu a 
avaliação negativa a que chegamos sobre os resultados alcançados pela política de meio 
ambiente no que se refere à defesa dos interesses das populações tradicionais da 
Amazônia, especialmente as que sobrevivem do extrativismo sustentável. 

A gravidade da situação tornou-se evidente por diversos motivos. Destacamos: 
a} A ação de regularização fundiária das Reservas criadas por força dos decretos 

nº 98.863/90, 99.143/90, 99. 144/90, foi iniciada pelo IBAMA, órgão legalmente 
competente para realizar as desapropriações necessárias, mas não efetivadas até aquele 
momento2• 

b) Não havia sido criada uma instância institucional específica com condições 
de operacionalizar o Programa Nacional de Reservas Extrativistas. O PNRE encontrava-se 

'Relembremo• que o cerAter de111propriatório do• decreto, de crlaçlo da• re,ervaa extrelívi,taa caducarie 2 ano• ar,ó• 
• publiceçlo, ,ignifioendo que no Inicio de 1992 elea nlo teriam mele força da lei pera efetivar H daHpropriaçl>ee dH 
6raes. 

•Polfticas Públicas para• Amazónia" 
Doeção 910·0914 - Func:laçio Ford 

Jeneiro/93 

5 



IEA • Instituto de Estudo• Ama16ni~os., Ant>ientais 

inserido na mesma estrutura administrativa existente no governo anterior e praticamente 
diluído; ,. ' • · · · 

e) Não havia qualquer articulação no sentido de compatibilizar as ações dos 
órgãos públicos estaduais e federais envolvidos para, de alguma forma, consolidar 
iniciativas demandadas pelas REX. 

Durante a presidência de Tinia Maria Tonelli Munhoz,. o lBAMA alegou 
inexistência de fundos destinados para as desapropriações das áreas das REX. Este 
problema só sa resolveu no final de 1991, com a posse de Eduardo Martins. A gestão 
de Tânia Munhoz recebia críticas, não só por sua política para o segmento extrativista. 
mas também por excessos na Operação Amazõnia. 

Também eram notórias a instabilidade e rotatividade nos mais altos níveis da 
administração do IBAMA durante o governo Collor. O primeiro presidente do IBAMA foi 
Werner Zulauf, que tomou posse dia 15 de março de 1990 e foi exonerado em 1 O de 
abril do mesmo ano. Foi seguido por José Carlos de Carvalho, empossado no dia 11 de 
abril de 1990 e exonerado em 14 de maio de 1-990. 

Em uma conjuntura de crise, o próprio Secretário de Meio Ambiente qualificou 
o IBAMA de •elefante branco" e demitiu Tânia Munhoz, no dia 2 de Outubro de 1991. 
A terceira presidente no governo Collor, tinha tomado posse dia 14 de maio de 19 90, 
ficando no cargo, portanto, durante 1 ano e seis meses, um recorde de permanência. Foi 
um período delicado e de muita controvérsia no ãmbito político-institucional do setor de 
meio ambiente. 

A crise que acontecia no órgão provinha de outros momentos. Resultava, 
sobretudo, das diferenças estruturais entre SEMAM, órgão de planejamento, e IBAMA, 
órgão de execução das políticas ambientais. Por sua vez, o Secretário de Meio Ambiente, 
também gerava conflitos próprios. não se preocupando em implantar propostas dentro 
do órgão que dirigia e demonstrando, muitas vezes, uma posição oscilante enquanto 
membro do governo. 

A SEMAM havia sido criada em abril de 1990 para •• planejar, coordenar, 
supervisionar e controlar as atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente" 
(Lei nº 8.028 de 12/04/90). O IBAMA, por sua vez, foi criado no Programa Nossa 
Natureza, em 1989 (veja seção sobre estrutura institucional, neste relatório). Como 
órgão responsável pela execução das políticas, conta hoje com mais de seis mil 
funcionários, distribuídos por todo o Brasil. O IBAMA tem uma composição complexa 
desde sua criação, dado o tamanho e a complexidade dos diferentes órgãos reunidos em 
uma mesma estrutura. Foi composto por instituições provenientes de diferentes 
Ministérios: a SUOHEVEA - Superintendência de Desenvolvimento da Borracha; a 
SUOEPE - Superintendência·do Desenvolvimento da Pesca; o IBDF - Instituto Brasileiro 
para o Desenvolvimento Florestal; e a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). 
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Paralelamente, no Legislativo, realizava-se a CPI da lnternacionali~ação da 
Amazônia, formalmente chamada de "Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
verificar a existência de aeroportos clandestinos e a atuação de missões religiosas 
estrangeiras na área de garimpagem de Roraima, provocando a internacionalização da 
Amazõnia". Esta CPI constituiu-se em fórum onde a política ambiental e a questão 
indígena, sobretudo a relacionada com os lanomami, afloraram no debate nacional. 

Embalados no discurso conservador de alguns parlamentares e pelos fantasmas 
gerados pela expectativa da Rio-92, os militares e ministros de Collor declaravam-se 
temerosos quanto a uma possível internacionalização da Amazônia. Chegou-se ao ponto 
do Comando Militar da Amazônia considerar o risco de "vietnamização" da região e o 
Ministro do Exército, General Leónidas, chamar o Secretário Lutzenberger de 
"internacionalista e apátrida". O relatório preliminar da CPI exigia, entre outras coisas, · 
a exoneração do Secretário de Meio Ambiente. 

Com a saída de Tânia Munhoz, Eduardo de Souza Martins assumiu a Presidência 
do IBAMA. Martins continuou acumulando seu cargo anterior de Secretário Adjunto da 
SEMAM. Eduardo Martins tinha trabalhado no Instituto de Meio Ambiente do Acre 
(IMAc,. Antigo conhecido do movimento dos seringueiros, era favorável ao trabalho com 
as Reservas Extrativistas. 

Martins se antecipou aos problemas políticos que enfrentaria. Sabia que 
precisaria de apoio político do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) e de outras 
entidades próximas como o IEA. O quadro era complexo: mudanças necessárias 
internamente à Casa, como a descentralização administrativa que planejava 
implementar3; possíveis diferenças com o Secretário de Meio Ambiente, que realmente 
viriam a acontecer; e, finalmente, a pressão do crescente conservadorismo no debate 
sobre os destinos da Amazônia. 

Para as Reservas Extrativistas, sua iniciativa mais importante foi, logo após a 
posse, dar início ao trabalho de criação de uma instência institucional própria e 
independente na estrutura do IBAMA o CNPT, Centro Nacional de Desenvolvimento 
Sustentado das Populações Tradicionais, que ficaria ligada diretamente à Presidência do 
órgão. Tratava-se de uma antiga aspiração das populações extrativistas e de uma 
mudança importante em um órgão que se preocupava quase que exclusivamente com 
o conservacionismo, sem considerar os problemas da relação populações humanas 
"tradicionais" /meio ambiente. 

Os constantes conflitos entre a Secretaria de Meio Ambiente e outros setores 
governamentais, resultaram na demissão do Secretário Lutzenberger em 21 de março de 

, Manlna entendi• que. edmlnl•tt•tlvemente, o problema do IBAMA era a extreme cen1rafi1açio da aede. Como 
coneeqülncia e vicio,•• Superintendlncies destinavam à Brasm11. oe problemes maiores. emperrando a máquina federal. 
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1992 e, em conseqüência, do Presidente do lBAMA. O então Ministro da Educação. José 
Goldemberg, passou a acumular a Secre'\aria de Meio Ambiente~ tendo em vista que seu 
prestígio internacional era estratégico para o grande evento que o Brasil hospedaria em 
junho - a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAO - Rio de Janeiro. A presidência do lBAMA foi dada, em 23 de março, a Maria 
Tereza Jorge Pádua que se afastou da ONG que presidia, a FUNATURA (Brasília>. para 
exercer o cargo. A iniciativa da destaque foi o lançamento do chamado "Pacote 
Ecológico• que incluía a criação de três Áreas de Proteção Ambiental (APAs), quatro 
Reservas Extrativistas, uma Floresta Nacional e um Parque Nacional. A gestão 
Gold~mberg/Pádua foi marcada pela EC0-92 e pela certeza da temporariedade do 
Secretário no cargo. 

Passados os ventos da EC0-92, o Ministro Goldemberg sai da Secretaria de Meio 
Ambiente. O Embaixador Flávio Perri é, então, nomeado em 14 de julho de 1992 o novo. 
Secretário, acumulando a função de presidente do IBAMA. Sua gestão foi marcada pela 
paralisia que caracterizou a administração federal durante o período de definição do 
processo de impeachment do Presidente da República, Fernando Collor de Mello. 

Durante a interinidade de Itamar Franco, implementou-se mais uma reforma 
administrativa do Executivo federal. A Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da 
República foi transformada em Ministério do Meio Ambiente, em 16 de outubro. O 
Senador Coutinho Jorge foi empossado como Ministro em 20 de outubro_ d~. 1992. Em 
um ano. o órgão máximo de meio ambiente no Brasil, tinha tido quatro titulares. 

O Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Trad_icionais 

... 

O CNPT, formalmente criado, na gestão de Eduardo Martins, em 11 de fevereiro 
de 1992. Está definido como "uma unidade de gestão e coordenação de planos, 
programas e projetos voltados para as populações tradicionais, com atuação em todo o ~ ".,:- 
território nacional" (folder SEMAM/IBAMA/CNPT). Para o cargo de chefe do Centro, 
Martins convidou o Engenheiro Civil Gilberto Siqueira, com quem havia trabalhado no ,. ~ 
governo do Acre. Siqueira havia criado a Fundação de Tecnologia do Acre, a FUNT AC, 
na gestão do governador Flaviano Melo. 

A criação do CNPT foi uma consolidação de iniciativas anteriores vinculadas ao 
Plano Nacional de Reservas Extrativistas e à Comissão de Politica Extrativista. Este 
processo contou com a participação e liderança efetiva do lEA. 

O "Programa Emergencial para o Desenvolvimento Sustentado de Populações 
Tradicionais das Reservas Extrativistas•, do IBAMA (janeiro 1992), define como . 
populações tradicionais "todas aquelas comunidades que tradicionalmente e 
culturalmente têm sua subsistência baseada no extrativismo de bens naturais". De 
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acordo com este documento, o CNPT tem, dentre suas finalidades: 
- "Implantar, consolidar, gerenciar e desenvolver as reservas extrativistas em 

conjunto com as populações tradicionais que as ocupam". 
• "Promover e fomentar estudos necessários ao desenvolvimento das reservas 

extrativistas e das bases econômicas, sociais e culturais das populações tradicionais que 
as manejam". 

- "Promover e fomentar tecnologias que visem o desenvolvimento sustentado 
das populações tradicionais". 

- "Apoiar, promover e fomentar a industrialização e comercialização dos produtos 
e recursos naturais manejados pelas populações tradicionais". 

Com a saída de Eduardo Martins da presidência do IBAMA (em março de 1992), 
a continuidade do CNPT internamente ao órgão ficou ameaçada. Um grupo de entidades, 
lideradas pelo IEA e o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), impediu a extinção do 
Centro, passível de ocorrer em todas as gestões posteriores. Estas ameaças reafirmam 
a dificuldade do IBAMA de absorver programas e políticas de meio ambiente que incluam 
a preocupação com o desenvolvimento sustentado das populações humanas residentes 
em áreas de interesse ecológico. Por outro lado, a estrutura político-administrativa do 
CNPT prevê uma grande participação da sociedade civil, forma, aparentemente, não 
prioritária para o IBAMA. 

O Grupo de Trabalho Amazõnlco - GT A 

O acompanhamento do Programa Piloto para a Conservação das Florestas 
Tropicais Brasileiras (veja seção sobre esta iniciativa do G7) foi um trabalho importante 
que se expressou através do apoio à criação do Grupo de Trabalho Amazônico - GT A, 
a rede de ONGs brasileiras que faz parte formal da estrutura do Programa Piloto. 

O IEA vinha acompanhando as negociações sobre o Programa Piloto, desde a 
primeira reunião com o governo brasileiro, em 4 de março de 1991, onde foi discutido 
o primeiro documento governamental sobre o assunto. Em reunião posterior, dois meses 
mais tarde, quatro ONGs UEA, SOPREN-Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais 
e Culturais da Amazônia, SOS Amazônia e CEAPS "Saúde e Alegria") que haviam 
participado também da reunião entre Banco Mundial, Comunidade Econômica Européia 
e governo brasileiro, concordaram com as linhas gerais do projeto governamental, mas 
recomendaram que o Programa fosse enviado a todas ONGs da Amazônia. 

A proposta, apresentada pelo governo brasileiro, com aval e incentivo dos países 
doadores, era a de realizar um trabalho conjunto Governo -ONGs, para a implementação 
do Programa. • 

O debate sobre o Programa Piloto crescia entre as ONGs. Em Brasília, nos dias 
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1 e 2 da junho, um grupo maior de onza entidades decidiu ~or criar. informalmente, o 
GTA. Fazia parte do grupo: o IEA; a Fupdação Vitória Amazõ·níci (FVA) - Amazonas; 
Instituto de Pré-História, Antropologia e Ecologia UPHAE) - Rondônia; Comissão Pela 
Criação do Parque Yanornami (CCPY) - São Paulo; Fundação Pró-Natureza (FUNATURA) - 
Brasília; Centro de Estudos Avançados e Promoção Social (CEAPs) - Rio da Janeiro/Pará; 
Centro de Trabalho lndigenista (CTI) - São Paulo; Fundação Mata Virgem (FMV) - Brasília; 
Associação Brasileira da Antropologia (ABA) - Brasília; Projeto Estudos Terras Indígenas 
do Brasil (PETI-MAGUT A) - Amazonas; e o Movimento pela Sobrevivência na 
Transamazõnica (MPST) - Pará. 

A proposta elaborada acabou gerando reações de outras entidades e lideranças 
do ambientalismo nacional. O Forum das ONGs Brasileiras para a EC0-92 enviou carta 

.• aos governos do G- 7 ao Banco Mundial e à CEE solicitando que se posicionassem contra 
a aprovação do Programa, pois esta não havia sido discutido pela sociedade civil 
brasileira. Esta grupo de entidades achava ainda que o Programa Piloto seria a •• entrega 
de recursos ao governo Collor· a que •configurava um esforço de cooptação" (Folha de 
São Paulo, 8/7/91 ), pois desde o início estava prevista para as ONGs, acesso a mais de 
US$ 40 milhões do projeto de cerca de U5$ 250 milhões. 

No processo inicial de criação e consolidação do GTA, o papel do IEA foi 
fundamental. Emprestamos respaldo político, conhecimento do processo de negociação 
com o governo e suporte financeiro. No entanto, as dificuldades entre o IEA e o GTA, 
começaram a aparecer quando decidiu-se por criar juridicamente uma entidade. A decisão 
era, para o IEA, precipitada já que se via como necessária uma assembléia anterior, com 
as quase 60 entidades que então compunham o GTA. Entretanto. o GTA acabou sendo 
criado a seu estatuto aprovado, em uma reunião quase sem debates, onde participaram 
não mais de dez ONGs. 

A posição crítica do IEA levou a um progressivo, mas indesejado, deterioro da 
sua relação com a Diretoria do GTA4• Para o IEA. em diversos momentos e por diversos 
fatores, configuraram-se situações que problematizavam a independência que deve 
caracterizar a atuação de qualquer ONG. Os aspectos mais sensíveis diziam respeito à 
administração, financiamento e atribuições de responsabilidades executivas que 
configuravam uma extrema centralização de funções. Finalmente. para o IEA o GTA não 

• Diretoria do GTA: Presidente: Júlio Barbosa da Aquino· CNS/AC: Vice Presidente: Orlandino Malguairo da Silva 
(Bar6) • COIAB/AM; 2• viee-prasidenta: Eugfnio Seenevíno • CEAPS/PA; t•Secretário: Raimundo Nonato Brito· CUT/PA; 
2• Secret6rio: Jo'6 Heder Benetti ·SPOOH/PA. CQMelho Dellberetlvo: Franc;i•co Xavier NunH Ramo•· (Ool6) • AHociação 
Seringueiro• do Jun.16; Ane Meri• Avelar· INDIA; Certo, Muller· Vitória Amez6nica; Pedro Ramo•· CNS; Wander luiz 
Freitas • ACPAMO; Jo16 Maria· ASSEMA. COMalho Fl9cal: Manoel Pinto Santo, (STR Amarantes/MA); Joaquim Lopes 
do• Rei• (STR P1rauapeba11PA); lvan!ide Bandeira Cardo10 IAPRAPARIJ. 
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deveria agir como se fosse uma ONG autõnoma, para não extrapolar as t unções a ele 
delegadas pelas entidades membros. 

Apesar do exposto acima, até antes da RI0-92, trabalhava-se em conjunto, dada 
a necessidade por uma rede de ONGs funcionando na Amazõnia. O coordenador do 
projeto de políticas públicas do IEA trabalhou intensamente durante meses também como 
coordenador do GT A. Foi o responsável, entre outras coisas, pela ampliação e 
consolidação institucional do Grupo junto aos órgãos do Executivo e junto ao Legislativo 
Federal. 

O IEA e o Conselho Nacional dos Seringueiros 

Criado em 1986, como entidade de apoio ao Conselho Nacional dos 
Seringueiros, o IEA após a morte de Chico Mendes começou a ter identidade própria e, 
paralelamente, dificuldades crescentes com aquele Conselho. O distanciamento do CNS, 
cada vez maior desde dezembro de 1988, é decorrente das diferenças quanto ao teor e 
forma do movimento pró· reservas extrativistas na Amazônia. 

Na última reunião institucional entre o CNS e o IEA, em janeiro de 1991 , decidiu 
se que, nos dois anos seguintes, o IEA trabalharia no Programa Nacional de Reservas 
Extrativistas (PNRE) junto com o CNS. Após realizarmos nossa Primeira Reunião de 
Planejamento, apresentamos o programa de trabalho para o CNS. afinamos conceitos e 
divisão de trabalho, com base no documento que definiu cada uma das áreas envolvidas 
com o PNRE. 

Apesar do PNRE não ter se realizado, as duas entidades continuaram a trabalhar 
juntas, envolvidas, principalmente, na indicação de áfeas para a criação de reservas 
extrativistas e em projetos de desenvolvimento dessas áreas, nos estados em que o IEA 
tem escritório (Rondônia e Amapá). 

Em termos de ação política, foram realizados trabalhos em conjunto, 
principalmente nos momentos da consolidação do CNPT, em outubro de 1991 e, na 
mudança de Secretário de Meio Ambiente, garantindo a continuidade do CNPT diante de 
José Goldemberg, o novo Secretário à época. 

Em março de 1992, o IEA participou do Ili Encontro Nacional dos Seringueiros. 
A participação das entidades de assessoria foi limitada, uma vez que a organização do 
Encontro não pre~iu em nenhum momento a sua intervenção. Em vista disso, essas 
mesmas entidades reuniram-se paralelamente. aproveitando o momento para trocar e 
discutir suas próprias experiências. Mesmo com participação limitada, foi possível 
contextualizar o movimento dos seringueiros em seu estágio atual, através de suas 
tendências, avanços e entraves. Ao final, ficou clara a necessidade de uma discussão do 
IEA com o CNS para delimitação de espaços possíveis de trabalho conjunto. 
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O Encontro Nacional foi tambêm importante para entender definições políticas 
do CNS. No encontro. houve a consolidação da aproximação com o movimento dos 
pequenos agricultores da Amazônia, na busca de uma coligação regional. 
Conceitualmente, a assessoria direta do CNS entende que a luta pelas reservas 
extrativistas deva retornar à sua origem de luta pela terra e que o trabalho com os 
movimentos ambientalistas foi um desvio de rota5• 

A primeira crise do Encontro, foi o afastamento da Macedo como delegado por 
Cruzeiro do Sui. Ele era o representante do CNS no Vale do Juruá. Apesar da solução 
parcial da crise no decorrer do Encontro, a região do Vale do Juruá está 
progressivamente se afastando da linha de trabalho da Direção do CNS. 

Em julho de 1992, o CNS se retirou do protocolo de cooperação entre ele, o IEA 
e a empresa Nutrimental de Curitiba. O Protocolo envolvia o lançamento no mercado da 
barra-energética Chonk, composta, parcialmente, de castanhas-do-pará obrigatoriamente 
advindas de Reservas Extrativistas. Destinava, ainda, 2,5% do valor comercial da venda 
da barra. para projetos sociais e econômicos na região amazônica. O objetivo do IEA 
neste projeto é, a exemplo de iniciativas semelhantes existentes fora do Brasil, abrir 
mercado para a castanha das reservas e educar o consumidor urbano brasileiro sobre os 
problemas das comunidades e dos recursos naturais da Amazônia. À época da saída do 
CNS do Protocolo, o IEA fazia parte de um Colégio de Curadores. formado também pelo 
CNS e WWF. O Colágio •decidirá, por maioria, acerca de qual ou quais projetos e 
programas deverão ser financiados através do repasse dos fundos originários da 
subvenção assegurada pela NUTRIMENTAL ao projeto". Neste processo o IEA é apenas 
o órgão administrador e executor da aplicação dos recursos. 

A retirada do CNS desta iniciativa conjunta só pode ser compreendida no quadro 
geral das mudanças de interpretações e perspectivas políticas que já se delineavam nos 
episódios e conflitos de interesses após a morte de Chico Mendes. 

O produto produzido pela Nutrimental, o Chonk, já está a venda no mercado 
nacional. A empresa continua atendendo os compromissos firmados no Protocolo. 
Mantém uma relação comercial de compradora com a Cooperativa Agroextrativista de 
Xapuri. Adquirirá. se necessário, castanha de outras cooperativas, se o produto for 
oriundo de reservas extrativistas. Quanto aos recursos gerados pela participação nas 
vendas, eles terão o destino designado pelo Colégio de Curadores. 

~ Veja ·oe Seringueiro••• Reforma Agr,rie·. Helder Andrade de Peule, Reviete Tempo e PreHnc;• número 257 de 
Meio/Junho de 1991. 
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O trabalho do IEA no Congresso Nacional 

.. - 

Após a Rio-92 vivia-se, no Brasil, um profundo vazio político no setor de meio 
ambiente. Desde então, o Estado Brasileiro pouco tinha feito para discutir e aplicar 
princípios e deliberações decorrentes da Conferência da ONU. 

Buscando problematizar o vazio político pós-UNCED e preenchê-lo, o IEA 
estabeleceu contato com entidades da Capital Federal que trabalham com políticas 
públicas para criar um grupo de debates sobre o problema. Destas reuniões, participaram. 
além do IEA, o INESC - Instituto de Estudos Sócio Econômicos, o ISPN - Instituto 
Sociedade, População e Natureza e o NDI - Núcleo de Direitos Indígenas. 

As três primeiras ONGs, em conjunto com a Comissão do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados, decidiram elaborar e executar, com o 
apoio da Fundação Konrad Adenauer, a iniciativa denominada "Diretrizes de Ação para 
o Meio Ambiente no Brasil", com os seguintes objetivos gerais: 

"Aglutinar forças políticas e sociais, governamentais e não governamentais, em 
torno de um debate sobre a política ambiental nacional, visando a busca de modelos de 
desenvolvimento sustentável para o país adequando-os aos novos rumos e às reso'uções 
consagradas pela Conferência do Rio. 

Produzir um repertório consolidado de princípios e ações necessários à 
elaboração de políticas públicas na área ambiental, destinado a esclarecer e influir nos 
eventos políticos ligados à Revisão Constitucional de 1993 bem como à consolidação das 
ações ambientais nos demais Poderes." 

Eram os seguintes os objetivos específicos: 
• Organizar dois seminários, nas dependências da Câmara dos Deputados, 

destinados a discutir os resultados da Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
e seu impacto s'obre a política ambiental brasileira com representantes do Executivo, 
Legislativo e Judiciário e das organizações não governamentais. 

• Fornecer subsídios aos parlamentares brasileiros para a participação destes na 
Conferência lnterparlamentsr sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 
Brasília, entre 23 a 28 de Novembro de 1992. Analisar os resultados da Conferência 
lnterparlamentar com a finalidade de mclul-los, já no primeiro seminário, em forma de 
relatório, nos debates destas Diretrizes. 

- Elaborar documento, consolidando as discussões havidas nos seminários, para 
esclarecer e influir nos eventos políticos ligados à Revisão Constitucional de 1993 bem 
como na consolidação das ações ambientais nos demais Poderes. 

O primeiro seminário, realizado em 24 e 25 de novembro, no Auditório Nereu 
Ramos do Congresso Nadional, foi preparado a partir da síntese dos principais 
documentos produzidos no país, nos últimos anos e naqueles emanados da Conferência 
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das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O conjunto dos . . i ' . 
documentos de referência foi o seguint~ · · 

• Constituição Federal, 1988. 
- Programa Mínimo para Candidatos à Presidência da República, - Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 1989. 
• O Desafio do Desenvolvimento Sustentável - Relatório do Brasil para a 

UNCE0/92 • Poder Executivo, 1992. 
- Documento do Forum de ONGs e Movimentos Sociais para a UNCED, 1992 
- Relatório da Associação Brasileira de Entidades Ambientais - ABEMA, 1992. 
- Agenda 21 • Organização das Nações Unidas, 1992. 
- Convenção sobre Biodiversidade e Clima, ONU, 1992. 
- Tratado sobre Florestas, ONU, 1992 
- Tratados do Forum Internacional de ONGs - Forum Internacional, 1992. 
A dinâmica do projeto previu a contratação de consultores que apresentaram, 

no primeiro seminário, sínteses preliminares• sobre cada tema, para debate com 
representantes do Executivo, Legislativo e das ONGs, assim como com participantes do 
Seminário, convidados entre as várias instituições que trabalham na área ambiental do 
país. 

Com base nesses primeiros debates, os consultores deviam elaborar um 
documento final de consolidação a ser distribuído entre os participantes do evento. ao 
Legislativo. ao Judiciário, ê comunidade acadêmica, às várias instâncias do Executivo e 
às nãc-qcvernamentaís, para coleta de observações e sugestões, em um prazo não 
superior a dois meses. 

Da consideração das observações recebidas, deverá emanar novo documento 
que será objeto de apresentação e discussão no segundo seminário, o que se realizará 
no mês de maio de 1993. Nessa ocasião, ter-se-á condições de avançar de forma 
concreta nas propostas específicas de estratégias de implementação de 
aperfeiçoamentos na área ambiental, tanto para a revisão constitucional de 1993 como 
também para o Executivo e Judiciário, no que couber ao exercício de suas competências. 

O primeiro seminário, realizado em novembro, contou na sua sessão de 
abertura, no dia 24, com a participação das seguintes autoridades: Ministro do Meio 
Ambiente, Senador Coutinho Jorge; Secretário do Meio Ambiente Ciência e Tecnologia 
do Distrito Federal, Washington Novaes; Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Minas Gerais, Otávio Elísio; Deputado Federal Tuga Angerami, Presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos 
Deputados. Foi dividido em três sessões: Políticas Públicas para o Meio Ambiente. 
Legislação Ambiental e So~iedade Civil e Meio Ambiente. Entre os painelistas estão 
membros do Executivo. Legislativo, Judiciário ONGs e pesquisadores reconhecidos. Veja 
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lista a seguir: 

Políticas Públicas e Meio Ambiente 
Presidente da Mesa: Deputado Tuga Angerami 
Relatora: Mary Allegretti - IEA 
Expositor/Consultor: Luiz Fernando Assis - CETEC-MG 
De batedores: 
Octávio Elísio - SCTMA-MG I Henry Acselrad • IBASE I Raul Navegantes - MMA I Luiz 
Pinguem Rosa - SBPC I Carlos Aveline - UPAN-RS I Phillip Fearnside - INPA f Pedro Motta 
Pinto Coelho - Ministério das Relações Exteriores I Lélio Rodrigues - SEPLAN. 

Legislação Ambiental 
Presidente da Mesa: Deputado Luciano Pizatto 
Relator: Márcio Santilli - NDI 
Expositor/Consultor: Toshio Mukai-USP/Roberto Santos Vieíra-Unv.AM 
De batedores: 
Edis Milaré - SMA-SP / Wagner Gonçalves - MP I Antonio Fernando Pedro OAB-SP J 
Sebastião Azevedo ·MMA I Analzita Muller - Ecotropica/OAB-MT I Magda Renner - 
ADFG-RS / Paulo Gustavo Pereira • Fundação Biodiversitas - MG. 

Sociedada Civil e Melo Ambiente 
Presidente da Mesa: Deputado Sidney de Miguel 
Relator: João Paulo Capobianco • Fundação SOS Mata Atlântica 
Expositor /Consultor: Hector Leis-lSER/Eduardo Viola-UFSC 
De batedores: 
Washington Novaes - SEMATEC·DF I Rubens Bom • IVC-SP I Eduardo Martins - WWF 
I Júlio Barbosa de Aquino - CNS I Renato Cunha - Forum BA. 

As Estratégias do IEA para o Projeto e seus Resultados 

.. - 

Os primeiros momentos do Projeto foram dedicados a criar as condições . 
operacionais para o IEA em Brasília. Após tentativas de localizar-se no campus da UnB, 
onde não foi possível obter o espaço adequado. Finalmente, o Escritório foi instalado em 
salas apropriadas, fundamentais para uma instituição como o IEA acompanhar as 
iniciativas de políticas públicas na Capital Federal. O esforço de criar a infra-estrutura do 
Projeto, consumiu energia e tempo, mas representou um salto qualitativo nas 
possibilidades de trabalho da equipe. 

O momento político anterior a Rio-92, coincidia com o primeiro ano do Projeto 

•Polfticas Públius pera II Amazónia" 
Ooaçio 910-0914 • Fundação Ford 

Jeneiro/93 

15 



e ere extremamente favordval à açlo política direta. Por um lado, estava a presença de 
um ambientalista no poder. que em muito facilitava o trâmite de propostas. Por outro, 
a pfópria Conferência. 
Por estas razões, decidiu-se dar prioridade ao trabalho sobretudo junto aos órgãos do 
Executivo federal. Some-se a isto que, a relação orgânica entre IEA e o movimento 
extrativista, ainda plenamente vigente àquela época, acrescia uma carga de demandas 
emergenciais que só podiam ser atendidas a contento em Brasília. 

O governo brasileiro altamente engajado nos preparativos para a Conferência da 
ONU estava, como nunca, aberto para questões ambientais. Parte de suas iniciativas 
foram concretizadas através do Pacote Ecológico da administração Goldemberg e da 
criação do Parque lanomami. Era do interesse do governo tanto apresentar resultados 
concretos, quanto evitar qualquer desgaste no período imediatamente anterior à Rio-92, 
para que a imagem de país anfitrião ecologicamente correto fosse veiculada. 

Além dos esforços que resultaram na criação e manutenção do Centro Nacional 
de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT), o IEA-Brasília 
solidificou e ampliou a participação das ONGs no Programa Piloto para a Conservação 
das Floresta Tropicais no Brasil. Prosseguia, ao mesmo tempo, a canalização das 
demandas dos Estados. provenientes de Reservas Extrativistas; a estruturação do 
escritório e sua equipe. 

O acompanhamento do Planafloro em Rondônia e das políticas públicas estaduais 
no Amapá, foram as principais atividades nos Estados. 

Consideremos apenas o caso de Rondõnia. O IEA é integrante do Conselho 
Deliberativo do Planafloro, participa de suas Comissões de Meio Ambiente e de Exame 
das Condições de Efetividade. Tem também um papel preponderante na mobilização do 
Fórum de ONGs de Rondônia em torno desse Programa, bem como na denúncia dos 
conflitos entre a ação do INCRA e a política ambiental no Estado. A atuação do IEA, em 
conjunção com o Projeto de Políticas Públicas em Brasília, resultou no envio de uma carta 
do Banco Mundial ao Ministro da Economia e ao Presidente do INCRA, questionando a 
atuação daquele órgão e condicionando a continuidade do Planafloro a uma reorientação 
da ação fundiária em Rondônia. Como o Plano estava para ser aprovado pelo Senado 
Federal. houve também repercussão na imprensa, em matérias publicadas no Jornal do 
Brasil, em julho de 1992. 

Com o advento da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD), a equipe nacional do IEA se deslocou para o Rio de Janeiro 
a fim de acompanhar. tanto no âmbito da Conferência oficial quanto no encontro paralelo 
das ONGs - o Fórum Global - as discussões sobre política ambiental a nível mundial. e 
aquelas sobre Amazônia lt extrativismo, em particular. Técnicos do IEA-Brasília 
organizaram e participaram de um Seminário • A Amazônia e o Desenvolvimento 

••• 
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Sustentável: Conceitos e Realidades das Reservas Extrativistas", em conjunto com 
Ecoscambio e Lega per /'Ambiente, entidades ambientalistas italianas. 

No Rio de Janeiro, iniciou-se um processo de avaliação e discussão de novos 
rumos para o IEA, que se estenderia em forma de seminários internos organizados por 
Brasília. O Projeto Políticas Públicas teve profunda influência sobre o processo de 
reestruturação do IEA, minimamente por demonstrar a necessidade de deslocar a sede 
do Instituto para Brasília. Este era um processo que já havia se iniciado com a 
reformulação do estatuto, objetivando ampliar sua base de ação técnica e política. As 
principais mudanças foram definir uma abrangência nacional do trabalho, afastando-se 
do caráter exclusivamente amezõnico, e a incorporação da questão ambiental como eixo 
organizador. O novo estatuto criou um Conselho Diretor, os cargos de Diretor-Executivo 
e Coordenador Técnico. 

Atualmente, os membros do Conselho Diretor do IEA são: 
- Mary Helena Allegrétti, Presidente, Antropóloga; Gustavo Lins Ribeiro, Vice-Presidente, 
Antropólogo, Professor da UnB; Jaime Lerner. Arquiteto, Ex-Prefeito de Curitiba; Luiz 
Carlos Zanoni, Jornalista, Empresário, Sócio fundador do IEA; Rodrigo Rocha Loures, 
Administrador de Empresas, Gerente da Nutrimental; Roberto dos Santos Vieira, 
Advogado, ex-Reitor da Universidade do Amazonas; Cristóvam Buarque, Economista. ex 
reitor da UnB; Elson Martins da Silveira, Jornalista. Diretor da Folha do Amapá; Maristela 
8. Bernardo. Socióloga, Assessora Parlamentar do Senado. 

Após a Conferência, aprofundou-se o processo interno de reavaliação. Dois 
seminários internos foram produzidos e vários documentos circularam entre a equipe. 

O primeiro seminário, '"Biodiversidade, Florestas e Populações", foi realizado em 
Brasília de 12 a 15 de outubro de 1992, em caráter fechado. Nele se discutiu o conceito 
de biodiversidade, privilegiando a análise da sua relação com a gestão socíal de recursos 
naturais; a Convenção sobre Biodiversidade assinada na CNUMAD. Este seminário foi 
seguido por Tony Gross, consultor que sintetizará suas conclusões e sugerirá pautas de 
ação que permitam consolidar um novo perfil institucional. Uma análise prévia do 
consultor foi apresentada em um segundo seminário, a Quinta Reunião de Planejamento 
do IEA, realizada em dezembro, também em Brasília. 

A relação entre o aprimoramento institucional do IEA como um todo e o trabalho 
realizado por este Projeto é direta. Quanto mais uma organização se apresente 
estruturada frente ao Estado, mais ela terá resposta às suas demandas. No período de 
tempo que trabalhamos, definimos as principais características que uma ONG deve ter 
para executar trabalhos na área de políticas públicas com sucesso: ligação histórica com 
a área de trabalho; reconhecimento técnico; legitimidade política; propostas concretas 
a defender; facilidade no contato com a mídia; contatos no Governo. 
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PARTE li 

' 
ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO SETOR DE MEIO AMBIENTE 

NO PODER EXECUTIVO FEDERAL1 

INTRODUÇÃO 

Esta parte representa um esforço de detalhamento da estrutura institucional do 
setor de meio ambiente no Poder Executivo Federal. O tema em questão constituiu uma 
parte diferenciada do Projeto por ser considerado básico para o estudo de políticas 
públicas e também porque o mapeamento e conhecimento da estrutura institucional são 
primordiais para a ação política do IEA ou de qualquer outra organização junto ao setor 
público. A essa necessidade não correspondia a existência de trabalhos que fornecessem 
estas informações de maneira sistemática e completa. 

Apesar da reconhecida importância dos Poderes Legislativo e Judiciário no 
tratamento da questão ambiental, decidiu-se por iniciar o levantamento pelo Executivo, 
tendo em vista que é esse o Poder que tem, atualmente, uma atuação mais direta na 
formulação e implementação da política nacional de meio ambiente. 

A pesquisa foi realizada em diferentes níveis de detalhamento, em função da 
necessidade de se destacarem estruturas e instâncias decisórias mais importantes para 
o setor. Nesse sentido. procedeu-se a uma breve descrição dos órgãos da administração 
pública federal e de suas funções relativas ao meio ambiente e ao uso dos recursos 
naturais (veja anexo 1 ). Foram objeto de um maior detalhamento: a) o SISNAMA. por ser 
o sistema definido em lei responsável pela articulação do setor; b) o Ministério do Meio 
Ambiente e o IBAMA. por serem os responsáveis legais pela formulação e execução da 
política nacional de meio ambiente; e) e o CONAMA, por ser o fórum deliberativo do 
setor, do qual participam conjuntamente o Estado e a sociedade civil. No entanto, neste 
relatório parcial, apenas o CONAMA pode ser alvo de uma análise mais detida. 

Essa compilação de dados, primeira etapa do trabalho. fornece a base para uma 
análise mais aprofundada que deverá ser desenvolvida posteriormente. O entendimento 

1- •• 

1 Texto por An• Lúcie de Cruz". Agrõnom•. ••cnica do IEA. A pesquiH foi realizada no perfodo de 1ulho • 
duambro/92. Foram utlllzadoa dado• 1ecunct,,loe, provenlentH da legl•let;io de meio omluf!nl1t, da putJhcaçio ·auem 
6 Quem na Ecologie• • dadoe prlm.tliriol, oblldoe auav6• d• entrevietae com funcion.tlirioa federais. 
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dessa mesma organização nos Poderes Legislativo e Judiciário, a inter-relação entre os 
diversos órgãos no Executivo e sua relação com os demais Poderes, deverão constituir 
objeto de estudo no desenrolar da pesquisa. 

A estrutura institucional do Setor de Meio Ambiente no Poder Executivo Federal, 
aqui exposta, contempla as mudanças administrativas promovidas pelo Governo Itamar 
Franco, ainda durante sua fase de interinidade (Lei nº 8.490, de 19/11 /92). 

A maioria dos novos órgãos da atual administração está funcionando com a 
estrutura de seu precedente, uma vez que o processo de reestruturação administrativa 
ainda não foi concluído. é o caso, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, que 
está funcionando com a estrutura da antiga Secretaria do Meio Ambiente; e, igualmente, 
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República 
que funciona com parte da estrutura do anterior Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento. 

SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE • SISNAMA 

.. - 

O Sistema Nacional de Meio Ambiente foi constituído no âmbito da Política 
Nacional de Meio Ambiente, estabelecida pela Lei nº 6.938, de 31/08/81, e 
regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90, com a finalidade de articular os 
diversos órgãos de governo em níveis federal, estadual e municipal na formulação. 
planejamento e execução da política para o setor. 

Segundo define a legislação, o SISNAMA tem a seguinte estrutura e respectivas 
atribuições (organograma veja anexo 2): 

a) Orgão Superior: Conselho de Governo, com a função de assessorar o 
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; 

b) Orgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente • 
CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo 
diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e 
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; 

e) Ôrgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente2, com a finalidade de planejar, 
coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente. 

d) Ôrglo Executor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
. -- 

Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar a política e diretrizes 

1 Atualmente, Miniat6rio do Meio Ambiente. 
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governamentais fixadas para o meio ambiente e da presen1,ção. conservação e uso 
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racional, fiscalização. controle e fomento dos recursos naturais: 
e) Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da administração federal 

direta e indireta, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público, cujas atividades 
estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento 
de uso de recursos ambientais: 

f) Õrglos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais, responsáveis pela 
execução de programas. projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de . 
provocar a degradação ambiental; 

g) Ôrglos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle 
e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

Ministério do Meio Ambiente 

De acordo com a Lei nº 8.490, de 19/11 /92, o Ministério do Meio Ambiente tem ... 
as seguintes atribuições: a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações 
relativas ao meio ambiente; b) formulação e execução da política nacional do meio 
ambiente; c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturai_s renováveis; 
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental. 

Além das atribuições da extinta Secretaria de Meio Ambiente ·SEMAM (Lei nº 
8.028, de 12/04/90, e Decreto nº 99.604, de 13/12/90), o Ministério tem também como 
competência a formulação e execução da política nacional de meio ambiente, bem como 
a preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis. Nesse caso. 
há superposição com o IBAMA que é, segundo estabelece a lei, o órgão federal executor 
da política ambiental e responsável pela preservação, conservação, uso racional, 
fiscalização, controle a fomento dos recursos naturais. 

O Ministério do Meio Ambiente está funcionando, basicamente, como já -"w 
mencionado, com a estrutura administrativa da antiga SEMAM, tendo em vista que sua 
estruturação ainda não foi concluída (veja anexo 3). '9 •• 

a) Gabinete: assistência ao titular, bem como sua representação social e política. 
b) Assessoria Jurídica: assessoria ao titular em assuntos de natureza jurídica. 
c) Assessoria Técnica 

c.1) Assessoria Especial: tratamento das questões ambientais junto às 
comunidades indígenas. 

c.2) Assessoria da Comunicação: contatos com veículos de comunicação, 
editoração, promoção de eventos voltados para as questões ambientais. 

d) Departamento ile Planejamento e Coordenação da Política Ambiental: 
planejamento estratégico, elaboração e monitoramento da política ambiental. 
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d. 1) Coordenação de Planejamento: estabelecimento de diretrizes de 
planejamento e instrumentos de gestão para viabilizar a política ambiental. 

d.2) Coordenação de PoUtica Ambiental: elaboração e monitoramento da 
política ambiental. 

d.3) Coordenação de Articulação Setorial 
e) Departamento Técnico-Cientifico e de Cooperação: planejamento, 

coordenação, supervisão e controle da pesquisa e estudos técnicos para conservação, 
preservação e educação ambiental, além da coordenação das ações de cooperação 
internacional para o meio ambiente. 

e.1) Cooperação Técnico-Cientifica 
e.2) Coordenação de Cooperação: coordenação das ações relativas à 

cooperação no setor ambiental com outras áreas dos governos federal, com os governos 
estadual e municipal, bem como com outros países e agências multilaterais. 

e.3) Coordenação de Difusão Técnico-Cientifica 
f) Coordenadoria de Assuntos Especiais: assistência na formulação ~e projetos 

específicos e no exame de assuntos que requeiram a aplicação de conhecimentos 
especializados. 

g) Coordenação Geral de Administração: coordenação das atividades referentes 
a material, obras, transportes, patrimônio, recursos humanos e financeiros, orçamento, 
apoio administrativo e manutenção. 

h) Divisão de Desenvolvimento Institucional 
h.1) Serviço de Programação Orçamentária 
h.2) Serviço de Recursos Humanos 

1) Divisão de Administração e Finanças 
i.1) Serviço de Execução Orçamentária 
i.2) Serviço de Atividades Gerais 

Tanto o Comitê quanto o Conselho abaixo têm status diferenciado no 
organograma da SEMAM utilizado pelo Ministério. 

• Comitê do Fundo Nacronal do Melo Ambiente: financiamento e 
desenvolvimento de projetos voltados para o uso racional sustentado de recursos 
naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental (\leja 
seção específica neste relatório) . 

• Conselho Nacional do Meio Ambiente: órgão consultivo e deliberativo do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tem a função de assessorar, estudar e propor 
ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e 
os recursos naturais (veja seção específica neste relatório). 
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Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA 1 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
lBAMA foi criado pela Lei nº 7.735, de 22/02/89, tendo assumido o patrimônio, os r 
recursos, a competência e as atribuições dos seguintes órgãos extintos pela mesma lei: 
a) SUOHEVEA (Superintendência da Borracha); b) IBOF (Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal); c) $EMA (Seqretaria do Meio Ambiente); d) SUDEPE 
(Superintendência do Desenvolvimento da Pesca). 

Vincula-se, atualmente, ao Ministério do Meio Ambiente, como uma entidade 
autárquica, o que lhe confere personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira. 

Sua finalidade, segundo o disposto em lei. é formular, coordenar. executar e 
fazer executar a política nacional do meio am~iente e da preservação. conservação e uso 
racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais renováveis. Atua também 
como Secretaria Executiva do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA (Decreto 
nº 97.946, de 11n1S9). 

Atualmente, o IBAMA funciona, basicamente, com a seguinte estrutura e 
respectivas atribuições: 

1. Ôrglos de Direção Superior 
a) Presidência: proposição de políticas e deliberação sobre planos. programas e 

projetos. bem como avaliação o desempenho do Instituto, e apreciação das proposições 
encaminhadas ao CONAMA. 

b) Diretoria de Controle e Fiscalização: fiscalização. controle, monitoramento e 
gestão da qualidade ambiental e da utilização da fauna, flora e das borrachas. 

b.1) Departamento de Qualidade Ambiental: coordenação dos programas de 
controle do ar, poluição sonora, monitoramento de bacias hidrográficas, derramamento 
de óleo. gerenciamento costeiro, registro de agrotóxicos, gestão e inventário de resíduos, 
censo garimpeiro e mudanças climáticas. 

b.1.1) Divisão de Normatização Ambiental: elaboração de normas e 
padrões referentes à qualidade do ar. da água e do solo e à proteção de fauna e flora; 
fixação de normas e padrões de poluição sonora. 

b.1.2) Divisão de Proteção Ambiental: promoção de acompanhamento da 
qualidade dos recursos hídricos, do ar, do solo, da fauna e da flora; atualização do 
diagnóstico e relatório sabre a qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais; 
programas nacionais e regionais relativos às substancias perigosas e ou_tr~~ resíduos. 
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b.2) Departamento de Regiatro e Ucenciamento: avaliação de Relatórtos de 
Impacto Ambiental para fins de licenciamento. 

b.2. 1) Divido da Avaliação da Projetos: promoção e avaliação do 
desenvolvimento do Sistema Nacional de Licenciamento Ambiental. 

b.2.2) Divisão de Ucenciamento: executa o cadastro, registro e 
licenciamento de produtos e atividades poluidoras ou causadoras de impacto ambiental. 

b.3) Depanamanto de Fiscalização: coordenação e avaliação dos assuntos 
relacionados à fiscalização de fauna, flora e fontes poluidoras. 

b.3. 1) Dlvislo de Deaenvolvimento Estratégico: avaliação de fiscalizações 
para cumprimento das normas sobre preservação e qualidade ambientais, voltadas para 
o desenvolvimento racional. 

b.3.2) Divisão de Operações: coordenação e execução de operações de 
fiscalização referentes ao cumprimento das normas sobre preservação da fauna. flora e 
decorrentes da legislação florestal e pesqueira. 

e) Diretoria de Recursos Naturais Renovâveis: aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais renováveis e execução da política econômica da borracha. 

c.1) Depanamento de Recursos Florestais e Faunísticos: promoção. 
coordenação e avaliação das atividades relacionadas à utilização sustentada dos recursos 
florestais. 

c.1. 1) Divisão de Manejo Florestal e Faunístico: responsável pelos 
inventários e plano de manejo de florestas nativas; manejo das Florestas Nacionais e 
Reservas Extrativistas; atividades ligadas ao funcionamento de criadouros de animais 
silvestres, com finalidade comercial. 

c.1.2) Divisão de Silvicultura: promoção do ordenamento das ações 
relacionadas ao florestamento, reflorestamento e reposição florestal também da 
heveicultura. Recuperação de áreas degradadas, em particular em bacias hidrográficas, 
áreas de mineração e zonas costeiras. 

c.2) Departamento de Transformação e Comercialização: promoção, 
coordenação e avaliação das atividades referentes à comercialização e industrialização 
dos elastõmeros, dos produtos e subprodutos oriundos da exploração dos recursos. 
naturais renováveis. 

c.2.1) Divisão de Transformação e Processamento: planejamento de 
medidas para aumentar a produtividade e eficiência da indústria florestal; emissão de 
pareceres sobre o estabelecimento e localização de novas indústrias florestais; 
estabelecimento das cotas de consumo das indústrias; registro e classificação das 
indústrias segundo os artefatos produzidos. 

c.2.2) Divis{o de Borrachas: gerenciamento do estoque de reservas da 
União de borrachas vegetais e programação do consumo anual de etastõmeros vegetal 
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e químico de qualquer variedade, destinados a assegurar o e~uilibr'o e o suprimento do 
mercado; emissão das guias de recolhimento da TORMB. 

c.3) Departamento da Pesca e Aquicultura: promoção. execução e avaliação 
das atividades relacionadas ao desenvolvimento a ordenamento da pesca e fomento da 
aquicultura. 

c.3.1) Divisão de Ordenamento da Atividade Pesqueira: desenvolvimento 
de programas e projetos referentes à utilização dos recursos pesqueiros (censos e planos 
de manejo de recursos pesqueiros); análise de medidas relacionadas à introdução de · 
espécies exóticas; normatização e padronização da caça à baleia. 

d) Diretoria de Ecossistemas: conservação de amostras representativas dos 
ecossistemas e o manejo da vida silvestre com vistas à manutenção da biodiversidade. 

d.1 J Departamento de Unidades de Conservação: promoção, coordenação e 
supervisão das atividades relacionadas às unidades de conservação de uso direto. 

d.1.1) Divisão de Criação e Implantação das Unidades de Conservação: 
proposição de medidas legais e promoção de levantamentos técnicos necessários para 
a criação de unidades de conservação de uso direto. 

d.1.2) Divisão de Gerenciamento de Unidades de Conservação: 
gerenciamento das unidades de conservação; elaboração e atualização dos planos de 
manejo das unidades de uso indireto. 

d.2) Departamento de Vida Silvestre: coordenação das atividades relacionadas 
à conservação de espécies nativas e exóticas da flora e da fauna. 

d.2.1) Divisão de Fauna e Flora Silvestre: elaboração e atualização de 
listagem de espécies da fauna e da flora em extinção; supervisão e avaliação do 
funcionamento de zoológicos, jardins botãnicos, criadouros com finalidade científica, 
amadorística e afins. 

d.2.2) Divisão de Conservação de Ecossistemas: levantamento e 
diagnóstico de eçossistemas; proposição de diretrizes para o zoneamento ambiental, 
proteção e recuperação de ecossistemas e a manutenção da diversidade de biótipos. com 
ênfase em espéctes ameaçadas de extinção. 

e) Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação: pesquisa, educação ambiental 
e divulgação técnico-clentifica, bem como a promoção. inovação e difusão tecnológica 
na área ambiental. 

e.1) Departamento de Incentivo a Estudos e Pesquisa: coordenação da 
elaboração e implementação do Programa Nacional de Pesquisa em Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis; promoção e avaliação do desenvolvimento de estudos e 
pesquisas. 

e.1.1) Divisão de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais: promoção 
de pesquisas junto às unidades de pesquisas e de conservação; integração do IBAMA 
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junto e centros e programas de desenvolvimento tecnológico a nível nacional e 
internacional. 

e.1.2J Divisão de Incentivo à Pesquisa em Recursos Naturais renov6veia: 
promoção e execução de estudos e pesquisas biológicas, ecológicas, pesqueiras, 
florestais e silviculturais; desenvolvimento de estudos relacionados aos recursos naturais 
renováveis. 

e.2) Departamento de Divulgação Técnico-Cientifica e Educação Ambiental: 
coordenação e elaboração do Programa Nacional de Divulgação Técnico-Cientifica em 
Meio Ambiente, Recursos Naturais e Educação Ambiental. 

e.2.1) Divisão de Divulgação Técnico-Científica: desenvolvimento de 
atividades de informações científicas e tecnológicas na área de meio ambiente. 

e.2.2) Divisão de Educação Ambiental: desenvolvimento de programas e 
ações educativas; introdução da educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

f) Diretoria de Administração e Finanças: processamento de dados, recursos 
humanos, material, patrimônio, finanças, contabilidade e serviços gerais, bem como a 
promoção da sua execução nas demais unidades administrativas. 

g) Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais: 
elaboração, implantação e implementação de planos, programas, projetos e ações 
demandados pelas populações tradicionais. 

- ... ~ 

2. Ôrgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente 
a) Gabinete: representação do Presidente, bem como preparo e despacho do seu 

expediente. 
b) Secretaria de Planejamento e Coordenação: planejamento global e estratégico, 

orçamento, modernização administrativa, informática, articulação regional e cooperação 
internacional em assuntos relativos ao meio ambiente. 

b.1) Coordenadoria de Planejamento: acompanhamento e avaliação dos 
projetos do IBAMA. 

b.2) Coordenadoria de Orçamento: elaboraçao da programação orçamentária 
do IBAMA. 

b.3) Coordenadoria de Modernização: coordenação das ações voltadas para 
o aprimoramento organizacional do IBAMA. 

b.4) Coordenadoria de Informática: coordenação do Sistema Nacional de 
Informação Sobre o Meio Ambiente. 

b.5) Coordenadoria de Articulação Regional 
b.6) Coordenadoria de Cooperação Internacional 

cJ Procuradoria Jurfdica: assistência jurídica ao Presidente, bem como defesa dos 
interesses do Instituto em juízo e fora dele. 
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d) Ouvldoria: recebimento e investigação da procedê9:'ci~ ~e reclamações quanto 
às atividades do Instituto e dos seus servidores, propondo ao Presidente medidas 
cabíveis. 

e) Assessoria de Comunicação Social: imprensa, marketing ambiental e cultural, 
publicidade e propaganda. relações públicas e político-parlamentares. 

f) Auditoria: orientação, controle e fiscalização da atuação dos órgãos do 
Instituto, bem como a utilização dos bens e valores. 

3. OrOlos Regionais 
a) Superintendêneias Estaduais: operacionalização de planos programas e 

projetos do IBAMA em sua área da jurisdição, bem como a supervisão dos Centros de 
Treinamento a Pesquisa, Estações de Aquicultura e Unidades de Conservação. 

b) Jardim Botlnico do Rio de Janeiro: desenvolvimento de estudos, pesquisas, 
programas, projetos e atividades de caráter técntco-cientítícc na área de botânica, bem 
como administrar o Museu Botânico e manter•coleção de plantas vivas. 

4. Orglos Consultivos 
a) Conselho Nacional de Proteção à Fauna: estudo e proposição de diretrizes para 

a proteção e manejo da fauna. 
b) Conselho Nacional de Unidades de Conservação: elaboração da política de 

criação, valorização e utilização das Unidades de Conservação. 
cl Comitê Técnico-Cientifico 
No momento, o IBAMA passa por uma reformulação institucional, prevista como 

etapa inicial do processo de reestruturação do órgão. Essa reformulação faz parte do 
projeto de "Fortalecimento Institucional do IBAMA", que constitui um subcomponente 
do componente "Desenvolvimento Institucional" do Programa Nacional de Meio Ambiente 
• PNMA. . - ,.. 

A proposta de reformulação institucional do IBAMA está prevista para ser 
entregue em Março/93. Deverá envolver não só a questão organizacional, mas também 
a readequação das competências dos órgãos de meio ambiente em níveis federal. 
estadual e municipal, visando a sua compatibilizaçao, bem como a consolidação da 
legislação ambiental. Uma vez concluída, será encaminhada, na forma de projeto de lei, 
ao Congresso Nacional. 

Conselho Nacional do Meio Ambiente • CONAMA 

O Conselho Nacion°al do Meio Ambiente - CONAMA, foi criado pela Lei nº 6.938 
de 31 /08/81, como órgão superior do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, 
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com e função de •assistir o Presidente da República na formulação de diretrizes da 
Política Nacional do Meio Ambiente•. Essa iniciativa, no sentido de instituir um sistema 
horizontal que planificasse a participação do Estado e da sociedade na gestão da política 
ambiental, tinha no CONAMA um órgão orientador'. Contudo, as alterações da Lei nº 
7 .804 de 18/07 /89, no Ambito do Programa Nossa Natureza, provocaram a verticalização 
desse sistema com a criação do Conselho Superior de Meio Ambiente - CSMA 4• 

O CSMA tinha como atribuição "assessorar o Presidente da República na 
formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e 
os recursos ambientais• (Lei nº 7.804 de 18/07/89). Era presidido pelo Presidente da 
República e composto pelos seguintes membros: 1 (um) representante de cada órgão 
federal, com exceção da Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA &; 1 (um) 
representante do Ministério Público; o representante da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência • SBPC; 3 (três) representantes do Poder Legislativo; e 5 (cinco) 
cidadãos brasileiros indicados por entidades ambientalistas. 

O CONAMA passou a ser o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, com 
a função de "assessorar, estudar e propor ao CSMA políticas e diretrizes para o meio 
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no êmbito de sua competência, sobre 
normas e critérios necessários à execução e implementação da política nacional de meio 
ambiente· (Lei nº 7.804, de 18/07/89). 

A partir de novas alterações promovidas pela Lei 8.028, de 12/04/90, e pelos 
Decretos nº 99.244 de 10/05/90 e nº 99.274 de 06/06/90, foi extinto o CSMA, mas 
criado o Conselho de Governo, como órgão superior do SISNAMA. Desta forma, o 
Governo Collor optava, igualmente, por manter a verticalização do Sistema. O Conselho 
de Governo, embora nunca tenha se reunido, representa a manutenção de uma instância 
superior ao CONAMA, que pode vir a ser ativada a qualquer momento. O CONAMA, com 
a finalidade de assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação 
governamental, continuou sendo um órgão consultivo e deliberativo, com as seguintes 
atribuições: 

a) Assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, por intermédio do, 
então, Secretário do Meio Ambiente, as diretrizes de políticas governamentais para o 
meio ambiente e recursos naturais; 

b) Baixar as normas de sua competência, necessárias à execução e 

' leso representou um avanço na medida em que posaibilitava a participação da aociedede no mesmo nlvel do governo, 
nas deliberações sobre o meio ambiente. 

'Tel medida representou um artiffcid no Hntido de 1ubmeter o CONAMA a uma instlncia decisória superior, qutil Hje 
o CSMA, ligada ao governo •, portanto, 11m lnflu&ncla direta da eociedade ci\lÍI e sem repreHntatividade. 

• Curiosamente, a SEMA nio fazia parte do CSMA. 
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implementação da Política Nacional de Meio Ambiente; 
e) Estabelecer. mediante prop<>1ta do Ministério do ·Meió-Ambiente, normas e 

critários para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 
concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal; 

d) Determinar. quando julgar necessário, a realização de estudos sobre as 
alternativas e possíveis consequências ambientais. de projetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, estaduais ou municipais. bem como a entidades 
privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos estudos de impacto ambiental 
e respectivos relatórios. no caso de obras ou ·atividades de significativa degradação 
ambiental; 

e) Decidir. como última instância administrativa, em grau de recurso, mediante 
depósito prévio, sobre multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA; ·· 

f) Homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniérías na 
obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental; 

g) Determinar, mediante representação do Ministério do Meio Ambiente, quando 
se tratar especificamente de matéria relativa ao meio ambiente, a perda ou restrição de 
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a 
perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito; 

h) Estabelecer. privativamente, normas e padrões nacionais de controle da 
poluição causada por velculos automotores terrestres, aeronaves e embarcações, após 
audiências aos Ministérios competentes; 

i) Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente hldricos; 

j) Estabelecer normas gerais relativas às Unidades de Conservação e às 
atividades que podem ser desenvolvidas em suas áreas circundantes; 

k) Estabelecer os critérios para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em 
vias de saturação; 

1) Submeter, por intermédio do Ministro do Meio Ambiente, à apreciação dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municlpios, as propostas referentes à concessão de incentivos e benefícios fiscais 
e financeiros, visando a melhoria da qualidade ambiental; 

m) Criar e extinguir Câmaras Técnicas; e 
n) Aprovar seu regimento interno. 
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Estrutura e Funcionamento 

Atualmente. o CONAMA integra a estrutura do Ministério do Meio Ambiente (Lei 
n• 8.490, 19/11 /92). E composto de plenário e clmaraa técnicas. 

. ~ . 

1. Plen6rio 
Com 66 membros, apresenta a seguinte composição (organograma em anexo): 
a) Presidente: Ministro do Meio Ambiente. 
b) Presidente Substituto: ainda não está definido. 
e) Secretário-Executivo: Presidente do IBAMA. 
d) Secretário-Executivo Substituto: Representante do IBAMA. 
e) Representantes de cada um dos Governos Estaduais e do Distrito Federal. 
f) Nove representantes de associações, sendo dois de associações legalmente . .. 

constituídas para a defesa dos recursos naturais e do combate à poluição, de livre 
escolha do Presidente da República; cinco de entidades da sociedade civil l~galmente 
constituídas, de cada região geográfica do País, cuja atuação esteja diretamente ligada 
à preservação da qualidade ambiental e cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades 
Ambientalistas Não-Governamentais - CNEA; e dois de entidades efetivas (Fundação 
Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN e Associação Brasileira de Engenharia 
e Sanitária - ABES). 

g) Sete representantes de Confederações (Confederações Nacionais da Indústria, 
Comércio e Agricultura; Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no 
Comércio e na Agricultura; Instituto Brasileiro de Siderurgia). 

h) Representantes de cada um dos Ministérios. 
i) Representantes de cada uma das Secretarias da Presidência da República. 
Os conselheiros representantes das associações e demais entidades da 

sociedade civil têm mandato de dois anos, sendo os últimos designados pelo Ministro do 
Meio Ambiente, mediante indicação das respectivas entidades. Os demais conselheiros 
são indicados pelos respectivos órgãos representados no plenário. 

O plenário reúne-se trimestralmente no Distrito Federal, podendo ser convocado 
em reunião extraordinária por conveniência técnica ou política. Suas reuniões são abertas 
a quaisquer interessados, que podem participar como assistentesª • 

O custeio das despesas das ONGs para participação no CONAMA esteve 
interrompido durante a gestão do Embaixador Flávio Perri tex-secretario de Meio 
Ambiente), tendo em vista o questionamento do Tribunal de Contas da União quanto a 

• A XXXIII reunilo do CONAMA, mercede pere Htembro/92, et, novembro/92, eind• nio H realizou devido •• 
recente• mudençn edmlnletretiv •• no Governo. A XXXIV reunilo, 61tim• do eno, previ•t• per e dezembro pr6xímo, ainda 
nlo teve eue data marcada. 
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esse apoio .financeiro. Segundo o TCU, um órgão de g~'(emo não pode destinar 
passagens a diárias a representantes não-governamentais, exceto em casos 
excepcionais. Segundo a coordenadoria do CONAMA. O IBAMA caracterizou junto ao 
TCU a excepcionalidade da participaçao dos representantes dessas entidades, com base 
na limitação de seus recursos e também na importância de sua participação. Atualmente, 
o apoio financeiro está garantido. 

A divulgação das pautas têm o prazo legal de quinze dias antes das reuniões 
ordinárias. A constituição da ordem do dia das pautas é feita a partir de propostas 
enviadas ao CONAMA. Após o seu recebimento, elas são classificadas e encaminhadas 
para parecer técnico-jurídico das câmaras técnicas e secretaria-executiva, passando 
posteriormente a integrar a pauta da próxima reunião7• 

O encaminhamento de propostas ao CONAMA pode ser feito através: a) de 
representantes regionais de ONGs; b) representantes indicados pelo Presidente da 
República e das associações efetivas (FBCN e ABES); e) representante de confederação; 
representante estadual do órgão de meio ambíeete: d) direto ao presidente ou secretário 
executivo do CONAMA. 

2. Clmaras Técnica, 
As cAmaras técnicas prestam assessoria ao plenário do CONAMA nos assuntos 

de sua competência. 
A secretaria-executiva, através do IBAMA, presta assessoria técnica, jurídica e 

administrativa às câmaras técnicas, bem como garante o funcionamento destas e do 
plenário. A Coordenadoria do CONAMA, no IBAMA. é a responsável pela 
operacionalização das ações da secretaria-executiva. O IBAMA não tem assento nas 
câmaras técnicas, mas participa de todas como relator e as preside na ausência dos 
respectivos presidentes. 

Atualmente, existem 8 câmaras técnicas permanentes, criadas pela Resolução 
CONAMA nº 003, de 22/08/91. divididas nos seguintes assuntos e respectivas 
competências: 

a) Assuntos Jurídicos· Examinar, opinar e instruir o plenário sobre instrumentos 
de natureza jurídica submetidos a sua deliberação; elaborar ou examinar propostas de 
projetos e anteprojetos de lei, decretos e outros instrumentos normativos; examinar e 
relatar proposições relativas a regras de funcionamento do CONAMA; 

' Ne ordem do die de peute de XXXIII reunião do CONAMA, 11inde não r1111liud11, con•tam 111 seguintes questõ1111: 
licenciamento do enel vi6rio de Goi6nie; propo1ta de Reeoluçio tran1formendo em Re11t1rves Biológic:H H formações 
vegetais r,etivH c:osteirH; proposta dêregulementaçio da lei 7 .754, que estabelece medidee pera protaçeo dH florestal 
existentes nas naacantes dot rioa; propo1ta da R111oluçio referente l adição da 22% da 61cool anidro na compo1içio de 
gaeolina automotlva; propo1ta da modificac;io da Resolução CONAMA n• 018/88, para incluir • especificaçio da nova 
gHolinti padrlo da raferlncla para homologaçio. 
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b) Controle Ambiental • Analisar. elaborar e propor diretrizes e normas de 
implementação a execução da Política Nacional do Meio Ambiente no que se refere a: 
poluição industrial; poluição veicular; padrões de emissão; padrões de qualidade do ar e 
da água; resíduos; produtos químicos; poluição acidental. 

e) Ecossistemas • Analisar ou elaborar propostas referentes a diretrizes, 
programas, normas e critérios no que se refere a: fauna; flora; unidades de conservação; 
reservas extrativistas. 

d) Energia • Analisar ou elaborar propostas referentes a diretrizes, programas. 
normas, critérios e padrões ambientais no que se refere a produção e uso de energia em 
suas diferentes formas: hidrelétrica; termoelétrica; nuclear; petróleo e derivados; álcool; 
lenha e carvão vegetal; carvão mineral e energias alternativas. 

e) Transportes • Analisar ou elaborar propostas referentes a diretrizes, 
programas, normas, critérios e padrões ambientais no que se refere a redes de 
transportes rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário. 

f) Mineração e Garimpo - Analisar ou elaborar propostas referentes a diretrizes, 
programas, normas, critérios e padrões ambientais no que se refere a atividades de 
mineração e garimpo. 

g) Recursos Hldricos e Saneamento • Analisar ou elaborar propostas referentes 
a diretrizes. programas, normas, critérios e padrões ambientais no que se refere a usos 
e qualidade de recursos hídricos e política de saneamento básico. 

h) Uso do Solo - Analisar ou elaborar propostas referentes a diretrizes, 
programas, normas, critérios e padrões ambientais no que se refere a: zoneamento 
ambiental; agricultura; ocupação e expansão urbana; recuperação do solo; erosão, 
desertificação e salinização. 

Cada câmara técnica é constituída por sete membros conselheiros do CONAMA, 
estando sua composição definida pela Resolução citada acima. Seu prazo de duração é 
indeterminado, tendo os seus membros mandato de um ano, desde que estejam no 
exercício de suas funções no CONAMA. 

As câmaras temporárias são comissões especiais criadas pelo presidente do 
CONAMA, ad referendum do Plenário, para examinar matérias em caráter de 
excepcionalidade ou urgência. Sua composição é feita em plenário, não podendo 
ultrapassar 10% do número de componentes deste . 

Nos dois/três primeiros anos de seu funcionamento, a excelência técnica era o 
critério para particição das câmaras técnicas, havendo seleção de curriculum para a 
composição das mesmas. Os componentes das câmaras não faziam parte do plenário, 
e, por outro lado, os conselheiros não participavam das câmaras técnicas. Tal 
procedimento, de certa forma, pre}udicava o funcionamento do CONAMA, já Que os 
conselheiros deliberavam sem o conhecimento técnico das Questões. A alternativa 

. 
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encontrada para contornar esse problema foi determinar que qs conselheiros passassem 
a participar das reuniões técnicas. Hoje, as e amaras téc~icas.- - são compostas por 
membros do plenário, cuja indicação é política, e assessoradas técnica e juridicamente · 
pelo IBAMA. 

As Resoluções do CONAMA têm força de lei federal. Uma vez aprovadas em 
plenário e publicadas no Diário Oficial da União, sua implantação deve ser imediata. 
Quanto à divulgação para o público em geral, é competência do órgão central do 
SISNAMA {Ministério do Meio Ambiente). Até o momento, foi feita pela SEMAM 
somente através de publicações contendo as- Resoluções CONAMA, o que a tornou 
pouco difundida, em vista do pequeno número de exemplares e distribulção, restrita e 
dirigida. 

Do início do seu funcionamento até o ano de 1991, o CONAMA aprovou 1 24 
Resoluções. Exceto aquelas referentes a sua função administrativa, as áreas objeto do 
maior número de deliberações, de acordo com a tabela abaixo, foram: controle da 
poluição, licenciamento e unidades de conservação. 

Tabela 01 - Classificação das Resoluções do CONAMA por área de atuação 

ITEM 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 T 

A 03 - 03 02 01 08 05 05 27 

B 07 02 08 03 04 04 05 02 35 

e 05 01 04 03 05 03 02 - 23 

D 01 02 10 03 01 02 02 02 23 

E 01 - 02 - - - 01 - 04 

F - - 03 02 01 04 02 - 12 
i. 

T 17 5 30 13 12 21 17 09 124 
. 

.. 

Fonte: Resoluções CONAMA • 1984 a 1991. 
Legenda: A - Funções administrativas do CONAMA; B - Controle da poluição; C - 
Unidades de conservação; O - licenciamento; E - Política florestal; F - Outros; T - Total. 

Tais dados demonstram, de certa forma, uma tendência da política ambiental no 
período. O controle da poluição, sem dúvida, mereceu uma atenção muito maior do que 
a conservação dos recursos naturais. Os ítens licenciamento e unidades de conservação, 
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embora tenham sido objeto de vérias Resoluções do CONAMA. não se ef ativaram como 
instrumentos de política. É o que demonstram os exemplos a seguir: 

1. Um levantamento realizado pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - 
SEMA. em 1988, demonstra que, na maioria absoluta das unidades de conservação 
criadas no Brasil. até aquela data. não havia sido feita a regularização fundiária, 
apresentando-se problemas quanto à caça proibida, à extração de madeira, à exploração 
de garimpo. incêndios, etc. Além disso, também até essa data, não existiam planos de 
manejo para 46% dos Parques Nacionais, 33% das Reservas Biológicas, 36% das Áreas 
de Proteção Ambiental, 93% das Florestas Nacionais e 100% das Estações Ecológicas. 

2. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. por exemplo, 
não elabora EIA/RIMA para implantação de projetos de assentamento e colonização, 
contrariando a Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/86, que, em seu artígÓ-2°, inciso 
XVII, condiciona o licenciamento à elaboração de EIA/RIMA para "Projetos Agropecuários 
que contemplem áreas acima de 1000 ha ou menores, neste caso, quando se tratar de 
áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista 
ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental". 

3. Com base em autorizações de desmatamento da própria Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental • SEDAM, do Estado de Rondônia, milhares de metros 
cúbicos de madeira nobre foram retirados da Floresta Estadual de Rendimento 
Sustentado do Rio São Domingos, em 1991. Tal iniciativa configurou um rápido processo 
de retirada ilegal de madeira. 

Considerações Finais 

. - 

O exame de suas competências demonstra que existem áreas ainda carentes de 
Resoluções por parte do CONAMA. Por outro lado, o CONAMA não tem efetivamente 
assessorado a formulação de diretrizes para a política ambiental. Também a sua 
composição apresenta-se desigual em termos da participação do Estado e da sociedade. 

Como dito anteriormente, o Conselho de Governo é a instância superior à qual 
se subordina o CONAMA. no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Embora 
nunca tenha se reunido, pode vir a ser ativado a qualquer· momento. Portanto, o 
CONAMA não é, na atual estrutura, o fórum máximo de decisões sobre o meio ambiente . 
Mas é o fórum onde a sociedade tem garantida a sua participação e, nesse sentido, deve 
ser fortalecido. Para isso, é importante não só a recuperação do seu status como órgão 
superior do SISNAMA, mas também a reformulação da sua composição, no sentido de 
torná-la paritária, em termos da participação do Estado e da sociedade. 

•PolStlcas Públicas pera a Amazõnla" 
D01çio 910-0914 • Fllldaçio Ford 

Janeiro/93 

33 



lEA • Instituto de Estudos Amaz6nicos e Al!Elienuis 

Em que pese a necessidade de reformulação na c.9mpqsição do CONAMA. 
- "" . : 

existe. hoje, a possibilidade concreta deidemocratização nas deliberações sobre o meio 
ambiente e o uso dos recursos ambientais. A sociedade civil pode não só encaminhar 
demandas. mas também exercer um poder regulador, normatizador e fiscalizador do setor 
ambiental, atravês de seus representantes legítimos. Contudo, essa participação não se 
tem dado em todo o seu potencial. Ao que parece. a sociedade civil não está 
suficientemente consciente do significado de sua participação no CONAMA. Ou seja, o 
CONAMA não tem sido acionado pela sociedade como deveria. Várias iniciativas podem 
ser tomadas no sentido de ampliar essa participação: 

a) Encaminhamento de propostas, impetração de recursos administrativos e 
denúncias ao CONAMA. 

Tais instrumentos têm sido pouco utilizados atualmente. As ONGs e demais 
entidades da sociedade civil devem utilizar-se das representações regionais para 
encaminhar seus projetos de Resoluções e moções ao CONAMA. 

bJ Análise técnica dos assuntos das peutas como subsídio à participação dos 
conselheiros; 

e) Articulação dos conselheiros representantes da sociedade civil, ou mesmo do 
governo. se possível. visando a definição de uma estratégia de atuação no CONAMA; 

d) Maior divulgação das atribuições e do funcionamento do CONAMA, bem 
como de suas Resoluções e formas de participação, entre as ONGs e entidades 
representativas da sociedade civil. 

Como propostas a serem encaminhadas ao CONAMA pelo IEA, sugere-se o 
seguinte: 

a) Criação de uma Comissão Especial para compatibilizar as atividades dos 
Programas PLANAFLORO e PRODEAGAO, relativas à preservação ambiental, com as 
diretrizes do CONAMA, a exemplo da Resolução nº 004 de 24/01 /86, que criou a 
Comissão Especial POLONOROESTE. A proposta se justifica tendo em vista o impacto 
social e ambiental desses projetos. atualmente em execução. 

b) Recurso administrativo contra o INCRA, tendo em vista: 
• O não cumprimento do Artigo 2ª, inciso XVII, da Resolução CONAMA nº 001, 

de 23/01 /86, que condiciona o licenciamento para implantação de projetos agrnpecuários 
à prévia elaboração de EIA/RIMA; 

• A legislação adotada pelo órgão referente à alienação de terras públicas 
federais (Instrução Normativa nª 03, de 08/09/92), que estimula o desmatamento e a 
implantação de pastagens artificiais; 

. O desrespeito e descumprimento dos zoneamentos sócio-ecológico-econômicos 
já aprovados em lei, como b do Estado de Rondônia. 

- .. 
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e) Outra questlo a ser levantada 6 o conflito de competência na hierarquia 
legislativa entre uma Resolução do CONAMA e as Constituições Estaduais, tendo em 
vista a possibilidade de conflitos entre esses instrumentos legais. 

CONCLUSÃO 

. .,. 

A estrutura institucional aqui exposta (incluindo o anexo 1) representa o aparato 
estatal, a nível de Poder Executivo Federal, responsável pela formulação, execução e 
controle da política nacional de meio ambiente e de uso dos recursos naturais . 
Depreende-se, à primeira vista, o grau de fragmentação dessa estrutura. Praticamente, 
todos os órgãos da administração pública federal possuem uma ou mais unidades 
responsáveis por diferentes aspectos que envolvem a questão ambiental. 

Tal fato não significa, contudo, que haja uma interferência efetiva dessas 
unidades no planejamento global dos órgãos a que pertencem. Na maioria dos casos, 
observam-se funções de implantação de normas e regulamentos ambientais ou de 
execução de projetos específicos, que abordam aspectos pontuais do meio ambiente ou 
do manejo dos recursos naturais. O que reflete, de certa forma, um entendimento setorial 
da questão. 

Acrescenta-se a isso o fato dos órgãos responsáveis pelo setor ambiental não 
estarem articulados. a despeito da existência do SISNAMA, criado com essa finalidade. 
Pode-se dizer que o Sistema não está devidamente implantado, jé que seu órgão 
superior, o Conselho de Governo, nunca se reuniu e o órgão central tem passado por 
sucessivas mudançãs administrativas e constantes reestruturações. 

A Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República - SEMAM/PR, órgão 
central do SISNAMA, sofreu três substituições de seus titulares desde a sua criação: a) 
o Sr. José Antônio Lutzenberger, primeiro Secretário de Meio Ambiente, foi nomeado em 
15/03/90 e exonerado em 23/03/92; b) o Sr. José Goldemberg, segundo Secretário, foi 
nomeado em 23/03/92 e exonerado em 09/07 /92; c) o Embaixador Flávio Miragaia Perri, 
terceiro Secretário, foi nomeado em 09/07 /92 e exonerado em 02/10/92. quando da 
extinção da SEMAM/PR. Em 1 6/10/92, foi criado o Ministério do Meio Ambiente (Medida 
Provisória nº 309), sendo, então, nomeado o Senador Coutinho Jorge como o Ministro 
do Meio Ambiente. Consequentemente, houve substituições no IBAMA, acarretando 
descontinuidades administrativas também neste órgão. 

Além da fragmentação da estrutura institucional e sua desarticulação, as 
mudanças político-administrativas no Poder Público Federal, têm comprometido 
enormemente a eficácia e eficiência na formulação e implantação de uma política 
ambiental no País. Os programas e projetos governamentais, à mercê de injunções 
políticas e fatores circunstanciais (vide Conferência do Rio) são prejudicados também 

i ., 

.. 

1, 

.. - 
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pelas descontinuidades administrativas. Para citar um e~mpl°* o CONAMA, cujas 
reuniões são trimestrais, não realizou Js duas últimas do ano de 1992 em virtude das 
recentes mudanças nos órgãos de meio ambiente. 

A criação do Ministário do Meio Ambiente, em substituição à SEMAM, traz 
algumas vantagens para o setor do ponto de vista polüicc-institucional. Tecnicamente, 
é melhor a vinculação da questão ambiental a um Ministério que, pela sua própria 
estrutura, lhe confere maior autonomia administrativa. Um Ministério, por exemplo, ao 
contrário de uma Secretaria, possui Consultoria Jurídica e Secretaria de Controle Interno 
(Decreto·Lei nº 200, de 25/02/67). Além disso, o status de Ministro, sendo superior ao 
de Secretário, é politicamente vantajoso, no que se refere ao relacionamento tanto com 
a Presidência da República quanto ao interministerial. Um Ministro participa do Conselho 
de Governo; um Secretário não. Representa também um privilégio, na medida em que as 
prioridades governamentais são estabelecidas a partir dos Ministérios. 

Contudo, tais vantagens estão. na verdade, subordinadas ao peso político do 
setor no governo. Certamente. a questão ambiental não tem, hoje, o mesmo peso Que 
tinha na gestão Lutzenberger e no período pré-Conferência do Rio. O Ministério do Meio 
Ambiente foi o último a ser criado e, em nenhum momento, foi colocado como prioridade 
nas discussões durante a fase de composição do Governo Itamar Franco. 

Finalmente, o quadro institucional aqui exposto não está preparado para 
incorporar os avanços constitucionais obtidos em 1988. O Artigo 225 da Constituição 
Federal define como titulares da função ambiental tanto o Poder Público quanto a 
sociedade ao estabelecer que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo· 
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservé-lo para as 
presentes e futuras gerações". Nesse sentido, faz-se necessária uma reformulação da 
estrutura institucional a fim de que haja uma democratização do processo decisório 
dentro do aparelho estatal. . 

- .. 
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ANEXO 1 

BREVES DESCRIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE NO PODER 
EXECUTIVO FEDERAL 

•• 

. ..,. PRESIOtNCIA DA REPÚBLICA 

a) Secretaria-Geral: assessoria ao Presidente no que se refere a -assuntos 
ambientais. 

b) Subsecretaria-Geral: assessoria à Secretaria-Geral da Presidência da República 
no que se refere a assuntos ambientais. 

e) Assessoria Internacional e Cerimonial: assessoria ao Vice-Predidente sobre 
informações ambientais • 

• Conselho de Governo: assessoria ao Presidente na formulação da política 
nacional e nas diretrizes da ação governamental, inclusive para o meio ambiente e os 
recursos naturais. Criado pelo Presidente Fernando Collor (Lei nº 8.028, de 12/04/90 e 
Decretos nº 99.244, de 10/05/90 e nº 99.274, de 06/06/90), o Conselho de Governo 
nunca se reuniu durante a sua gestão. ~ integrado pelos Ministros de Estado e pelo 
Consultor-Geral da República, sendo presidido, em cada reunião, pelo Ministro de Estado 
para este fim designado pelo Presidente da República. 

ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

• Escola Superior de Guerra: 
a) Divisão de Ciência e Tecnolo9ia: promoção de estudos sobre meio ambiente, 

com promoção de palestras e ciclos de estudos internos. 

~ -· MINISTÉRIO DA CULTURA 

• Museu da Fundação Casa de Rui Barbosa: cuida da preservação do jardim 
centenário plantado por Rui Barbosa . 

• Museu de Biologia Mello Leitão: coleção de aves com 8000 peças . . 
• Sitio Roberto Burle Max: acervo natural e museológico • 
• Fundação Biblioteca Nacional/Departamento de Referência e Difusão: acervo 
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histórico retrospectivo sobre o meio ambiente. Centro de referência para pesquisa 
bibliográfica em ecologia. 

•• 

MINISTÉRIO DA CltNCIA E TECNOLOGIA 

a) Divisão de Meio Ambiente e Infra-Estrutura: planejamento ambiental em 
conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA; avaliação sobre concessão de 
bolsas de estudo na área ambiental • 

• Financiadora de Estudos e Projetos:· 
a) Coordenadoria de Meio Ambiente: financiamento a pesquisas na área 

ambiental. 
• Instituto Nacional de Tecnologia: desenvolvimento de projetos de tecnologia 

na área de poluição. 
·a) Divisão de Energia e Meio Ambiente. 
b) Unidada da Programas de Tecnologia de Controle da Poluição . 
• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais: sensoriamento remoto para 

acompanhar o desmatamento da Amazônia, fornecendo ao lBAMA inf armações de 
satélites para o monitoramento de queimadas; medições da camada de ozônio; coleta de 
dados ambientais; manutenção de convênios de conteúdo ambiental com universidades 
e órgãos federais e estaduais. 

a) Coordenadoria Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas: realiza 
experimentos sobre a ocorrência de gases na atmosfera e a influência da Floresta 
Amazônica sobre estes índices. 

b) Coordenadoria de Relações Institucionais: convênios na área ambiental com 
CETESB, ELETRONORTE, PETROBRAS, FUNAI, CVRO, CPRM, CNPM, SUDAM, FUNTAC, 
FUNCEME, Secretarias de Meio Ambiente (ES, SC, SP) e Universidades. 

e) Coordenação Geral de Engenharia e Tecnologia Espacial: executa o projeto do 
primeiro satélite brasileiro para coleta de dados ambientais. 

d) Coordenação Geral de Observação da Terra: acompanha o desmatamento da 
Amazônia, através de sensoriamento remoto, entre outras aplicações de dados de 
satélite • 

·- 
..... 

• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia: pesquisas em ecologia, produtos 
naturais, hidrometria, ciências agronômicas, silvicultura tropical, botânica, biologia 
aquática, aquicultura, tecnologia de alimentos, produtos florestais, e ciências da saúde . 

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: financiamento 
para programas. pesquisas e concessão de bolsas de estudos nas áreas de meio . 
ambiente e ecologia. 

a) Centro de Tecnologia Mineral: unidade de pesquisa do CNPq encarregada pelo 
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•• 

Congresso Nacional de desenvolver tecnologia ambiental na 6rea de minérios. Executa 
projetos de despoluição para efluentes industriais e zonas de garimpo (metais pesados), 
tais como: Poconé, Alta Floresta, Rio Tapajós, Cia. Vale do Rio Tapajós, Cia. Vale do Rio 
Doce e outros . 

• Museu Paraense Emílio Goeldi: unidade de pesquisa e informação ao público 
sobre fauna, flora e aspectos humanos da Amazõnia . 

• Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia: montagem de uma 
base de dados para elaboração do Guia de Fontes de informação em Controle Ambiental. 

• Museu de Astronomia e Ciências Afins: museu de ciência e pesquisas voltado 
para a divulgação da história da filosofia da ciência. Desenvolve o projeto ·o Que o 
Brasileiro Pensa da Ecologia" . 

• Observatório Nacional: dentre suas linhas de pesquisa, uma se detém ao estudo 
das condições da camada de ozônio . 

• Laboratório Nacional de Astrofisica: unidade de observação astronômica e de 
desenvolvimento de aparelhos de observação; programa de conscientização de 
comunidades vizinhas sobre o efeito da poluição luminosa e queimadas, que produzem 
excesso de partículas sólidas no ar, prejudicando a qualidade do sítio astronômico. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

.. 

Projetos de Eco-Desenvolvimento do Pantanal; PLANAFLORO; PRODEAGRO; 
Projeto Pró-Vida; Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia e de áreas frontei. iças 
com a Colômbia, Peru e Bolívia; programas ambientais da SUDAM; projetos de 
saneamento ambiental em áreas urbanas e rurais; programas de pólos florestais da 
Amazõnia Oriental; Complexo Tecnológico e Industrial para Controle Ambiental; 
Programa Grande Carajás. 

a) Coordenação-Geral do Nordeste: avalia o impacto ambiental de projetos de 
desenvolvimento no Nordeste; encaminhamento de projetos ambientais à SEMAM. 

b) Departamento de Programas e Projetos Especiais: programa de pólos florestais 
da Amazônia Oriental; implantação do complexo tecnológico e industrial para controle 
ambiental. 

b.1 > Coordenação ~eral do Programa Grande Carajás: projetos de recuperação 
ambiental na área do Programa Grande Carajás. 

e) Departamento de Assuntos lnter..ffegionais: saneamento ambiental em áreas 
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urbanas e rurais. (macro-saneamantoJ. 
dJ Coordenação~Geral do 'Programa 

PROOEAGRO e negociações com o Banco Mundial • 
• Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste: 
a) Coordenadoria de Cooperação Internacional: estuda a participação.da SUDENE 

nas negociações para a conversão da dívida externa em projetos na área de meio 

' 

POLONOROESTE: PLANAFLORO, .. 

ambiente. 
bJ Departamento de Planejamento de Recursos Naturais: recursos minerais e 

pesqueiros, solo, vegetação e ecossistemas. · 
• Superintendência do Desenvolvimento da Amazõnia: 
a) Departamento de Recursos Naturais: Divisão de Recursos Naturais 

Renováveis; Divisão de Mineração e Laboratório de Pesquisas; Centro de Hidrologia e 
Sensoriamento Remoto da Amazônia; e Centro de Tecnologia Madeireira de Santarém . 

• Instituto Brasileiro de Turismo: promoção a financiamento de projetos voltados 
para o turismo ecológico. 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

a) Coordenação de Programas em Áreas Estratégicas: Programa Calha Norte e 
Programa Para Faixa de Fronteira da Amazõnia Ocidental. 

b) Divisão de Programas Especiais Estratégicos: Programa de Desenvolvimento 
de Tecnologia Nuclear; Sistema de Proteção Nuclear; Zoneamento Ecológico-Econômico. 

b. 1) Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico: 
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da execução do zoneamento 
ecológico-econõmico. 

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA _ i1 ~ 

a) Assessoria de Assuntos Ambientais: estudos sobre ruído aeronáutico e uso ,. .• 
do solo das áreas próximas de aeroportos; análise dos impactos ambientais na instalação 
de aeroportos; critérios de proteção ambiental na aviação civil. 

• VII Comando Aéreo Regional: apoio à FUNAI, Polícia Federal e IBAMA na 
assistência a comunidades indígenas e identificação de focos de incêndio florestal na 
Amazônia Legal • 

• Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeronáutica: estabelecimento de normas 
ambientais para implantaç~o e funcionamento de aeroportos. 
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MINISTtRIO DO BEM~EsTAR SOCIAL 

a) Departamento de Planejamento e Normas: estabelece critérios ambientais na 
implantação de programas habitacionais; elabora SOS Habitação para áreas de risco 
(encostas, áreas passíveis de erosão e enchentes: etc.). 

b) Departamento da Planejamento e Engenharia: projeto de saneamento em 
cidadas brasileiras. 

MINISTÉRIO DA ÃGRICUL TURA DO ABASTECIMENTO E REFORMA AGRÁRIA 
._... 

a) Secretaria Nacional de Defesa Agropecuâria: registro e extensão do uso de 
agrotóxicos e afins. 

b) Coordenação de Conservação e Manejo de Solo e Agua: Programa Nacional 
de Conservação e Manejo do Solo; Progama Nacional de Microbacias Hidrográficas; . 

" .. - 

Programa ·conheça Seu Solo". 
e) Departamento Nacional de Cooperativismo: Programa Agro~Ambiental de 

Cooperativismo na Amazônia. 
d) Secretaria Nacional de Irrigação: elaboração de diretrizes ambientais para o 

setor da irrigação; cursos de orientação ambiental para agricultores irrigantes. 
e) Departamento Nacional de Meteorologia: fornecimento de dados e 

informações para os órgãos governamentais de meio ambiente . 
• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária: 
- Centro Nacional de Recursos Genéticos 
- Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado 
- Centro Nacional de Pesquisas de Hortaliças 
- Centro Nacional de Pesquisa de Algodão 
- Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão 
- Centro Nacional de Pesquisa de Biologia do Solo 
- Centro Nacional de Pesquisa de Caju 
- Centro Nacional de Pesquisa de Agricultura Irrigada 
- -Centro Nacional de Pesquisa de Defesa da Agricultura 
- Centro Nacional de Pesquisas Florestais 
- Centro Nacional de Pesquisas de Fruteiras de Clima Temperado 
- Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos 
- Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte 
- Centro Nacional ~e Pesquisa de Gado de Leite 
- Centro Nacional de Pesquisa de Coco 
- Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura 

.. .., 
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- Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo 
- Centro Nacional de Pesquisa de Ovinos 
- Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves 
- Centro Nacional de Pesquisa de Soja 
- Centro Nacional da Pesquisa da Trigo 
- Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho 
- Centro de Pesquisa de Tecnologia Agroindustrial de Alimentos 
- Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal 
- Centro de Pesquisa Agropecuária de Terras Baixas de Clima Temperado 
- Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido 
- Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental 
- Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental 
- Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos 
- Serviço de Produção de Sementes Básicas 
- Centro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima 
- Centro de Pesquisa Agroflorestal do Amapá 
- Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia 
- Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre 
- Unidade de Execução de Pesquisa de Dourados 
- Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual de São Carlos 
- Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina 
- Núcleo de Monitoramento Ambiental de Recursos Naturais por Satélite 
- Núcleo Tecnológico Para Informática Agropecuária 
• Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Instrumentação Agropecuária 
- Núcleo de Pesquisa de Saúde Animal 
• Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco: medidas ambientais 

e estudos dos recurso hídricos do Vale do São Francisco; prevenção de acidentes 
ambientais dos projetos da CODEVASF. 

" 

. . .. 

- .. 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

a) Secretaria de Política Econômica: acompanhamento das decisões dos sub 
grupos de temas ambientais da ONU; coordenação do grupo de estudos sobre adaptação 
das indústrias brasileiras ao Protocolo de Montreal. 

•Polftiç•• Públlc•• para• Alnliz6nla• 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO DA PRESIDtNCIA 

DA REPÚBLICA 

. .,. 

•> Secretaria de Planejamento e Avaliação: planos globais da polftica de meio 
ambiente do governo federal; decisão sobre financiamentos externos; coordenação do 
planejamento regional e ambiental com o de outras atividades do governo federal. 

a. 1) Departamento Naclonal de Planejamento e Avaliação: Planos globais da 
política de meio ambiente do governo federal; decisão sobre financiamentos externos . 

a.2) Coordenação de Planejamento Regional e Ambiental: coordenação do 
planejamento regional e ambiental com demais atividades do governo federal. 

a.3) Divisão da Melo Ambiente: planos globais da política de meio ambiente; 
decisão sobre os financiamentos externos. 

b) Secretaria de Orçamento Federal 
b. 1) Coordenação Geral Presidência da República e tníra-êstrutura: definição 

dos recursos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente. 
e) Secretaria de Assuntos Internacionais: avaliação de projetos ambientais com 

financiamentos externos, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente . 
• Banco Central do Brasil: 
a) Diretoria de Assuntos Internacionais: estudos sobre a conversão da dívida 

externa brasileira em projetos ambientais. 
b) Departamento de Organismos e Acordos Internacionais: parte normativa e 

institucional de projetos e acordos ambientais financiados por agentes internacionais. · 
• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: 
a} Departamento de Meio Ambiente: assessora o BNDES em questões 

ambientais; avalia o impacto potencial dos projetos . 
• Banco do Brasil: operacionaliza, através de suas agências, as linhas de crédito 

do BNDES ligadas a projetos ambientais . 
• Caixa Econõmica Federal: 
a) Departamento de Saneamento: financiamento de ações de saneamento . 
• Banco da Amazõnia SA: 
a) Coordenadoria de Assuntos Econômicos: planejamento macro-econõmico da 

Região Amazônica, envolvendo a formulação de novos programas, a questão ambiental 
e o contato com órgãos de pesquisa e universidades . 

• Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 
a) Diretoria de Geociências: pesquisas nas áreas de geografia, catografia, 

geodésia e recursos naturais . . 
b) Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais: dinâmica de 

ecossistemas e levantamento de recursos naturais (solo, geologia, vegetação, 

.• 
.•. 

- . 
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geomorfologia e fauna); estudos de ·qualidade ambiental (uso d"o solo. poluição ambiental 
' ' • , 11 • j ,, ~ ~ 

e saneamento básico); diagnóstico ambiental e zoneamento ecológico-econômico; ... 
sistema de informações de recursos naturais e meio ambiente; modelo estrutural de 
estatísticas ambientais; compatibilização das informações colhidas pelo Projet~ RADAM. 

e) Divisão de Geociências de Santa Catarina: projetos na área_ de recursos .., 
naturais, ambiental e geodésia cartográfica; diagnóstico ambiental da Região Sul; 
sistematização de informações sobre geociências para formação de banco de dados. 

d) Divisão de Geociências do Pará: estudos de meio ambiente em sítios de 

• .. 

extração de material de construção na região da Grande Belém; estudo de saneamento 
básico e meio ambiente na Região Metropolitana de Belém. 

e) Divisão de Geociências de Goiás: estudos de saneamento básico e meio 
ambiente em áreas metropolitanas; zoneamento ecológico-econõmico e mapeamento 
agro-ecológico no entorno do DF e aglomerado urbano de Goiânia e Região Nordeste de 
Goiás; mapeamento geo-ambiental do Mato Grosso do Sul. 

f) Divisão de Geociências da Bahia: projetos de saneamento básico e saúde 
pública da região metropolitana de Salvador; diagnóstico da qualidade ambiental da bacia 
do São Francisco, áreas do oeste baiano e Sobradinho; macro-zoneamento geo-ambiental 
da bacia do Parnaíba; zoneamento ecológico-econômico da bacia do ltapecurus; 
diagnóstico geo-ambiental e sócio-econõmico da bacia do Paraguaçu; zoneamento 
ecológico do Nordeste Brasileiro. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO 

a) Assessoria de Meio Ambiente: estudos para implantação do plano de 
educação ambiental e criação de escolas ecológicas. 

b) Departamento Técnico-Pedagógico e Desenvolvimento do Ensino: estudos 
para implantação de programas de educação ambiental. 

. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais: 
a) Coordenadoria de Pesquisa: financiamento para projetos de pesquisa em 

educação ambiental. 

. . 
.. " 

MINISTÉRIO DO ExÉRCITO 

Estabelece diretrizes de orientação ambiental ao público interno, a serem 
aplicadas nas atividades de campo das unidades do Exército. 

•Polftfcas Públfcas p,1ra • Atnazõoia• 
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MINlSTéRlO DAS MINAS E ENERGIA 

.•. 

a) Secretaria Naclonal de Energia 
a.1) Centro de Pesquisas e Anãlises Tecnológicas: pesquisas sobre a qualidade 

dos combustíveis, a fim de diminuir os efeitos da poluição. 
1.2) Assessoria de Meio Ambiente: compatibiliza os setores ambientais das 

diversas empresas da Secretaria Nacional de Energia com a política nacional de meio 
ambiente . 

b) Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia 
b.1) Coordenadoria de Meio Ambiente: coordena os assuntos de meio 

ambiente junto às empresas siderúrgicas estatais e à Companhia Vale do Rio Doce . 
• Departamento Nacional de Produção Mineral: 
a) Coordenadoria-Geral de Economia e Tecnologia Mineral; abrange a área de 

economia, tecnologia mineral e meio ambiente . 
• Companhia Vale do Rio Doce: 
a) Superintendência do Meio Ambiente: gerência florestal, aproveitamento 

industrial da madeira e meio ambiente . 
• Petróleo Brasileiro SA: 
a) Superintendência de Meio Ambiente, Qualidade e Segurança Industrial: 

promoção e controle do desenvolvimento, implantação e atualização de métodos de 
gestão empresarial para cumprimento das políticas de meio ambiente, qualidade e 
segurança industrial. 

• Centrais Elétricas Brasileiras SA: 
e) Departamento de Meio Ambiente: estabelecimento de diretrizes e coordenação 

das ações referentes à questão ambiental quando da instalação e operação das 
concessionárias da Eletrobrás . 

• Centrais Elétricas do Norte do Brasil: 
a) Departamento de Meio Ambiente: planejamento, acompanhamento e controle 

das atividades de meio ambiente em empreendimentos da empresa . 
• Centrais Elétricas do Sul do Brasil: 
a) Divisão de Meio Ambiente: gerenciamento das ações de manutenção e 

recuperação ambiental nas áreas de influência dos empreendimentos em operação . 
• Furnas Centrais Elétricas SA: 
a) Departamento de Meio Ambiente: responsável pelo programa ambiental nas 

usinas hidrelétricas, envolvendo: licenciamento, educação ambiental, infra-estrutura 
urbana e estudos de fauna e flora . 

• LIGTH Serviços de 
0Eletricidade 

SA: 
a) Departamento de Meio Ambiente: administração de atividades relacionadas 

.. ·. 
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à conservação do meio ambiente nas áreas de atuação da Ligth • 
• NUCLEBRÁS Engenharia SA: 
a) Assessoria Técnica, Econômica, Social e de Meio Ambiente. • 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

a) Coordenadoria-Geral Técnica: encaminhamento de denúcias de agressão 
ambiental aos órgãos competentes ou diretamente à Procuradoria Geral da República. 

b) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana: com ênfase nos 
problemas envolvendo índios, trabalhadores rurais e menores • 

• Fundação Nacional do lndio: execução da política indigenista. 

MINISTÉRIO DA MARINHA 

a) Comissão lnterministerial Para Recur~os do Mar: coordenação de assuntos 
relativos à política nacional para os recursos do mar. 

b) Departamento de Meio Ambiente: responsável pela questão ambiental em 
âmbito internacional. 

e) Divisão de Transportes e Comunicações: responsável junto a organismos 
internacionais da segurança da navegação, cooperação técnica e poluição do meio 
ambiente marinho. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

a) Divisão de Meio Ambiente: responsável pela questão ambiental no âmbito 
internacional. 

b) Divisão de Transportes e Comunicações: cuida, junto à organismos 
internacionais, da segurança da navegação; cooperação técnica e poluição do meio 
ambiente marinho. .~ .. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

a) Divisão de Ecologia Humana e Saúde Ambiental: programas de qualidade da 
água para consumo humano, uso de agrotóxicos e controle do mercúrio nos garimpos . 

• Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição: 
a) Secretaria de Progr.amas Especiais: pesquisa nacional sobre saúde e nutrição; 

Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional; aleitamento materno e combate 
às anemias. 
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·_.., 

• Fundaçlo Nacional de Saúde: 
a) Coordenação de Saúde do Índio: coordena a nível nacional todas as 

instituições governamentais e nloagovarnamentais envolvidas com a saúde das 
comunidades indígenas. 

b) Coordenadoria de Pesquisas e Desenvolvimento Científico: responsável pelo 
desenvolvimento de pesquisas de farmácias e plantas medicinais . 

• Escola Nacional de Saúde: oferece curso de mestrado em Saúde Pública e as 
disciplinas Química Ambiental, Biologia Ambiental, Saneamento Ambiental, Controle da 
Poluição e Avaliaçao de Impacto Ambiental. Também oferece os seguintes cursos de 
especialização para Engenheiros de Saúde Pública: Biologia Aplicada à Engenharia 
Sanitária, Epidemiologia, Saneamento Geral, Saneamento Industrial e Poluição, Ecologia. 

•• 

.. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

a) Coordenação de Inspeção do Trabalh'b Marítimo, Portuário e de Pesca: projeto 
de pesca artesanal. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

a) Departamento Nacional de Transportes Aquaviários: fiscaliza o cumprimento 
da legislação ambiental nos portos e atividades da Marinha Mercante e navegação 
interior. 

b) Serviço de Estudos e Meio Ambiente: acompanha a construção. manutenção 
e operação de rodovias no que se refere ao impacto ambiental. 

e) Projeto "Impactos Sobre o Meio Ambiente": estabelecimento de diretrizes 
ambientais para o setor de transportes. 
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ANEXO 2 • ~· 
SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - SISNAMA 

•. 

.---------t CONSELHO DE GOVERNO 

MIN. DO MEIO AMB. 

IBAMA 

AOM. PUBLICA 
DIRETA 

ADH. PUBLICA 
INDIRETA E 
FUNDAÇÕES 

ORGÃOS E 
ENTIDADES 
ESTADUAIS 

.. 

ORGÃOS E 
ENTIDADES 
MUNICIPAIS 
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ANEXO 3 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA 
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ANEXO 4 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Estrutura Básica 
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ANEXO 5 

INSTITUTO BRASILEIRO. DE MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

Organogra~a 
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ANEXO 6 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE . ,_ 

Estrutura do Plenário 

PRESIDENCIA 
(MIN. M.A.) 

SECRETARIA EXECUTIVA 
(IBAMA) 

l ~-· l 
IORGAOS GOVERNAMENTAIS! ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS 

ASSOCIAÇOES 
AMBIENTALISTAS 

OF & 
ESTADOS 

l 
CONFEDERAÇOES 

PATRONAIS E DE 
TRABALHADORES 

MINISTERIOS 
& SECRETARIAS 
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PLENARIO 
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TEXTOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS 

APOIO. Brasil Verde - Quem é Quem na Ecologia. Brasília. APOIO Marketing e Editora 
Ltda. 1992 . .. 
CONAMA. Legislação Básica CONAMA. Brasília·. CONAMA, 1988. 

CONAMA. CONAMA • Pauta da XXXIII Reunião Ordinária. Brasília, CONAMA, 1992. 

CONAMA. Relação dos Conselheiros Membros do CONAMA Titulares e 
Suplentes. Brasília, CONAMA, 1992. 

CONAMA. Resoluções CONAMA 1984 a 1991. Brasília, CONAMA, 1992. 

FORUM DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE RONDONIA. "Carta Aberta 
à Diretoria Executiva do Banco Mundial". Porto Velho, Rondônia, 1992. 

IBAMA. Coletênia da Legislação Federal de Meio Ambiente. Brasília, IBAMA, 1992. 

IBAMA. Organização Básica. Brasília, IBAMA, 1989. 

IBAMA. Programa Nossa Natureza - Leis e Decretos. Brasílía, IBAMA, 1989. 

LEI Nº 8.490, de 19/11/92. 

MEDIDA PROVISORIA Nº 309, de 16/10/92. 

SEMA. Projeto nacional do meio ambiente: componente unidades de conservação. 
Brasília, SEMA; 1988. 

h ••.• 
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•. 
PARTE Ili 

• •.. 
RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE' 

INTRODUÇÃO 

Esta parte do trabalho pretende mapear a distribuição de recursos externos e 
suas contrapartidas nacionais destinados ao setor ambiental no período de 19 91-1995 . . 
Com isso. buscamos fazer uma leitura da Política Ambiental do País sob a ótica dos 
recursos alocados. No entanto, as diversas seções desta Parte encontram-se 
desigualmente diferenciadas. Por sua importância, foram selecionados para análise o 
Programa Piloto para Conservação das Florestas Tropicais; o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (FNMA); o Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e o GEF (Global 
Environment Facility). 

Foi realizado um levantamento de informações junto a órgãos da administração 
pública, escritórios de representação de orga_nismos internacionais, além de 
coordenações de programas e projetos em andamento do governo brasileiro. 

A maior parte dos recursos vem de umas poucas f antes. notadarnente de 
agências multilaterais como o Banco Mundial, Banco lnteramericano, Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas. Doações e recursos de cooperação bilateral 
também fazem parte deste quadro. Os maiores doadores bilaterais são a Alemanha. , 
Japão, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Apesar do crescente interesse de 
doadores internacionais, o apoio aos projetos continua restrito geografica e topicamente. ~ •• 
No que diz respeito à Região Amazônica, o apoio dos doadores internacionais aos 

• ~ 

projetos não está articulado por uma estratégia de ação integrada holística para a região 
amazônica. De fato, uma política que permita a maximização da utilização dos recursos 
disponíveis, é a maior carência que se verifica nesta área. 

'Texto• d• ·Parte 111• por Luiz Cario• Roe Filho· Economista, técnico do IEA. 
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O PROGRAMA PILOTO PARA A CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS2 

Introdução 
.. 

A Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolomo (1972) 
representou um marco no quadro político internacional trazendo para o primeiro plano a 
necessidade de recursos específicos para o meio ambiente. Desde então, os governos 
nacionais passaram a se preocupar com esta questão. Mais tarde, a partir do relatório 
da chamada Comissão Brundtland (1987) se reitera a premência de recursos 
concessionais (linhas de financiamento subsidiadas, com juros e prazos especiais; 
doações, etc.) para os países em desenvolvimento adotarem um modelo de . 
desenvolvimento sustentável (veja anexo 111.01 ). Na verdade, durante a década de oitenta 
a preocupação com as florestas úmidas cresceu significativamente nos Estados Unidos 
e na Europa devido aos problemas relacionados a mudança climática como efeito estufa 
e chuva ácida. A florestal tropical amazônica, a maior floresta tropical do mundo, passou 
a ser o centro de uma polêmica internacional com diversas implicações para as políticas 
de desenvolvimento e meio ambiente a nível brasileiro e mundial. 

Esta visibilidade da floresta amazônica, sujeita a políticas desenvolvimentistas 
depredatórias, levou o governo brasileiro a criar programas específicos (o "Nossa 
Natureza". por exemplo) e, ao nível internacional, ao surgimento de programas como o 
"Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais", a ser implementado no 
Brasil. 

.. 

Este programa teve origem a partir de uma oferta do Grupo dos Sete (G- 7) 
durante uma reunião de cúpula, realizada em Houston (USA), no mês de julho de 1990. 
O G-7 reune as sete nações mais industrializadas do mundo: Estados Unidos, Grã 
Bretanha, Japão, França, Alemanha, Canadá e Itália. Os países deste grupo· também são 
aqueles com o movimento ambientalista mais forte. Este fato se reflete na incorporação 
das demandas "verdes· nas suas políticas de cooperação internacional, assim como no . . 

financiamento de "projetos de desenvolvimento" por parte de agências multilaterais 
dominadas, politica e administrativamente, pelos países mencionados. 

A importância do Programa Piloto, a nível internacional, exprime-se no fato de ..... 
1• Peequiee realizede entre outubrd de 1992 e janeiro de 1993, com consulte de fontes secund6ries des diveru, 

•11lnciH governamentele envolvid •• no Progr11m. Piloto. Forem reell;rllde• entrevi,tH com funcion6rioe de ex·SEMANIPR: 
IBAMA; Minlet6rlo dee Releç&n Exterlore1: Minlat6rio de Economia, FH1nd11 e Planejamento; re,pondveie pela gHtio 
do Progreme internamente eo governo f.clerlll. Entreviste, lnforn,eia temb6m for#!\ feit11e com membros de ONG• 
necionele • lnte,..cionale. 
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que, para a comunidade de planejadores globais, o seu sucesso signi!icará a garantia da 
sua reprodução modelar em outros cenários de "desenvolvimento sustentado" em 
florestas úmidas. 

Em seguida à reunião de Houston, o governo brasileiro. em cclaboraçãoccm o 
Banco Mundial e a Comunidade Econõmica Européia, produziu uma proposta preliminar 
para a primeira fase do Programa Piloto. Para tal foi criada, em outubro de 1990, uma 
Comissão lnterministerial composta por representantes da Secretaria de Meio 
Ambiente/PR. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente UBAMA), Ministérios da Economia. 
Relações Exteriores e Infra-estruture, além das Secretarias de Desenvolvimento Regional, 
Ciência e Tecnologia e Assuntos Estratégicos. A proposta foi apresentada na reunião do 
G-7 de Londres, em julho de 1991 e estava estruturada dentro de uma estratégia geral 
que, tomando como base a imensa biodiversidade das florestas tropicais do Brasil e as 
populações que habitam essas áreas, procura integrar as capacidades de órgãos setoriais 
do Governo Federal, Estados e Sociedade Civil em um conjunto de atividades orientadas 
para o desenvolvimento sustentável. 

Recursos e Principais Mecanismos Financeiros 

Em uma reunião de dezembro de 1991 em Genebra, foi aceita a primeira fase 
do programa proposto pelo Brasil, com duração de três anos, para o qual foram 
comprometidos recursos no valor de 253,9 milhões de dólares3 • Este montante se 
constituirá através de três formas. 

A primeira são doações que comporão um Fundo Central (Rain Forest Trust 
Fund) a ser operado pelo Banco Mundial, com recursos assegurados através de 
contribuições da CEE, Alemanha e Inglaterra, na reunião de Genebra, no valor de 3 7 ,5 
milhões de dólares. Durante o ano de 1992, as contribuições do Japão, Países Baixos 
e dos Estados Unidos fizeram esta Fundo Central crescer para 58,6 milhões de dólares, 
elevando. em dezembro de 1992, o valor total dos recursos do Programa para 274,9 
milhões de dólares (veja anexo 111.02). 

A segunda tem por características a alocação de recursos de doações, co 
financiamento bilateral e cooperação técnica, por meio dos mecanismos bilaterais já 
operados pelo Brasil com os países participantes, no valor de 216,4 milhões de dólares. 
Além de "dinheiro novo". estes recursos podem incluir aqueles referentes a projetos em 
execução ou em negociação com o Brasil, e que se enquadrem nas características 
estabelecidas no Programa Piloto. Para projetos após a fase de appraisa/, o Banco 
Mundial fará uma rápida análise para certificar-se que o projeto está de acordo com os 
objetivos do Programa Piloto. Para projetos numa fase anterior ao appraisal, haverá 

' Ve, evotuçio dos recurso• comprometido pera o Programe Piloto no ª"º"º 111.02 
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missões conjuntes do Banco Mundial com a agência técnica ligada ao doador bilateral. 
Normalmente os recursos de CO*financiamento serão utilizados para executar 

projetos parcialmente financiados pelo Fundo Central (RFT). Os recursos da co 
financiamento bilateral que não forem de doação, serão contratados com prazos de 
carência especiais e taxas de juros subsidiadas. 

A terceira forma estabelece que o Brasil deve participar com recursos de 
contrapartida equivalentes a 10% (dez por cento) do total de recursos alocados pelos .. demais participantes. Aqui também se incluem as contrapartidas que o Brasil 
comprometeu em projetos em negociação que venham a ser incluídos no Programa. Com 
relação aos primeiros 58 milhões de dólares (Fundo Central), não haverá. contrapartida 
brasileira em numerário, mas sim em pessoal, escritórios, equipamentos e serviços 
disponíveis. 

Quanto aos mecanismos financeiros de repasse dos recursos, o Governo 
Brasileiro expressou preocupação a respeito da aplicação dos procedimentos padrões do 
Banco Mundial para desembolso de recursos ao país. Normalmente o Banco reembolsa 
despesas anteriormente realizadas, o que seria de difícil aplicação em projetos do 
Programa Piloto, em virtude do nível relativamente baixo de recursos de contrapartida 
que seriam exigidos para a maioria dos projetos. Uma alternativa discutida foi a 
modalidade de "autorização antecipada" (advanced authorization) presentemente utilizada 
para a implementação de ajuda financeira recebida do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento (BID) e da KFW alemã. 

Quanto às atividades de pré·investimento (pesquisas e estudos preliminares. 
seminários, etc.), duas modalidades potenciais foram discutidas. Uma delas previa que 
o Banco Mundial, a mais poderosa agência na administração dos recursos, contrataria 
diretamente consultores ou fornecedores que possam prestar os serviços necessários às 
equipes brasileiras dos projetos. A segunda modalidade seria o estabelecimento de um 
Acordo·Ouadro (Umbrella Agreement) entre o Banco e o governo para que o Banco possa 
transferir ao Brasil recursos para financiar atividades de pré-lnvestsnento, sob termos e 
condições acordados. Estabeleceu-se, que a curto-prazo, as atividades de pré 
investimento serão financiadas utilizando-se a primeira modalidade, mas que o banco e 
o Governo cumprirão, a médio-prazo, os passos necessários à operacionalização da 
segunda modalidade. 

•• Arquitetura Político-Administrativa do Programa Piloto 

O Programa Piloto para Conservação das Florestas Tropicais do Brasil foi criado . 
através do Decreto Presidencial Nº 563, publicado no Diário Oficial da União· DOU, em 
08 de junho de 1992. O decreto criou ainda a Comissão de Coordenação, à qual 
compete a aprovação dos projetos que integrarão este programa. 
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A Comissão está composta por representantes dos vários ministérios envolvidos 
no Programa Piloto e representantes. de ONGs. Os seguintes órgãos compõem a 
Comissão: Departamento Técnico-Científico e de Cooperação/DETEC da Secretaria de 
Meio Ambiente; Departamento de Assuntos lnternacionais/DEAIN do Ministério da 
Economia, Fazenda e P1anejamento; Coordenação Geral de Planejamento Setorial 
(COPLAN) do Ministério da Justiça; Departamento de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores/DEMA; Departamento de Coordenação 
de Programas\DECOP da Secretaria da Ciência e Tecnologia; Departamento de 
Macroestratégias da Secretaria de Assuntos Estratégicos; Departamento de Planejamento 
e Avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Regional; Organizações Não 
Governamentais com atuação na Amazônia Legal; Organizações Não-Governamentais 
com atuação na Mata Atlântica. 

Além disso, o decreto criou uma Secretaria Executiva, à qual compete o suporte 
técnico e administrativo à Comissão Coordenadora e ainda o gerenciamento coerente do 
programa. O Secretário Executivo do Programa Piloto é também o Secretário Executivo 
do Ministério de Meio Ambiente. 

Finalmente, o decreto criou Secretarias Técnicas responsáveis pela preparação 
e implementação de cada projeto do Programa Piloto. Cada uma das Secretarias Técnicas 
terá a participação das agências executaras do projeto específico, representantes de 
ONGá e de outros níveis de governo conforme o caso. 

Paralelamente a esta estrutura interna, o Programa prevê a criação de um Grupo 
Consultivo Internacional (lnternational Advisory Group) constituído por 1 O membros de 
alta qualificação técnico-científica e ampla experiência internacional, que anualmente 
produzirá um relatório técnico de acompanhamento a ser apresentado e "distribuído na 
reunião anual de participantes do Programa Piloto (veja esquema de funcionamento do 
Programa Piloto no anexo 111.03). 

A Comissão Coordenadora reunir-se-á sempre que for necessário para: (1) aprovar 
o plano anual de operação (li) rever a implementação do programa; (Ili) rever os 
resultados das avaliações anuais do programa; (IV) preparar diretrizes para possíveis 
fases futuras do programa e (V) aprovar a composição e procedimentos operacionais das 
Secretarias Técnicas, 

A primeira reunião da Comissão realizou-se nos dias 2 e 3 de setembro de 1992 
e discutiu questões ligadas ao seu regimento interno. A segunda reunião ocorreu em 24 
de novembro de 1992. Nela se examinou e aprovou a concepção e estrutura básica dos 
seguintes projetos: Projeto Integrado de Proteção às Terras Indígenas da Amazônia Legal; 
Centros de Excelência; Pesquisa Dirigida; Reservas Extrativistas; Projetos Demonstrativos 
Tipo A - PD/A e Florestas Nacionais. A terceira reunião em 11 de dezembro de 1992. 
estabeleceu que a Comissão da Coordenação tem a função de aprovar os projetos 
apresentados de conformidade. com as concepções básicas do Programa definidas na 
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reunilo de 1991, em Genebra. Uma vez aprovado um projeto pala Comiaslo de 
Coordenação, tome-se competência da respectiva Secretaria Técnica seu detalhamento 
do projeto junto ao Banco Mundial e aos Doadoras, sempre mantendo a Comissão 
informada. A Comissão tomará conhecimento dos termos de referência para cada 
atividade de pré-investimento. Mas caberé às Secretarias Técnicas o detalhamento dos 
termos de referência diretamente com o Banco. 

Projetos Estruturais e Demonstrativos do Programa Piloto 

.... 

A primeira fase do Programa Piloto, prevista para uma duração de três anos, 
consiste de dois componentes básicos. O primeiro envolve projetos estruturais e 
demonstrativos que requerem pré-investimentos em pesquisa as quais são essenciais 
para a organização das fases subseqüentes do programa. O segundo envolve projetos 
estruturais e demonstrativos que já se encontrem suficientemente desenvolvidos para 
garantir sua implementação num curto espaço de tempo, assim como aqueles 
envolvendo atividades que já estão em andamento e podem ser executadas e 
consolidadas imediatamente. 

O Programa inclui uma série de projetos estruturais que serão implantados no 
êmbito dos órgãos do governo federal e outra série de projetos que se destinam a 
amparar experiências relevantes, denominados projetos demonstrativos. 

Em uma das reuniões de elaboração da proposta inicial, em abril de 1991 • 
percebeu-se que existiam na região amazônica, inúmeras iniciativas emanadas. das 
associações de base, seringueiros, colonos, comunidades indígenas e ONGá de apoio, 
que não se enquadravam no escopo dos chamados projetos demonstrativos, embora 
merecessem suporte e justificassem a elaboração de um projeto específico. Surgiu então, 
a idéia de abordar os projetos demonstrativos sob um duplo prisma. Os projetos de 
classe "A" destinariam-se a atender prioritariamente, demandas oriundas da sociedade 
civil. Os da classe "B" manteriam suas características de experiêncía piloto mista. 
atendendo demandas oriundas de entidades governamentais em conjunto com entidades 
da sociedade clvll", 

Na estrutura lógica do Programa Piloto, os projetos demonstrativos A e B 
tornam-se contraparte fundamental dos projetos estruturais. Os estruturais devem 
espelhar as diversas políticas que o governo se propõe a implementar com o Programa 
Piloto, enquanto que os demonstrativos devem constituir aplicações práticas dessas 
políticas. Prevê-se que os projetos estruturais e demonstrativos se reforcem 
mutuamente. 

• Nio exi•t• et6 o momento nenhum proleto demon1tretivo do tipo B ..,,ovado pela comi11io de Coordenac;io do 
Progr.-na Piloto. 
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O programa piloto 6 dividido em três sub-programas estruturais e um sub 
programa demonstrativo. 

O primeiro sub-programa estrutural trata dos Recursos Naturais s compreende 
5 projetos individuais: Zoneamento Ecológico-Econõmico; Monitoramento e Vjgilãncia; 
Fiscalização e Controle; Fortalecimento Institucional de Orgãos Estaduais de Meio 
Ambiente; e Educação Ambiental. O segundo sub-programa estrutural,' Unidades de 
Conservação e Manejo dos Recursos Naturais, compreende 5 outros projetos individuais: 
Implantação e Operação de Parques e Reservas. Florestas Nacionais e Reservas 
Extrativistas; Reservas Indígenas; Manejo de Recursos Naturais; e Reabilitação de áreas 
Degradadas. O terceiro e último sub-programa estrutural é o de Ciência e Tecnologia, o 
qual compreende os projetos de Pesquisa Dirigida ao Desenvolvimento Sustentável e o 
Estabelecimento de Centros de Excelência Científica (para alocação de recursos já 
aprovados veja anexo 111.04). 

Dada a abrangência temática do Programa Piloto, foi preciso selecionar um único 
sub-programa a fim de fazer uma análise mais consistente da dinâmica do processo de 
estruturação e desenvolvimento do mesmo. Dentre as razões para concentrarmos nossa 
análise no sub-programa Projetos Demonstrativos/A, duas foram decisivas. A primeira 
diz respeito ao estágio avançado em que se encontra o processo de estruturação do sub· 
programa, facilitando a obtenção e analise das informações. A segunda e mais 
importante, deve-se ao caráter inovador deste. na medida que obriga governo e 
sociedade civil organizada a discutirem alternativas para se alcançar o desenvolvimento 
sustentável da região. 

Projetos Demonstrativos/A 

Este sub-programa está voltado para o atendimento de iniciativas das populações 
locais, através das diversas organizações existentes a nível de sociedade civil e agências 
locais envolvidas no trabalho comunitário. Com esta finalidade, postula como 
imprescindível a integração entre as ações dos órgãos do governo, em seus três níveis 
e entre estes e os organismos não-governamentais, reconhecendo-se o seu legítimo papel 
e participação. 

O potencial do PO/A está na sua capacidade de testar e validar experiências que 
possam de um lado, influir nas decisões dos projetos estruturais do Programa Piloto e 
nas políticas públicas para a Amazõnia e, de outro, capacitar segmentos produtores da 
Amazõnia para que fortaleçam suas relações com o Estado e adquiram maior consciência 
dos meios disponíveis. dos seus direitos e obrigações. 

Ao considerar o PO/A como parte constitutiva do Programa Piloto e, inclusive, 
incluí-lo entre os primeiros projetos a serem avaliados e negociados. o BIRD e a CEE 
manifestaram seu interesse em viabilizar a participação da sociedade civil no Programa 
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Piloto e a disposição de assumir, em conjunto com as ONG~ e o Governo Brasileiro, a 
elaboração de uma estrutura altamente complexa, interinstitucional e que procura por em 
relação desde o nível multilateral ao local (governamental e não-governamerital), 
passando por estruturas político-administrativas nacionais. Por outro lado, tratando-se 
de uma estrutura desta magnitude, seu fracasso pode significar a inviabilização de um 
grande esforço de articulação e de sua possível aplicação para outros- cenários. Além 
disto, dada a importância da participação da sociedade civil no decision-making e na 
execução de projetos, um eventual fracasso pode comprometer futuros programas nos 
quais a sociedade civil viesse a ter um papel ativo. 

Após inúmeras negociações entre Governo Brasileiro, Banco Mundial e 
Comunidade Européia, foi acordada a participação de organizações não-qovernamentaís 
amazônicas. Como resultado, constituiu-se o Grupo de Trabalho Amazônico (GT A) com 
o objetivo de servir de interlocutor junto ao Governo Federal nas discussões e 
negociações sobre a participação das entidades de sociedade civil organizada no 
processo de desenvolvimento da região. O ·GT A, além de instalar uma rede de 
intercâmbio de informações capaz de acompanhar a implantação dos projetos e de propor 
novos mecanismos de avaliação e elaboração, deverá trabalhar de forma descentralizada, 
com maior autonomia no atendimento das demandas (para um resumo da relação 
sociedade civil/Programa Piloto até julho de 1991, veja anexo 111.05). 

O PO/A constitui-se, basicamente, em duas linhas de apoio. A primeira é o 
financiamento de projetos que serão estimulados a partir de ampla divulgação, com o 
objetivo de apoiar iniciativas inovadoras das populações locais da amazõnia que 
contribuam com as bases do desenvolvimento sustentável da região. A segunda, é uma 
linha de fortalecimento do GTA para que este apóie a formulação e gestão das propostas 
e projetos a serem submetidos para financiamento e possibilite uma efetiva 
descentralização do PD/A. 

A coordenação do sub-programa será conduzida por uma Secretaria Técnica a 
quem caberá gerenciar a linha de apoio à formulação de propostas, organizar e preparar 
as propostas para análise por uma comissão interna paritária de ONGs e representantes 
do Governo. São atribuições da Secretaria Técnica: o estabelecimento e as revisões que 
se fizerem necessárias, de critérios de elegibilidade, de análise técnica e de aprovação 
para as propostas de projetos ; elaboração do manual de preparação de propostas que 
será distribuído por solicitação, a grupos interessados na apresentação de propostas de 
projetos; o estabelecimento das diretrizes a serem seguidas pelos analistas técnicos em 
sua avaliação de propostas de projetos; a aprovação de propostas com base nos 
pareceres técnicos e nas prioridades estabelecidas pelo Grupo Operacional: avaliação dos 
progressos alcançados no ·sub-programa de projetos demonstrativos, e remessa de 
sugestões de modificações à secretaria executiva do Programa Piloto; coordenação geral 
da implementação do sub-programa de projetos demonstrativos; aprovação de relatórios 

.... 
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financeiros, de acompanhamento e de avaliação relativos a projetos demonstrativos, 
encaminhando-os à Secretaria Executiva; estabelecimento e supervisão do Fundo de 
Preparação de Projetos. 

Em princípio, o Governo e as ONG§ terão igual representação na Secretaria 
Técnica, que terá um máximo de 1 O membros. A Secretaria Técnica possui ainda um 
Grupo Operacional ao qual compete implementar e administrar o processo de solicitação 
(semestral), recepção, exame e avaliação de propostas de projetos demonstrativos. Ao 
Grupo Operacional caberá ainda usar o Fundo de Preparação de Projetos para melhor 
elaboração dos projetos; autorizar desembolsos â projetos aprovados; convocar reuniões 
da Secretaria Técnica; administrar o sistema de acompanhamento e avaliação de 
projetos. Este grupo será composto pelo Coordenador da Secretaria Técnica, dois 
técnicos e apoio administrativo. 

Como órgãos de apoio à Secretaria Técnica, existem ainda o Grupo de Análise 
de Projetos (GAP) e o já mencionado Fundo de Preparação de Projetos (FPP) (veja 
esquema de funcionamento do sub-proqrarna PO/A em anexo 111.06). 

O GAP será composto por sete membros permanentes e por um elenco de 
especialistas multidisciplinares "ad hoc". Os membros permanentes reunir-se-ão 
inicialmente para discutir procedimentos para a emissão de pareceres e para a 
formulação de um sistema de pontuação para a análise de projetos individuais. A seguir. 
serão contratados especialistas do grupo permanente e do elenco "ad hoc" para a 
emissão de pareceres técnicos relativos a propostas específicas de projetos. de acordo 
com os parâmetros a serem estabelecidos pelo GAP. 

O Fundo (FPP) terá por objetivo ajudar na elaboração de propostas promissoras 
que, na avaliação do Grupo Operacional ou do Grupo de Análise de Projetos. apresentem 
documentação insuficiente. A assistência técnica será proporcionada no sentido de 
permitir a posterior reapresentação da proposta. A Secretaria Técnica reservará uma 
pequena quantidade de recursos para essa finalidade. O treinamento de organizações 
com potencial de apresentação de propostas de projetos pode constituir um pacote 
separado de assistência técnica. 

Os proponentes de projetos necessitam obedecer a critérios iniciais de 
elegibilidade, dentre os quais encontram-se os seguintes: a) as instituições proponentes 
devem ter no mínimo dois anos de existência e possuírem demonstrada capacidade de 
implementação de projetos na região amazônica, ou apresentarem uma proposta conjunta 
com uma organização mais experiente que compartilhe a responsabilidade de 
implementação do projeto; b) cada projeto deve ter um custo total não superior a 200 
mil dólares; e) nenhuma organização poderá receber. num determinado período, recursos 
que totalizem quantia superior a 400 mil dólares; d) as subvenções para projetos com 
custos totais situados na faixa de 15 a 100 mil dólares serão de 85% e aqueles situados 
na faixa de 100 a 200 mil dólares serão de 75%. O restante deve ser assegurado pelo 
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recipiente\beneficiário antes do primeiro desembolso. 

Procedimento para Avaliação e Aprovação dos 
Projetos do Sub-Programa PD/A 

•• 
Para melhor entendermos como a Secretaria Técnica interage com seus órgãos 

de apoio, passaremos a descrever, de forma resumida, o procedimento para avaliação 
e aprovação dos projetos apresentados dentro .do sub-programa PD/A: 

a) as organizações não-governamentais apresentam propostas à Secretaria 
Técnica do PD/A em resposta a uma solicitação de propostas semestral; 

b) o grupo operacional da Secretaria Técnica realizará uma avaliação inicial das 
propostas de projetos para verificar seu atendimento a critérios básicos de elegibilidade, 
e enviará as propostas elegíveis a um mínimo de três especialistas do Grupo de Análise 
de Projetos (GAP) ou d~ cadastro de especiallstas do GAP. Os especialistas avaliarão as 
propostas, emitirão seus pareceres técnicos e submeterão esses pareceres ao Grupo 
Operacional, classificando cada projeto como: (1) de qualidade técnica aceitável; (li) 
exigindo pouco trabalho adicional para levar sua qualidade técnica a um nível aceitável; 
ou (Ili) inaceitável; 

c) o Grupo Operacional submeterá as propostas que exijam melhor tratamento 
às organizações proponentes pare que elas tomem as providências necessárias, utilizando 
os recursos do Fundo de Preparação de Projetos {Project Preparation Facility). Para as 
propostas que já apresentarem qualidade aceitável, o Grupo Operacional estabelecerá 
seus graus de prioridade, submetendo-as à aprovação da Secretaria Técnica. 

.. ~ 
~> 

Considerações Finais 

. ~ 

Por enquanto o Programa Piloto encontra-se ainda em fase de montagem de sua 
estrutura institucional, definição de quadros, procedimentos e mecanismos. Em realidade. 
apesar de se estar em um ponto avançado. ainda não houve nenhum desembolso de 
recursos efetuado através do Programa propriamente dito. 

As atividades desenvolvidas na primeira fase do Programa Piloto são decisivas 
em termos de mapeamento dos caminhos mais promissores para a formulação/execução 
das alternativas de desenvolvimento sustentável. O Programa tem a responsabilidade de 
dar forma ao maior projeto integrado para uma região como um todo. Além disso, as . 
decisões tomadas durante a primeira fase do programa terão influência sobre o volume 
total de recursos aplicáveis na sua segunda fase (mais três anos), caso esta venha a 
existir. 

H -• 
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Ao analisarmos a mecânica de Projetos Demonstrativos tipo A, nos parece 
evidente o espaço a ser preenchido pela sociedade civil ·organizada nas diversas 
instâncias do Programa Piloto. Apesar de sua especificidade, na medida em que se 
constitui no único projeto no qual governo e sociedade civil trabalharão de forma 
integrada, o PD/A adquire um caráter exemplar podendo criar precedentes capazes de 
serem reproduzidos no âmbito dos '"projetos estruturais" responsáveis, por definição, por 
projetos de alcance muito maior. O sucesso da experiência pode significar, portanto, a 
estruturação de uma relação entre sociedade civil (aqui representada por ONGs) e o 
Estado. com potenciais e profundas implicações para o planejamento de desenvolvimento 
e a construção da cidadania no Brasil. 

Por outro lado, o fracasso desta experiência pode ter repercussões graves. Por 
exemplo, pode fornecer munição a argumentos tecnocráticos incapazes de absorver a 
participação de representantes de populações locais, "populações alvo" ou "atingidas". 
no processo de planejamento e de desenvolvimento. 

Outro ponto importante que surgiu a partlr dos levantamentos. foi a necessidade 
de se criar um sistema de monitoria que controle, por exemplo, fluxos .de- recursos, 
implementação física e articulação interinstitucional, considerando a realidade do país. 
Igualmente importante é a criação de mecanismos flexíveis para enfrentar as dificuldades 
provenientes das diversas situações nas quais haja desenvolvimento do Programa. 
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Textos e Documentos Consultados 

Cruzamento Tem6tico dos Projetos do Programa Piloto de Proteção das Florestas 
Tropicais Brasileiras com Projetos de Cooperação Financeira Técnica e Científica, 
Novembro. 1991. 

-· 
Pilot Program to Conserve The Brazilian Rain Forest. Meeting Oelegation Heads. Geneva, 
December, 1991. 

.. - 

Friends of the earth (lnternational).The Draft Pilot Program for The Brazilian Amazon • 
Considerations and Recomendations. July, 1991. 

Ata das três primeiras reuniões da Comissão de Coordenação do Programa Piloto para 
Conservação das Florestas Tropicais do Brasil.1992 

BIRD, Resolução Nº. IBRD 92- 45, March, 1992. 

Governo Brasileiro, BIRD. CEE. Projetos Demonstrativos PD/A. Junho, 1992 .. 

Pilot Program to Conserve the Brazilian Rain Forest. Proposed monitoring and evaluation 
system • Janyary 1993 • 

. .. -. 
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•• 
FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE5 

..• 

,, .. 

Introdução 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado como parte do Programa "Nossa 
Natureza" ( 1988, é uma tentativa por parte do governo federal de responder à carência 
de recursos da União para fazer frente aos desafios trazidos pela força crescente do 
ambientalismo e da necessidade de se considerar fatores ambientais na política de 
desenvolvimento nacional. oeetece-se por ser prioritariamente destinado ao atendimento 
de projetos advindos de organizações não-qovernamentais. De fato, oitenta por cento 
dos seus recursos devem ser direcionados a projetos com esta origem e a municípios 
com até 120 mil habitantes. Em janeiro de 1993, o Fundo tinha à sua disposição US$ 
22 milhões de dólares relativos a um empréstimo entre o governo brasileiro e o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento (BID,. Conta também com recursos internos 
repassados pelo Tesouro Nacional. 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, foi criado pela Lei nº 7. 797, de 
1 O de julho de 198 9, tendo sido regulamentado pelo Decreto nº 9 8. 161 . de 21 de 
setembro de 1989, e alterado pelo Decreto nº 99.249, de 11 de maio de 1990. Sua 
finalidade precípua é " o desenvolvimento de projetos que visem o uso racional e 
sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da 
qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira " 
(Lei n 7. 797, 1 O de julho de 1989). 

O FNMA está dirigido a todos os passiveis executores de projetos no campo 
ambiental, tais como: Governo Federal; Governos Estaduais; Governos Municipais, 
Universidades, Instituições de Ensino, Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento, 
Organizações Não Governamentais; e Entidades de Base. 

Dentre as áreas de atuação prioritárias do FNMA encontram-se as Unidades de 
conservação; Pesquisa e desenvolvimento tecnológico; Educação ambiental; Manejo e 
extensão florestal; Desenvolvimento institucional; Controle ambiental; e o 
aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas. 

.• .. 

•. Pesquisa reeliuda entre outubro de 1992 e janeiro de 1993. Forem consunudus fonteK secundâru,s obl1da'I 1unto 
• e,c-SEMAN/PR, ao Fundo Nacional de Meio Ambie11te IFNMAI. Enlrev1stas lurum ,eutízudos com o -Coi.í,denador do 
FNMA, bttm como II m11íoría dos funcionénos deste Fundo. Encrev1stas mlu,011,,s lur,m, 11111..is com representanlell de 
ONG• no Comitl do FNMA. 
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Administração e Histórico da Atuação do Fundo 

.. - 

O Fundo é administrado por um Comitê Deliberativo. composto por dois 
representantes da Secretaria do Meio Ambiente - SEMAMIPR. dois representantes do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, um 
representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. três representantes 
de entidades ambientalistas não governamentais, sendo o Secretário da SEMAM/PR. o 
Presidente do Comitê. Cabe ressaltar que a participação das entidades ambientalistas no 
Comitê deliberativo do Fundo não estava prévista em seu Decreto de criação. Foi 
somente através de muita pressão junto aos orgãos do governo que as ONGs passaram 
a integrá-lo (Decreto nº 98.161, de 21 de setembro de 1989~. Apesar de ter sido criado 
em 1989, o Regimento interno do Comitê do FNMA, somente foi aprovado em 30 de 
agosto de 1991 através da Portaria nº 71 . O regimento dispõe sobre a Organização, 
Competência e Funcionamento do FNMA. 

O primeiro Comitê Deliberativo do Furrdo tomou posse em dezembro de 1989 
(primeira reunião ordinária e instalação), e deu início às providências necessárias à 
operacionalização de suas atividades. A segunda reunião ordinária ocorreu em 20 de 
dezembro de 1989, sendo presidida pelo então Presidente do IBAMA, Fernando César 
Mesquita. As ONGs não puderam comparecer pois não foram convidadas em tempo hábil 
(Ata da Terceira Reunião Ordinária do Comitê). A terceira e última reunião ordinária do 
Comitê, sob a gestão do Governo José Sarney, ocorreu em 22 de fevereiro de 1990, 
contando com a participação dos representantes das ONGs8• 

Dadas as profundas mudanças estruturais introduzidas na Administração Federal 
a partir de março de 1990, nas quais incluiu-se a criação da Secretaria do Meio Ambiente 
da Presidência da República, cuja estrutura o FNMA passou a integrar, e em virtude da 
natural substituição de alguns membros do Comitê deliberativo, somente em agosto de 
1990 pôde ocorrer nova reunião do Comitê. 

Na sua reunião ordinária de agosto de 19901, foram aprovados o Manual de 
Procedimentos, o Termo Padrlo para Convénios, bem como Formútérlos e Instruções 
para Apresentação de Projetos e Plano de Trabalho. Tanto o Manual quanto o Formulário 
de Apresentação de Projetos foram elaborados com a finalidade de proporcionar às 
instituições interessadas, uma orientação sobre a forma como devem ser apresentados · 
os projetos que solicitam recursos junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente . 

. 
.. .. 

•o, trb representantes das ONG, no Comitl do FNMA, foram oa eenhorn Paulo Atfonso leme Mechado; Carlos 
Cardoso Avaline e Vivaldo Oliveira Rei• Filho. 

'No1 dias 01 e 08 d• 11go110 de 1990, ocorreu a 4• reunião ordin6ri11 do Comill, tendo como Preaidenle o Secrt,t6rio 
do Meio Ambiente o Sr. Jo16 António Luuenberger. A coordenadori11 do Fundo er• exercid11 pele Ora. Ana Lúcia Pinheiro 
• Silva. 
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Nas duas reuniões extraordindrias do Comitê realizadas.em 3 e 12 de setembro 
de 1990, dezessete projetos foram aprovados, porém apenas Õnze· obtiveram os recursos 
financeiros necessários para serem executados no mesmo ano. Ainda no exercício de 
1990. na sua quinta reunião ordinária. em 28 de novembro, o Comitê aprovou 37 
projetos para serem executados em 1991. Contudo, os recursos só foram repassados 
às instituições em agosto de 1991. 

No mês de março de 1991, o Comitê reuniu-se. extraordinariamente, por duas 
vezesª. Na primeira reunião discutiu-se o orçamento do FNMA para o ano corrente, o· 
calendário de suas reuniões, e outros assuntos de relevância administrativa. Na segunda, 
além dos debates sobre os resultados e discussões realizadas em Bruxelas sobre o Plano 
Piloto para a Conservação da Floresta Amazônica, e outros assuntos de interesse do 
Fundo, foram aprovados vários projetos para execução em 1991. 

Em setembro de 1991, em duas reuniões realizadas nos dias 11 e 24 
respectivamente, na sua sexta reunião extraordinária, o Comitê totalizou a aprovação de 
oitenta projetos para execução ainda em 1991•. Porém, como era de se esperar dada a 
exigüidade do tempo de execução, muitas instituições desistiram dos mesmos. 

Em virtude das eleições dos representantes das ONGs e das mudanças na 
administração da Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM/PR), foi adiada a primeira 
reunião trimestral do Comitê do FNMA, inicialmente marcada para março de 199tt. 
Essas circunstãncias implicaram em alterações no quadro do Comitê, com a substituição 
dos representantes da SEMAM~PR e IBAMA. 

Assim. nos dias 22 e 23 de abril e 06 e 07 de maio de 1992, tiveram lugar, 
respectivamente, a 7° reunião ordinária e a 5° reunião extraordinária do Comitê do 
FNMA 'º. Na primeira foram examinados e aprovados os termos da resolução que 
estabelece os procedimentos operacionais do Fundo, fundamental para a agilidade do seu 
funcionamento, sendo também aprovados os termos do contrato de empréstimo junto 
ao BID1'. Com relação ao empréstimo do BID (Programa de Apoio ao Fundo Nacional 
do Meio Ambiente), díscutíu-sa o mecanismo. Advanced Authorization, que possibilitaria 
ao Banco fazer adiantamentos ao Fundo de até 10% do valor total do empréstimo, ou 

• Em 07 e 25 de março de 1991, ocorreram• terceira e• qu1rta reuniões extraordin6riH do Comit6 do FNMA. 

• Em Fevereiro de 1992, teve lugar o processo de eleição doa representantes das entidades ambientalistas nio 
governamentais no Comitl do FNMA. A pertir das indicaçcies de 133 entidadss habilitadas ao voto, foram consagrados 
os 1eguintes representantes: Sr. Heitor Queiroz de Aquino CAs1oci11ção Matogroaeonse de Ecologia); Sr. Armando 
Gutemberg O. Guerra ( Centro Agroambientel do Tocantins): Sr. Franacisco X11vi11r tglesiH Alves Parreira CAHocieçio 
Potiguar Amigos da Naturetal. 

10 A 7' reuniio ordin6rie foi preaidida pela Sra. Maria de Lourdes Dariea de Freitas (DETEC • SEMAM,'PRI, 
representando o Secret6rio Interino d• Meio Ambiente, Sr. Jo16 G~emberg. 

"Ot procadimentot ope111elonel1 forem formalmente e1tllbelecidoa pele resolução n• 01, de 26 de 1unho de 1992, 
do Secret6rio do Meio Ambiente, publicada no dtlrio oficiei de uniio de 1• de julho de 1992. 
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seja. 2,2 milhões de dólares. Na segunda reunião, foram julgados projetos concorrentes 
ao apoio financeiro ainda em 1992, sendo aprovados setenta e uma propostas. 

O Comitê reuníu-se. extraordinariamente, em 01 e 02 de julho de 1992. Nesta 
sexta reunião extraordinária, ficou registrada a garantia da Coordenadora do FNMA de 
que •o acordo com o BID seria assinado em 06 de julho de 1992 e que no máximo em 
O 1 mês ap6s sua assinatura o FNMA teria dísponlvel 2#2 milh6es de dólares para serem 
repassados, ainda no terceiro trimestre de 1992, àqueles projetos já aprovados pelo 
comué". No entanto, atá dezembro do mesmo ano nenhuma parcela daqueles recursos 
havia sido apropriadamente solicitada pelo FNMA ao BID. 

Em 14 e 16 de setembro de 1992, foi realizada a sétima reunião extraordinária 
presidida pelo novo Secretário do Meio Ambiente, Embaixador Flávio Miragaia Perri, 
tendo na Coordenação do FNMA, o Dr. Vitor Carlos Kaniak, para terminar de apreciar os 
projetos apresentados entre 1991 e fevereiro de 1992 que pleiteavam recursos para 
serem aplicados ainda este ano. 

As mudanças administrativas decorrentes do processo de impeachment do 
Presidente da República Fernando Collor de Mello, alteraram completamente o calendário 
das reuniões do Comitê do Fundo. O antigo calendário previa que nos dia& 1 e 2 de 
Outubro os projetos de Unidades de conservação, Educação ambiental, e 
Desenvolvimento institucional seriam analisados. Já na reunião de 5 e 6 de Outubro, 
seriam tratados os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, Controle ambiental e 
Desenvolvimento Institucional. Por fim, os projetos de Aproveitamento Econômico e 
Racional; Manejo e Extensão Florestal; Desenvolvimento Institucional seriam analisados 
na reunião dos dias 3 e 4 de Dezembro de 1992. Destas três reuniões, somente a de 
dezembro ocorreu, não obedecendo, contudo, à pauta temática pré-estabelecida. 

Dos 424 projetos protocolados no FNMA até novembro de 1992, cento e 
cinquenta e quatro já tinham sido aprovados e esperavam seus recursos serem liberados; 
oitenta estavam prontos para serem julgados na próxima reunião do Fundo, marcada para 
01 e 02 de dezembro de 1992; quarenta e cinco estavam em processo de triagem. Os 
cento e quarenta e cinco restantes dependem de pareceres técnicos, documentação, etc. 
Apenas em dezembro de 1992, os recursos foram liberados, supostamente para 
atividades a serem desenroladas naquele mesmo ano. 

Procedimentos 
.. -. 

Os Procedimentos Operacionais do FNMA dispõem sobre os critérios de 
elegibilidade, aprovação e avaliação dos projetos; solicitação. formalização e liberação 
dos recursos; execução. acÔmpanhamento e prestação de contas junto ao Fundo. Estes 
procedimentos estabelecem como requisitos mínimos de elegibilidade para a obtenção 
de recursos. que todos os proponentes devem ter aprovadas suas prestações de contas 
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relativas a convênios anteriores celebrados com o governo federal, e estarem isentos de 
penalização por má utilização de recursos. 

As instituições públicas devem oferecer contrapartida mínima de 30% do valor ••. 
total do pro;eto. As ONGs devem ter no mínimo O 1 ano da existência legal; caso os 
projetos incluam obras e construções, exigem-se 03 anos de existência legal; para 
projetos com valores acima de US$ 15.000, o proponente deva comprovar capacidade 
gerencial. 

Os projetos devem ser encaminhados em formulários próprios à Coordenação 
do FNMA, em três vias. Após a análise preliminar, são cadastrados no Sistema 
Informatizado de Controla de Projetos e enviados às gerências técnicas especializadas 
para obterem 2 pareceres técnicos quanto à sua metodologia, à capacitação da equipe 
técnica, às perspectivas de auto-sustentabilidade e resultados. Em seguida, os projetos 
são encaminhados ao Comitê para análise e julgamento. Uma vez aprovados formaliza-se 
o comprometimento dos recursos através da assinatura de convênios e aprovação dos 
planos de trabalho e cronogramas de desembolso. 

Iniciada a execução do projeto, a instituição executora deve enviar à 
Coordenadoria do FNMA relatórios periódicos sobre seu andamento. Por sua vez, o 
FNMA envia técnicos para avaliarem "in loco" o desenvolvimento das atividades 
previstas, do ponto de vista técnico, físico-financeiro. 

Orçamento 

A dotação orçamentária do Fundo nacional do Meio Ambiente provém da União, 
de recursos resultantes de doações de pessoas físicas ou jurídicas nacionais, 
internacionais ou estrangeiras, e outros, destinados por lei (Lei nº 7. 797, 1 O de julho de 
1989,. 

No ano de 1990, foram aprovados 17 projetos. Em decorrência do atraso na 
liberação dos recursos somente 11 projetos foram executados, num total de Cr $ 
252.021.081,00 equivalentes a US$ 1.481.891,00. A distribuição dos recursos 
privilegiou, claramente, a esfera Federal em detrimento da Estadual, Municipal e das 
ONGs. Dos recursos totais disponíveis, 70% foram repassados para orgãos federais, 
24% para estaduais e apenas 5% para as ONGs. 

Para o ano de 1991, o orçamento aprovado foi de Cr$4.934. 741.000.00, porém 
o orçamento liberado após o dascontlqencíarnento, em agosto de 1991, foi de 
Cr$1.978.603.000,00. Dos 120 projetos apresentados no período, 80 foram aprovados 
e 64 executados. num total de Cr$ 1.903.479.640,00, equjvalentes a 
US$2.847. 789,89. As ONGs receberam 33% dos recursos totais. cabendo ao Governo 
Federal. Estadual e Municipal os 67% restantes. 

A dotação orcamentária do Fundo Nacional de Meio Ambiente no início do ano 
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de 1992 era de Crt 18,2 bilhões, o que correspondia a 10,9% dos Cr$ 166,9 bilhões 
destinados pelo Tesouro Nacional à área de Meio Ambiente (Lei nº 8.409, de 28 de 
Fevereiro de 1992). 

Posteriormente, o governo Federal decidiu por um contingenciamento 
orçamentário de 45% do valor das dotações (decretos nº 475 e 587, de 13 de março 
e 30 de Junho de 1992, respectlvemente). Além disso, o mesmo decreto nº 475/92 
determinou como prioritária a alocação dos recursos remanescentes, ou seja, Cr$ 92 
bilhões, para a contrapartida ao ingresso de empréstimos externos. Essa contrapartida, 
no caso da área de Meio Ambiente, era de Cr$ 49 bilhões, fazendo com que os recursos 
de que o setor passou ef ativamente a dispor para a programação se reduzissem para Cr $ 
43,0 bilhões. Mantendo-se os mencionados 10,9% como participação do FNMA nesses 
recursos, resultaria uma dotação para àquele de Cr$ 4, 7 bilhões. 

Entretanto, conforme decidido na sétima reunião extraordinária do Comitê. a 
administração da SEMAM/PR alocou Cr$ 7 .2 bilhões de recursos do Tesouro Nacional 
ao FNMA. Os recursos por ventura não utilizados integralmente pelo Fundo até o final 
do exercício de 1992, seriam perdidos pois teriam que retornar ao Tesouro Nacional. 

Somam-se a esses recursos internos, aqueles provenientes do "Programa de 
Apoio ao Fundo Nacional do Meio Ambiente", firmado em 06 de julho de 1992, junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID. Este programa monta a US $ 30 
milhões, dos quais o BID fará um aporte de US$ 22 milhões com prazo de desembolso 
de quatro anos 12. O saldo será contrapartida do FNMA, no montante equivalente a US$ 
3,5 milhões provenientes do Tesouro Nacional e US$ 4,5 milhões provenientes da 
contrapartida dos beneficiários. 

Em seu capítulo VI, cláusula 6.07 (b), o acordo com o 810 estabelece que "o 
Banco poderá reconhecer como parte da contribuição nacional ao Programa, despesas 
resultantes da execução de projetos eleglveis {isto é, passíveis de serem enquadrados 
no Programa de Apoio ao FNMA, LCRFJ até quantia equivalente a US$ 2.200.000 (dois 
milhões e duzentos mil dólares) que tenham sido efetuadas antes de 25 de março de 
1992, mas após 30 de setembro de 1991 ". Isto abria uma solução contábil através da 
qual vários projetos já em fase de implementação por parte do governo federal. poderiam 
ser apresentados como contrapartida financeira sem involver nenhum aporte de novos 
recursos pelo Brasil. Portanto, é inadmissível pensar que diante da dificuldade de se 
conseguir recursos para contrapartida ou financiamento direto de projetos ambientais, 
a Coordenação do FNMA tenha deixado de encaminhar projetos para serem considerados 

· como contrapartida nacional ao empréstimo, deixando de abater das responsabilidades 
brasileiras no Programa de Apoio ao FNMA US$ 2.200.000,00. 

11 Este ernpr6stimo tem taxe anual de juros de 3%, com prazo de car6ncia de 04 anos e 25 anós para sua 
emortizaçio. 
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Quanto à aplicação dos recursos do Programa de Apoio. 80% deverão ser 
aplicados em apoio financeiro a organizações não- governamentais e municípios com até 
120 mil habitantes. Os 20% restantes irão para entidades do Governo Federal, Estadual, '" 
Municipal e Universidades. Estes recursos deverão ser aplicados no financiamento de 
pequenos e médios projetos demonstrativos, de caráter inovador. em áreas de meior 
impacto ambiental, propiciando a participação das comunidades locais na solução dos 
problemas ambientais. O contrato prevê o custeio de projetos com valor mínimo 
equivalente a US$ 15.000, sendo também fixado um teto de repasse anual, por 
instituição. no valor equivalente a US$ 200.000,00. 

Para o ano de 1992, tanto os recursos internos (Cr$ 7 ,2 bilhões) como os 
externos (indefinidos até dezembro de 1992) deveriam ser repassados da seguinte forma. 
Primeiramente, os projetos terãos seus valores atualizados, conforme a resolução 001/92 
do FNMA -Procedimentos Operacionais, usando o IGP/DI da FGV até ag·osto de 1992. 
Terão de 25 a 50% do seu valor liberado no ato da assinatura do convênio, 
comprometendo-se o FNMA a liberar o restante no próximo ano, assegurando-se cerca 
de 40% do orçamento de 1993 possibilitando a continuação dos projetos. 

Quanto ao ano de 1993, a proposta orçamentária destina Cr $ 28, 7 bilhões ao 
FNMA (a preços de abril de 1992). sendo Cr$ 19,2 bilhões provenientes do empréstimo 
do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID. Os restantes Cr$ 6,5 bilhões 
correriam por conta do Tesouro Nacional, sendo que Cr$ 3,0 bilhões seriam alocados, 
especificamente, como contrapartida àquele empréstimo. 

Considerações Finais 

O constante descompasso entre a aprovação dos projetos pelo Comitê do FNMA 
e a efetiva liberação dos recursos dos mesmos, nos leva à concluir que a Coordenação 
do Fundo Nacional do Meio Ambiente tem sido, no mínimo, incompetente para responder 
às demandas de seu orgão deliberativo. 

No entanto, uma análise mais detida da dinâmica do processo decisório do 
Fundo e de sua estrutura administrativa, revela ser importante considerarmos outros 
fatores ao avaliarmos o desempenho do FNMA. 

De acordo com o decreto de criação do FNMA,a Coordenação deste está 
diretamente ligada ao Secretário do Meio Ambiente, o que lhe garante acesso direto ao 
centro de decisões. No entanto, as constantes mudanças no comando da então 
Secretaria de Meio Ambiente. tem trazido mais incertezas e indefinições para a 
Coordenação do Fundo do que quaisquer vantagens. 

O primeiro Secretário de Meio Ambiente da Presidência da República 
(SEMAM/PR), Sr. José António Lutzenberger foi nomeado em 15 de março de 1990 e 
exonerado a contar de 23 de março de 1992. Em seu lugar, foi nomeado o Sr. José 

t .. ~ 

.. 
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Goldembarg em 23 de março de 1992, sendo exonerado a contar de 09 de julho de 
1992. O último Secretário da SEMAM/PR. o Sr. Flávio Miragaia Perri, foi nomeado em 
09 de julho de 1992, sendo exonerado por ocasião da extinção da SEMAM/PR, em 02 
de outubro de 1992. Com a extinção da SEMAM/PR. criou-se o Ministério do Meio 
Ambiente, cujo atual Ministro 6 o Senador Coutinho Jorge. 

As mudanças de Secretário de Meio Ambiente, por vezes criou situações de 
indefinição quanto à Coordenação do Fundo. Ao assumir interinamente a Secretaria do 
Meio Ambiente, em substituição ao Secretário José Lutzenberger, o Sr. José Goldemberg 
optou por não cuidar diretamente do FNMA. A nomeação da Coordenadora do 
Departamento Técnico e Cientifico de Cooperação (DETEC) da SEMAM/PR, como 
representante do Secretário junto ao Fundo, deu início a uma disputa interna pela efetiva 
Coordenação deste. Este processo, além de ter implicações negativas para a gestão do 
Fundo, evidenciou a importância de se criar uma estrutura administrativa·· própria e 
autônoma para o FNMA. 

A substituição do Secretário José Goldemberg pelo Embaixador Flávio Perri, foi 
acompanhada por uma alteração também a nível de Coordenação do Fundo. A mudança 
de Coordenador amenizou a disputa interna de poder, e restabeleceu a via direta entre 
o Coordenador do Fundo e o Secretário do Meio Ambiente. 

Por fim, a extinção da SEMAM/PR e criação do Ministério do Meio Ambiente. 
trouxe de volta o clima de insegurança e incerteza para aqueles diretamente ligados à 
gestão do Fundo. A falta de definição com relação à nova estrutura (administrativa, 
financeira, etc) da área ambiental, tem levado ao imobilismo daqueles envolvidos no 
processo de gestão do Fundo. 

Aliada a este imobilismo gerado por indefinições a nível macro, a falta de 
estrutura administrativa, também tem contribuído para o mal funcionamento do FNMA. 
Oitenta por cento do seu pessoal pertence a outros orgãos da Administração Federal. 
Com a extinção da SEMAM/PR, aqueles funcionários teriam que retornar aos seus órgaos 
de origem até o final do ano de 1992. Existem ainda funcionários provenientes de um 
convênio financiado pelo PNUD, que expirará em julho de 1993. A constante substituição 
de pessoas do corpo administrativo também tem incrementado as dificuldades 
operacionais. 

Sem estrutura própria, e precisando se valer da estrutura da então SEMAM/PR, 
a Coordenação do Fundo perde o controle sobre algumas das principais etapas do 
processo de tramitação dos projetos 13• Esta dependência leva muitas vezes a conflitos 
internos quanto à definição de prioridades, urgência na análise dos processos, etc. 

13 Um• vez in,truJc:to,, o, proceHOI do encaminhado• à Coordenaçio de Admini,traçio Geral CCOOAGI da 
SEMAMIPR, a qual 6 r •• pone6vel pelo parecer jurldico IDep.Jurfdic:o) • pelo t1mpenho do• rec:ureo, do• projeto,. A pertir 
dai, este• retornam à Coordeneçlo do Fundo onde 11rlo •••ineclo1 01 conv6nio• com 111 in1tituiç6•• proponente, do 
projeto. Urna vez 111sinedo1, Htllf voltam p11r• • CODAG • SEMAM/PR, de fonn11 e terem HUI recur101 liberado,. 
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A necessidade de se criar uma estrutura própria para o Fundo foi reconhecida 
pelo Embaixador Flávio Perri. o qu~I criou um grupo de trabalho para tratar do assunto. 
Com a extinção da SEMAM/PR. os trabalhos do grupo foram interrompidos antes que se 
definissem quaisquer linhas de ação. 

Desta forma, para que o FNMA seja efetivamente incorporado como um 
instrumento de política ambiental no país. é fundamental que possua uma estrutura 
administrativa própria. e que sua Coordenação passe a se valer da proximidade com 
níveis centrais de poder político-administrativo. para responder de forma rápida e ágil, 
às demandas de seu Comitê deliberativo. 

+> 

.. 

Textos e Documentos Consultados 

LEI nº 7.797, de 10 de julho de 1989 - Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

DECRETO Nº 98.161. de 21 de setembro de 1'989 - Dispõe sobre a administração do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

DECRETO Nº 99.249, de 11 de maio de 1990 - Altera o Decreto nº 98. 161 • de 21 de 
setembro de 1989, que dispõe sobre a administração do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. 

PORTARIA Nº 71, de 30 de agosto de 1991 • Aprova o regimento interno do Comitê do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

OFIC10/SEMAM-PR/FNMA/Nº099, de 06 de novembro de 1991 - Solicitação de nomes 
de representantes das ONGs para compor o Comitê do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. 

2° RELATÔRIO DE ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 
Apresentação dos projetos aprovados e executados junto ao FNMA em 1990 e 1 991 . 

• 

OFICIO/SEMAM-PR/FNMA/. de 13 de janeiro de 1992 - lnf orme sobre o processo de 
eleição dos representantes das ONGs no FNMA. 

EMPRÉSTIMO Nº 883/SF-BR, 06 julho de 1992 - Programa de Apoio ao F~ndo nacional 
de Meio Ambiente (SEMAM/PR - 810). 

RESOLUÇÃO/SEMAM/Nºl, de 26 de junho de 1992 - Aprova os procedimentos 
operacionais do FNMA. 
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INFORME 002/92 (ONGa), de 18 de utembro de 1992 • Discussão sobre o orçamento 
do FNMA para os exercícios de 1992 e 1993. 

OFICIO CIRCULAR/SEMAM-PR/Nº 005/92, de 29 de setembro 1992 - Informe sobre o 
orçamento de 1992 e 1993 do FNMA. 

MEDIDA PROVISÔRIAnº 309. de 16 de outubro de 1992- Extingue a Secretaria de Meio 
Ambiente da Presidência da República (SEMAM/PR) e cria o Ministério do Meio 
Ambiente • 

.. . 
3° RELATÔRIO OE ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 
Apresentação dos projetos aprovados e executados no período de janeiro a julho de 
1992 . 

.. •.. 
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PROGRAMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE14 

Introdução ••• 

O Governo Brasileiro tem nos últimos anos feito alterações importantes na 
legislação que trata do meio ambiente, bem como na estrutura político-administrativa 
responsável por este setor. O programa "Nossa· Natureza" (Outubro de 1988), por 
exemplo. acabou com os incentivos fiscais que beneficiavam a criação bovina extensiva 
na região da floresta amazônica e modificou a legislação que exigia o "desrnatarnento" 
de áreas como prova de ocupação da terra. 

Ao mesmo tempo, o governo vinha apoiando a preparação de um pré-projeto 
para a Política Ambiental do país, contando com a colaboração do PNUD. Com este 
propósito foi criado um grupo de trabalho sob a responsabilidade da Secretaria Especial 
de Meio Ambiente (SEMA) passando após sua extinção essa responsabilidade para o 
IBAMA. Como parte do processo de preparação do pré-projeto muitas atividades foram 
desenvolvidas e financiadas com recursos internos do I BAMA e de órgãos estaduais de 
meio ambiente. 

O interesse por parte do Banco Mundial em apoiar o Governo Brasileiro nesta 
tarefa, deve-se não só a um contexto internacional favorável, mas também à experiência 
acumulada em projetos anteriores de financiamento. Esta posição "singular" levou o 
Banco Mundial a apoiar o Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA> do Governo 
Brasileiro. 

PNMA: Criação e Execução 
t 

Em 16 de agosto de 1990, o Governo Brasileiro firmou um acordo de 
empréstimo junto ao Banco Mundial no valor de US $ 11 7 milhões para a execução do ,. .. 
Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA, a cargo do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Renováveis, autarquia vinculada ao então Ministério da 
Economia. Fazenda e Planejamento. O IBAMA encontra-se. atualmente. vinculado ao 
recém criado Ministério do Meio Ambiente. sendo seu órgão executor. O acordo foi 
considerado em efetividade pelo Banco Mundial a partir de 5 de dezembro de 1990, com 
a duração da primeira fase prevista para três anos. 

''. P11squ1sa r11ah111da entre outubro de 1992 e janeiro do 1993, com consulta d1:1 fontes secundánas obudus 1unto à 
Coordenação do Programa N11c1onel da Maio Ambtente/lBAMA. l=orarn u1ultz11dus eutrevrstus cor n os ,esponsâ11e1s pelo 
orça,nenro do orgio, bem como com o Coordanedor do componente Oss,mvuh,irnentu lnsutuc,onol do PNMA. 
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Alêm dos recursos provenientes do Banco Mundial. o Governo Brasileiro se 
comprometeu com· a dotação US$ 49 milhões de recursos do orçamento da União a 
titulo de contrapartida (30% do valor do total do Programa). O sistema de empréstimo 
consiste em o mutuário aplicar recursos próprios para posterior reembolso, através do 
Banco Central do país. 

Dentre os principais objetivos do PNMA encontram-se os de intensificar a 
proteção dos mais importantes ecosistemas (definidos através de estudos feitos pelo 
órgão executor) e das áreas de preservação natural em perigo iminente no país. ~nf ase 
especial será dada à redução de perdas econômicas e ambientais associadas com o 
desmatamento sem controle, erosão do solo, poluição da água e do ar. O fortalecimento 
institucional dos órgãos de governo responsáveis pelo setor ambiental, com destaque 
para o IBAMA e orgãos estaduais da Amazônia legal e Pantanal, constitul-se em objetivo 
prioritário do PNMA. O fortalecimento da estrutura legal para o setor ambiental também 
se enquadra dentre os objetivos do Programa. 

Para se alcançar os objetivos do Programa da melhor forma possível, estes foram 
divididos em três componentes básicos, a saber: 

. O componente Desenvolvimento Institucional tem por finalidade o 
fortalecimento institucional do IBAMA e dos demais órgãos integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente, através do treinamento de pessoal e provisão de 
equipamentos e informações técnicas. O desenvolvimento de programas de assistência 
técnica e legal aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente • OEMAS, assim como o 
aperfeiçoamento de normas legais e instrumentos técnicos para o gerenciamento do meio 
ambiente e o incentivo a ações de educação ambiental também constam como atividades 
do componente Desenvolvimento Institucional. 

• O componente Unidades de Conservação tem por finalidade a melhoria e a 
proteção das áreas de conservação existentes, bem como a implantação de novas áreas 
representativas dos principais ecosistemas nacionais. 

. O componente Proteção de Ecosistemas tem por finalidade controlar a 
qualidade do meio ambiente, através de um sistema de gerenciamento e fiscalização. nos 
ecosistemas especialmente ameaçados do Pantanal, Mata Atlântica e Costa Brasileira. 

Histórico das Atividades de Gerência 

- .. - As atividades e projetos do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA não 
tiveram sua execução iniciada no prazo previsto, conforme os termos do contrato 
as~inado com o Banco Mundial, devido à não liberação dos recursos de contrapartida 
nacional. Estas liberações estavam a cargo do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento. 

O fato das dotações orçamentárias do IBAMA não terem atendido às 
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necessidades de despesa do Programa, atrasou a implementação do mesmo com 
enorme desgaste político para a Coordenação do Programa. a· cargo do IBAMA. A 
participação do PNMA no orçamento do IBAMA passou de 10% em 1990 para 15.3% 
em 1991 (estes dados não estão disponíveis para o orçamento de 1992). 

A lei orçamentária nº 7.999 de 31/01/90 aprovou o orçamento do PNMA, no 
valor de Cr$ 253 milhões. Seus elementos de despesa (material de consumo, serviços, 
etc) e fontes de pagamento. eram incompatíveis com o plano de trabalho inicialmente 
estabelecido e acertado com o Banco Mundial. A indisponibilidade das dotações 
orçamentárias teve como principal consequência a não execução pelo IBAMA das metas 
previstas e a impossibilidade de solicitação dos recursos de empréstimo, aumentando os 
custos incidentes sob o empréstimo sob a forma de taxa de compromisso (juros pagos 
pela não utilização dos recursos contratados). 

Além disso, o Decreto nº 21 de O 1 /02/91. que contingenciou o orçamento em 
95% para despesas de investimento e 90% para despesas de custeio, veio contribuir 
para que a implementação do programa não ocorresse conforme previa o acordo com o 
Banco Mundial. 

Para piorar o quadro. a maior parte do sub-programa Proteção de Ecosistemas, 
por exemplo. seria executado através de convênios com os Estados, que naquele 
momento não puderam ser firmados devido às restrições do Decreto nº 20/91 de 
fevereiro de 1991. Este definia critérios e condições para a transferência de recursos 
financeiros da União. mediante celebração de convênios: at Orçamento Estadual para 
1991. devidamente aprovado pelo Poder Legislativo do Estado; b) "Nada Consta" contra 
os beneficiários tanto por parte do IBAMA. em relação à execução de instrumentos 
anteriormente firmados, quanto por parte do Departamento do Tesouro Nacional, em· 
relação a débitos para com o mesmo e/ou inadimplência com outros órgãos da 
Administração Pública Federal. 

Além disso. através do Decreto nº 20 de 01 /02/91. o Governo Federal instituiu 
a obrigatoriedade dos Estados de alocarem recursos de contrapartida sobre as parcelas 
repassadas pelo Tesouro Nacional, o que repercutiu de forma negativa sobre o projeto, 
uma vez que os Estados não estavam preparados para assumir os compromissos 
adicionais frente à crise financeira por que estavam passando. Quando da publicação do 
decreto, os Estados já estavam executando seus orçamentos de 1991 . Essa 
obrigatorie(fade não estava prevista no acordo de empréstimo firmado com- o Banco 
Mundial. 

Em maio da 1991, foi iniciada a organização do IBAMA para fazer frente às 
necessidades de coordenação do PNMA. No entanto. uma greve do funcionalismo do 
órgão. com duração de 38ºdias, interrompeu o processo que só foi retomado em julho 
do mesmo ano, com a publicação de edital para licitação internacional visando contratar 
empresas de alto nível para dar início à reestruturação do IBAMA. 
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Como decorrência do atraso no início doa trabalhos do Programa, o Brasil pagou 
encargos contratuais sobre a primeira parcela do empréstimo (US $ 1 O milhões). 
solicitada pelo IBAMA em 20 de dezembro de 1990. O acordo prevê o pagamento de 
juros de 0,5% ao ano. incidentes sobra os montantes sacados e taxa de compromisso 
de 0,25% ao ano sobre os valores contratados e não desembolsados pelo Banco 
Mundial, que incidem sobre o saldo não sacado a partir de 16/10/90. Entre 15 de abril 
a 15 de outubro de 1991 foram pagos ao Banco Mundial US$ 879 mil referentes à taxa 
de compromisso e juros vencidos . 

.. 
Considerações Finais 

O IBAMA é uma instituição que sofre uma profunda crise gerencial, o que tem 
afetado o desempenho do PNMA. Essa crise se expressa através de um modo de atuação 
extremamente arcaico, centralizado e onde os gastos dos recursos nem sempre se dão 
da melhor maneira. O PNMA tem sofrido todos os tipos de dificuldades em função da 
situação fiscal do país e das provisões orçamentárias que são feitas sem a devida 
preocupação em se adequar às necessidade reais do Programa. A ausência de um 
planejamento prévio por parte do órgão executor, levou a uma avaliação inadequada da 
capacidade de execução dos órgãos de ponta situados nos Estados e Municípios. 
somem-se a essas dificuldades as exigências, por parte do Governo Federal, que os 
Estados estejam em dia com a União e entrem com 30% de contrapartida para 
receberem investimentos federais. 

Do ponto de vista gerencial, é preciso aprofundar a qualificação dos órgãos 
executores para que estes se tornem mais ágeis na previsão e prestação de contas do 
Programa. 

Muito importante para que o sistema de financiamento e prestação de contas 
do Programa funcione e os recursos comecem a fluir com agilidade, será a internalização 
do PNMA dentro do próprio IBAMA, evitando-se a criação de sistemas paralelos que 
normalmente tem levado a distorções do Programa. A reestruturação do lBAMA prevê 
esta internalização da Coordenação do PNMA, o que vai permitir que ela participe no 
processo decisório da instituição. Além disso, é necessário um investimento gra·nde para 
a preparação gerencial das superintendências do IBAMA. 

Textos e Documentos Consultados 

CÂMARA DOS DEPUTAoqs. Relatório prévio da Reunião de Fiscalização e Controle 
(Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias), Outubro de 1991. 
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WORLD BANK. Staff Appralaal Report • Brazll Natlonal En:vlronment Policy. January, 
1990. > . •; 

•• 
IBAMA/PNMA. Relat6rio daa Sub-Atividades: Desenvolvimento Institucional. Unidades 
de Conservaçlo. Proteçlo de Ecoslstemas, Fevereiro. 1991. • 

1. 

PNUD/PNMA. OFICIO Nº05/91. Avaliação Financeira do PNMA. Fevereiro, 1991. 
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GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY15 

Introdução 

.. 

..• 

A conscientização sobre a degradação ambiental cresceu enormemente durante 
as últimas décadas. O relatório da Comissão Brundtland em 198 7, chamou a atenção do 
mundo para "a auslncia de recursos para financiar projetos de conservação e estratégia 
que melhorassem a base de recursos para o desenvolvimento". Em seguida, o Programa 
de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) encarregou o World Resources tnstitute 
de estudar a questão. Uma das sugestões que emergiu deste estudo, foi a idéia de se 
criar um mecanismo internacional de financiamento (lnternational Environment Facility). 

Criação e Reestruturação 

.. -· 

No mês de setembro de 1989, o governo Francês apoiado pelo governo Alemão, 
propôs a criação do Global Environmnet Facility. Uma série de reuniões ocorreu entre 
Washington e Paris, até que, em novembro de 1990, foi assinado o acordo de criação 
do GEF, com duração prevista para três anos (1991-1993). 

Os recursos do GEF se destinarão, basicamente, aos projetos de investimento 
e assistência técnica em quatro áreas específicas a saber: a) aquecimento global, b) 
biodiversidade, c) águas internacionais e d) destruição da camada de ozônio. 

Em 1991, o GEF possuía US$ 1 ,2 bilhões para serem alocados no período de 
três anos. Estes recursos originavam-se de três fontes diferentes. 

Com mais de US$ 861,4 milhões, o Global Environment Trust Fund (GET), 
constituí-se no core fund, fundo central do GEF. Destes. US$ 723 milhões foram 
necessários para financiar os quatro primeiros grupos de projetos { Tranches) aprovados 
até dezembro de 1992 e outros US$ 39 milhões para arcar com as despesas 
administrativas da Facility no período. Dos US$ 99 milhões de saldo, recursos ainda não 
comprometidos, US$ 1 O milhões deverão ser destinados ao Small Grant Programme (veja 
explicação na sequência), US$ 43 milhões cobrirão gastos administrativos da Facility até 
1993 e US$ 30 milhões são provisões para fazer frente a possíveis flutuações cambiais . 
Os US$ 16 milhões de saldo do Core Fund financiarão o quinto e o sexto tranches a 
serem submetidos às reuniões bianuais de participantes do GEF, no ano de 1993. 

ª· Pesquisa ,eelizede entre outubro de 1992 • janeiro de 1993. Forem coneultedes fontes Hcund6rie1 obtida1 junto 
ao Banco Mundial (Washington, D.C.) • temb6m junto à ex·SEMAN/PR. 
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Existem perspectivas que para o ano fiscal de 1993 hajam nQvas contribuições no valor 
de US$ 45 milhões, o que possibilitaria uma maior alocação· de recursos para o quinto 
e sexto tranche. Sete países afirmaram, durante a Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCEO) realizada no Rio de Janeiro em junho de 
1992, que aumentariam suas contribuições, assim que a fase piloto do programa 
terminasse ao final de 1993. 

Além dos recursos do Core Fund, o GEF possui vários outros acordos formais 
para co-financiamento, os quais somavam, em dezembro da 1992, US$ 345 milhões e 
constituem-se em doações ou empréstimos com juros concessionais, sendo US$ 21. 7 
milhões da Austrália; 11.9 milhões do Canadá; US$ 140 milhões do Japão; US$ 7.6 
milhões da Bélgica e US $ 14 milhões da Suíça. Os Estados Unidos contribuíram com US $ 
150 milhões em financiamento paralelo (Parai/e/ Fínancing,, a serem administrados pela 
Agência Bilateral de Cooperação Internacional do Estados Unidos (USA/D). 

Em abril de 1992, durante a reunião de participantes do GEF em 
Washington.O.e •• 32 países, mais da metade pa(ses em desenvolvimento, aprovaram a 
reestruturação do GEF. O documento final entitulado The GEF: Beyond the Pilot Phase 
(O GEF: Além da Fase Piloto) estabeleceu diretrizes que alteraram não só a abrangência 
do programa como também sua estrutura de gerência. As novas diretrizes abriram, por 
exemplo, a possibilidade do GEF agir como mecanismo de financiamento para as 
Convenções de Meio Ambiente que foram assinadas na UNCED em junho de 1992. Além 
disso, o "novo" GEF deverá ampliar sua área de atuação de forma a incluir desertificação 
e desmatamento. 

A forma de gestão da Facility também foi motivo de discussão por parte dos 
países participantes, na reunião de abril de 1992. As novas diretrizes estabelecem, por 
exemplo, que a assembléia de participantes deverá decidir com base no consenso entre 
os países, e que quando o mesmo não for alcançado o sistema de votação deverá 
garantir que os interesses dos países em desenvolvimento estejam representados de 
forma equilibrada, sem deixar de considerar o peso relativo dos países doadores. 

Gerência 

O GEF constituí-se numa experiência inovadora não só do ponto de vista técnico, 
mas também em termos gerenciais. Técnicamente, pelo fato de lidar com problemas 
globais de difícil solução e envolver a comunidade científica mundial. Sua co-gestao é 
feita por três agências internacionais de financiamento e cooperação (PNUO/ UNEP/ 
Banco Mundial), constituindo-se num importante desafio institucional. 

Ao Programa de Ôesenvolvimento das Nações Unidas (PNUD). por exemplo. 
coube a responsabilidade pelo treinamento de recursos humanos e assistência técnica 
aos projetos. Além disso, este acumulou a gerência do Sma/1 Grants Programme, que 
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apóia as experiências das comunidades de bases e ONGs dos pafses elegíveis para 
receberem recursos do GEF (veja critdrios de elegibilidade na seção seguinte). 

O Banco Mundial responsabiliza-se pelos projetos de investimento. que nos 
quatro primeiros tranches representaram 80% dos recursos investidos através do GEF 
(veja anexo 111.07), sendo também o depositário do Fundo Central do GEF (Global 
Environment Trust Fund). Em assembléia dos países participantes, dssignou-se a 
presidência do GEF ao Banco Mundial. 

O Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP), fornece apoio 
científico aos projetos do GEF e garante que as políticas e projetos sejam consistentes 
com os acordos e tratados internacionais existentes. Responde, também, pelo suporte 
administrativo ao ST AP - Scientific and Technical Advisory Panei (Painel Consultivo 
Técnico e Científico), um grupo independente de 16 cientistas eminentes, escolhidos 
entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, que se encontram a cada três 
meses para formular os critérios técnicos e científicos, definir prioridades para a seleção 
de projetos e coordenar pesquisas e levantamento de dados. 

A nível operacional, o Comitê de Implementação UC) é o veículo principal através 
do qual as agências coordenam o GEF. Este Comitê é composto por funcionários das três 
agências e se reúne de seis em seis semanas. O grupo coordena e revê programas, 
políticas e questões administrativas, além de selecionar um número de projetos para 
receberem recursos do GEF. Este grupo de projetos, que em geral abrange países 
diversos e montantes variados, são denominados Tranches. Estes são submetidos 
bianualmente à aprovação dos participantes nas reuniões do GEF. Até dezembro de 
1992, quatro tranches já haviam sido aprovados totalizando US$ 698 milhões. Estes 
foram alocados da seguinte forma: US$ 451 milhões para projetos de investimento 
(Banco Mundial), US$ 229 milhões para assistência técnica (PNUO), e US$ 17 milhões 
para pesquisa e apoio à Convenção de Biodiversidade (UNEP). Quanto ao número de 
projetos, a divisão é a seguinte: 46 projetos do Banco Mundial; 4 7 projetos do PNUD e 
dois Projetos da UNEP. Do total de projetos aprovados até o momento, 68% são de 
investimento e 32% de assistência técnica (para maiores detalhes quanto ao número de 
projetos e alocação dos recursos por tranches, veja anexo 111.07). 

('.l Participação das ONGs no GEF 

As ONGs foram consultadas pela administração do GEF por duas vezes até o 
momento. A primeira ocorreu em dezembro de 1991, na qual participaram 45 
representantes de ONGs. A segunda ocorreu em abril de 1992, com a participação de 
oitenta ONGs, número significativamente maior que aquele da primeira reunião.das quais 
quase um terço pertencia aos países em desenvolvimento. A partir da reunião de abril 
de 1992, criou-se uma Força Tarefa ONG/GEF, a qual coube preparar um documento 
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com as preocupações das ONGs quanto à gerência do GEF, os impactos de seus projetos 
nas comunidades locais e o grau de participação das mesmas na elaboração e 
implementação dos projetos. 

Small Grant Programme/GEF •• . . 
O principal objetivo da fase piloto deste programa, coordenado pelo PN_UD, será 

o de demonstrar através de resultados concretos provenientes dos projetos financiados, 
que tipo de atividades desenvolvidas pelas comunidades de base e ONGs 'têm potencial 
para apontar soluções nas quatro áreas de interesse do GEF. 

O programa está sendo implantado atualmente em 33 países em 
desenvolvimento e vai operar de forma relativamente autônoma, sob a coordenação de 
comitês locais, e oficiais de programa do PNUO. Os recursos alocados por projeto 
variam de US$ 1.000 à US$ 50.000. 

Em maio de 1992, havia US$ 5 milhões disponíveis para este programa. As 
projeções feitas pelo Banco Mundial estabelecem mais US$ 1 O milhões para o período 
de 1994·2000. 

Participação do Brasil no GEF 

O Brasil possui três projetos no GEF, com recursos aprovados no valor de US$ 
42,2 milhões. Dois foram aprovados no primeiro tranche, sendo um deles projeto de 
investimento a o outro de assistência técnica. O terceiro deles foi aprovado no segundo 
tranche e é também de assistência técnica. 

Quanto ao projeto de investimento, este se enquadra na área específica de 
Biodiversidade. O objetivo deste projeto é apoiar o Programa Nacional de Meio Ambiente 
(PNMA), o qual conta com financiamento externo do Banco Mundial de US$ 117 
milhões, na sua componente de fortalecimento do Sistema de Unidades de Conservação 
do país. Os recursos destinados, US$ 30 milhões, possibilitarão ao Brasil ampliar a 
proteção de sua biodiversidade, através da provisão de recursos adicionais para a 
proteção de unidades de conservação existentes no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, elevando de 5% para 25% a proporção destas a serem financiadas. 

Os projetos de assistência técnica, são administrados pelo Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) e seus recursos chegam aJJ.SJ U.2 ~ _ 
milhões. O primeiro deles tem como objetivo estudar as "Estratégias para Conservação 
e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia" e conta com US$4,5 milhões em recursos . . 

.. 

O segundo projeto com US$ 7, 7 milhões em recursos, tem por objetivo pesquisar a 
utilização de gás de biomassa. 
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V4rios outros projetos foram submetidos ao GEF, porém ainda não foram 
aprovados. Dentre eles encontram-se projetos com objetivos bastante diferenciados. que 
vão desde a implementação de centros regionais de prevenção e combate aos incêndios 
florestais até pesquisa sobre ecologia e antropologia no estuário amazônico. No total são 
sete projetos, com um volume de recursos estimados da ordem de US$ 194,2 milhões. 
Destes US$ 141,5 milhões de recursos externos e US$ 52,7 milhões de contrapartida 
nacional. 

.• 
Considerações Finais 

". 
A forma como foram implementados os quatro primeiros tranches deixou claro 

que o GEF, move-se rapidamente para uma centralizacao institucional e controle pelo 
Banco mundial. Especificamente, o GEF, como proposto no documento entitulado Global 
Environment Facility: Beyond the Pilot Phase (abril/1992), amplia os poderes do Banco 
Mundial assumir uma papel determinante na elaboracao e implementacao dos programas. 

Crucial para o sucesso do GEF é a colaboracao com os governos dos países em 
desenvolvimento e de vários outros parceiros. tais como, a comunidade científica, 
organizacoes de base, ONG's, bancos de desenvolvimento regionais, agências bilaterais 
e o setor privado. 

Neste ponto, é importante ressaltar a forma como o governo brasileiro vem 
dificultando o acesso as informações sobre o GEF, não entendendo que a transparência 
na gestão de recursos externos ou internos é fundamental para o sucesso da Facility. O 
debate interno em torno das instituições responsáveis e mecanismos financeiros de 
repasse, ressaltam a importância de se democratizar as informações quanto à gestão do 
GEF dentro do país. 

Textos e Documentos Consultados 

UNOP, BIRD, UNEP. GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY - PARTNERS IN GLOBAL 
SOLUTION. April, 1991 . . .. . ~ 
UNDP, BIRD, UNEP. REPORT BY THE CHAIRMAN TO THE PARTICIPANTS'MEETING TO 
DISCUSS THE GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY. April, 1991. 

UNDP, BIRD, UNEP. THE Pl~OT PHASE AND BEYOND. Working Papar Series, Number 
1, May, 1992. 
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UNDP, BRIO, UNEP. A SELECTION OF PROJECTS FROM THE FIRST THREE TRANCHES. 
Working Paper Serie~. Number li, June 1_992~ ;;_. . 

UNOP, BIRD, UNEP. REPORT BY THE CHAIRMAN TO THE DECEMBER 1992 
PARTICIPANTS'MEETING(MAIN REPORT). November, 1992. 
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ANEXO 111.01 - RECURSOS EXTERNOS MULTILATERAIS PARA O MEIO AMBIENTE NO BRASIL· 1992-1995 
·RECURSOS EM USS MIL 

FONTES PRO.iETOS LOCAL REC.EXTERNOS CONTRAPARTIDA TOTAL STATUS 
BIRO PNMA NACIONAL s,,100000 S4900000 S18800000 EXECUCAO 

BIRO PLAIIIAFLORO RO sreo soo co S,48Q>OO $22890000 NEGOCIACAO 

BIRD PROOEAGRO MT $12360000 S123 600 00 $247200.00 *'VALIACAO 

BIRO "VRD PA.MAMG S.20000000 $200000.00 PREPARACAO 

BIRO CARAJAS PA.MA SJ00.00 SJ00.00 NEGOCIACAO 

BIRD EXT .AGRICOLA NACIONAL $15500000 $15500000 $310.000.00 EXECUCAO 

BIRD PESO AGROPECUARI NONE $47 000 00 SS0000.00 S97000.00 EXECUCAO 

BIRD CONTROLE MALARIA AM LEGAL $90000.00 $90000.00 EXECUCAO 

BIRD POLUlCAO tNOUST NACIONAL '5000000 SS0.000.00 NEGOCtACAO 

BIRO PROG PILOTO AM. LEGAL $25000000 $250.000.00 EXECUCAO 

BIRO BIODIVERSIDADE MG $200.00 S39000 S590.00 EXECUCAO 

SUB-TOTAL $1.213.300.00 S.C21.8IO,OO l1.13U90.00 
BlD . PMACl ROAC.AM $4000.00 $6000.00 $10000.00 EXECUCAO 

BID FNMA NACIONAL SZ2.000.00 $600000 $30000.00 EXECUCAO 

SUB-TOTAL 111.000.00 114.000.00 l,40.000.00 
GEF SISNAMA '3)00000 $30.000.00 11\PROVADO 

GEF DIVERSOS $11 500 00 S52.70000 $64.200.00 NEGOCIACAO 

SUB-TOTAL S4UOO.OO 1112.700.00 HU00.00 
ITIO INVTAPAJOS ~M $10200 $102.00 EXECUCAO 

ITIO jFLCIIIA RIO PRETO !AM S.46900 $92400 $1 393.00 APROVADO 

11:0 A.NTl~"l.1·~ A.C SI 675 00 S1550001 • S3 425 00 EXECUCAO ' 
ITTO MA TA ATL.ANTICA ',IACIONAL S.'.7000 $27000 EXECUCAO ' 
rrro OES SUSTENTAVEL AM S70001 Si000 EXECUCAO 

ITTO INOMAOEIRA it.M LEGAL S:254 00 $25400 EXECUCAO 

ITIO MOGNO A.M $337.00 $337.00 EXECUCAO 

ITIO PROD.NAO MADEIRA AM $37400 $37400 NEGOCIACAO 

SUB-TOTAL $3.751,00 S2.A74.00 11.225.00 
UNDP U.CONS AMAZONIA AM S15 000 00 $15.000.00 EXECUCAO 

UNDP PROOEAGRO MT 1 59000001 1 $9000.001 NEGOCIACAO 

UNOP ~CN AGRO·ECOLCGl4 A.M LEGAL l S575001 
1 

$575001 EXECUCAO 

U~,OP gcN ECON ECO IAM !6100 $61 00 EXECUCAO 

U!I.IOP GESTAO AMBIENTAL I \IA.CIONAL S68JOO 5:;:90001 S9i3CO EXECUCAO ' 
UNDP IAVAL F'~OJETOS IAM S631 co $1 9i300 S2 60400 EXECUCAO 

UNOP COOPEr.A TIVAS IAM LEGAL $6000 $14700 $~700 EXECUCAO 

UNDP POLCNOROESTE ~R,MT $35000 $3 53000 $368000 EXECUCAO 

UNDP 18AMA. P"lONACOP NACIONAL SJOOOOO SJOOOOO EXECUCAO 

UNOP M'C'IO PNMA NACIONAL $30000 $30000 EXECUCAO 

UNDP CONTROL INCENOIO NACIONAL $66000 S66000 EXECUCAO 

SUB-TOTAL 130.320.00 H.940.00 131.210.00 

TOTAL S1 l1UT1.00 SSOU04.00 S1811.171,00 
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ANEXO 111.01 {CONT.) - RECURSOS EXTERNOS BILATERAIS PARA O MEIO AMBIENTE NO BRASIL-1992-1995 

RECURSOS EM US$ MIL 
FONTES - li PROJETOS H LOCAL IIREC.EXTERNOS NREC.INTERNOS li TOTAL STATUS 
EANAOA //INCIATIVAS LOCAIS IIBRASIL li $302.00 H li $302.00 
CANADA tL6.NOORINHA PURPUR!fBRASIL li $512.00 ~ li $512.00 IIEXECUCAO 
GANAOAº UOES.REC.Fl.ORESTAI-~ li S8.463 00 ~ S3 363 00 li $11.826.00 IIPREPARACAO 
SUB--TOTAL D I n 11.211.00 n 13.313.oo 11 112.640.oo 

a, 
00 

lLEMANHA IMATATLANflCA ~p -- $9.158.00 $1465300 --- $23811,00 !APROVADO 
O..LEMANHA IFLORESTAS ESTACO! RO $800.00 $400 00 $1 .200.00 PNEGOCIACAO ,1 
t.LEMAN.HA PARQUE MUNICIPAL RO $100.00 S300 00 $400.00 NEGOCIACAO 1 
ALEMANHA PARQUE ESTADUAL RO $300 00 $400 00 S700.00 NEGOCIACAO 
ALEMANHA PLANTAS MEDICINAIS ;.M LEGAL S1 .300.00 S1 500 00 $2 800.00 NEGOCIACAO 11 

"LEMANHA FLORESTA TROPICALI AC $860 00 S860.00 NEGOClACAO u....- 
ALEMANHA USO 00 SOLO I O..M.LEGAL S10.=oo 00 S ro 200.00 NEGOCJACAO 
IÃLEMANHA IIZON.ECON ECO nr~o li St 380.00 ti li St 380.00 U~EGOCIACAO 
ALEM1fNHA UPAL NATIVAS I~- li $600 00 li___ $100000 U Sf 60Cfóall~EGOCIACAO 

~~ANHA I REC.GENEflCOS ILÃM "!F. --SBOO 00 'I s, ::000011 $2.000001 
!1.ÊMANHA POP INDlGENAS ÍNACIONAL S60150001 SSS 11000 Í S118 260.00 fNEGÔCIACAO 
"LEMANHA. jECOOESENVOLVIMEN~- ~ 1 $11400001 SSiOOOO $17100.00 NEGOCIACAO 

'l ,LEMANHA fUNIO CONSERVACAQjp@õNAL $12.394 00 S9 600 00 $21 994 00 APROVADO 

:: <LEMANHAº [FLONAS 'r ! $4684001 SS<900 SS.433.00 PREPARACAO !í ,LEMANHA jPROTFLORESTA jiR : S17246.00 $8.161.00 PREPARACAO 
f • ,LEMANHA• iPNMAIU,CONSERV ) M LEGAL $12.394 00 EXECUCAO 
s ~ !SUB-TOTAL H H ! s1ot.'42.oo I S92.863.001 s202.305,oo 
4;> ~ PAPAOº !fRESEX I\AC j S1 500 00 1 $1 500 00 !:NOETERMiNADO 1 
~: JAPAOº IFLONATAPAJOS !kSM ! $10~001 S10200 [E:XECUCAO ! 
, 'i JAPAOº FLONA RIO PRETO $468 00 1 S468 00 (EXECUCAO · 1 
..., ~ JAPAQ• INO MADEIRA $240 00 $240.00 EXECUCAO • 1 

.. j • JAPAOº TECNOLOG MAO S1 575 00 $1 575 00 EXECUCAO lrf JAPAOº PROONAOMAD S15000 SISOOO EXECUCAO 
ê; .•• 3' JAPA.0' ANAL FLORESTA S1 510 00 SI 510 00 EXECUCA.J 3 i ~ JAPAO' CVRO $1 600 00 $1 soo 00 EXECUCAO 

JAPAO DES FLORESTAL S7 JJOOO S7 33000 E..XECUCA.:> 

~SUB- TOTAL I IC. 11,.u&.oo li so.oo I s1u1a.oo 
li . :jc,. U S133.1!M.OO 1j $96.226.001 $229.420,00 

, ,. 

.;:, 

- m ~ 

- i •• - .. e: ..• o 

"' • i • 
f 
••• t 
n o •• • 
i 
~ .. • - • 



• .,, 
~ - e, •.• 

o • n ~ •• (lt o .,, 
~5: 
o . - cn ,o. _.., 
••• ,i ., 

iH -o •• 
ê; .•• ~ ...• o-· ,o., • 
""a. a 

\l 

ANEXO 111.01 (CONT.)- RECURSOS EXTERNOS BILATERAIS PARA O MEIO AMBIENTE NO BRASIL-1992-1995 

RECURSOS EM US$ MIL 
FONTES PROJETOS LOCAL REC.EXTERNOS REC.INTERNOS TOTAL STATUS 
USA GENESYS AM LEGAL $29600 $29600 NEGOCIACAO 
SA AREAS DEGRADADA~ PA $146.00 $14600 EXECUCAO 
SA SERVICO FLORESTAi PA $267.00 $267.00 NEGOCIACAO 
SA. DES.JNSTITUCIONAL AM $107.00 $10700 EXECUCAO 
SA T REIN. OEMA'S NACIONAL $5000 SS0.00 NEGOCIACAO 

USA INSTRUM.LEGAIS NACIONAL $12000 $120.00 NEGOCIACAO 
USA REC.NATURAIS 11..M !:EI 1 

$74400 EXECUCAO 

~~ 

i MANEJO INCENDIOS AM $402.00 EXECUCAO 
PEO.PROD AGROIFLC AC $945.00 EXECUCAO 

NACIONAL $2.50000 l I' 
$2500.00 NEGOCfACAO USA MERCADOS FLORES 

lusA l~LTERNATIVAS MAN8 NACIONAL 1 $2.700001'. 1 S2.70000 EXECUCAO 

!SUB-TOTAL li j 1 18.277 ·ºº 11 so.oo !I SB.277,00 

!REINO UNIDO !IYARZEAS AMAZONA.Sl~M li S47=.oo IJ 

I' 
S47=: 00 EXECUC.).0 

jREINO UNIDO 1 CASTANHAS PARA PA 1 $1.92000 !'. 
1 

$1920001 EXECUCAO 
jRE!NO UNIDO jsrOMASSA A.M $161300 S1 613.00. NEGOCIACAO 
RE!NOUNIOO FLORESTA TROPICAl AM SU1500 $1.71500 NEGOC1ACAO 
REINO UNIDO MUD CLIMA TICAS A.M L S3 552.00 SJSS::!.00 EXECUCAO 
REINOUNIOO PLANTAS AROMAS PA $1 01400 s, 014.00 EXECUCAO 
REINO UNIDO FLORA AMAZONIA A.M $71900 $71900 NEGOCIACAO 

SUB-TOTAL 
11 1 

$11.005.00 •1 so.oo !I S11.005.001 

!TOTAL $1152.476.00 '. $96.226.0011 $248.702.00 ! 

FONTES RELA TO RIOS 00 BANCO MUNDIAL {NOV DE 1991 . DEZ. 1992) 
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ANEXO IU.02 - EVOLUCAO DOS RECURSOS COMPROMETIDOS COM O PROGRAMA PILOTO {DEZ/91 - DEZ/92) 

RECURSOS EM USS MILHOES 

PARTICIPANTES FUNDO CENTRAL CO-FINANCIAMENTO TOTAL 

DEZ/91 DEZ/92 DEZ/91 DEZ/92 DEZ/91 DEZ/92 

CEE $15.00 $14,90 $29,30 $29.30 $44,30 $44,20 . 
ALEMANHA $20.00 $20,40 $145,40 $145,40 $165 $166 

JAPAO $5,80 $13,70 $13,70 $13,70 $19,50 

PAISES BAIXOS $5,20 so.oc $5,20 

REINO UNIDO $2,50 $2,35 $2,50 $2,35 

EUA $10,00 $20,00 $20,00 $20,00 $30,00 . 

CANADA $8,00 $8.001 $8,001 $8 
1 

TOTAL $37,50 $58,65 $216,40 $216.40 $254 $275 
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ANEXO Ili. 03 - PROGRAMA PILOTO PARA A PROTECÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS 

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO 

REUNIA.O ANUAL 
DOS 

PARTICIPANTES 

COMITE INTERNACIONAL 
DE 

APOIO . 
1 COMISSAO CE COOROENACAO 00 BRASIL • l 

1 SECRETARIA EXECUTIVA • 1 . 

S~CRETARIAS T~CNlc/1 

r FUNAI 
MINISTeRIO DA 

ClêNCIA E TECNOLOGIA 
SECRETARIA OE 

ASSUNTOS ESTRA T~GICOS 
INISTl;RIO DO 
EIO AMBIENTE 

ONGs 
IBAMA 
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ANEXO 111.04 - RECURSOS APROVADOS PARA OS PROJETOS DO PROGRAMA PILOTO (DEZ/92) 

• 

PROJETOS USS MjlHOES 
ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO $23.00 1 
MONITORAMENTO E VIGILANCIA $6.00 
FlSCALIZACAO E CONTROLE $24.00 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL $34.00 
PARQUES E RESERVAS $22,00 
FLORESTAS NACIONAIS $9.00 
RESERVAS EXTRATIVISTAS $9.00 
RESERVAS INDIGENAS $29.80 
PESQUISA OIR(GrOA /$18.00 li' 
CENTROS DE EXCELENCIA $30,00 11 

MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS $7,00 
REABILITACAO OE AREAS DEGRADADAS $9.00 1 
EOUCACAO AMBIENTAL $8,00 
DEMONSTRATIVOS IA $30,00 
TOTAL $257,80 
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ANEXO 111.5 

BREVE HISTÔRICO DA RELAÇÃO SOCIEDADE CIVIL/PROGRAMA PILOTO 
ATÉ SUA APROVAÇÃO EM JULHO DE 1991 

Em 4 de março de 1991 houve uma 1 • reunião entre a Comissão interministerial 
encarregada de elaborar o Programa Piloto e uma série de ONGs que atuam na Amazônia. 
Preocupadas com a legitimidade, o pequeno número e a pouca representatividade das 
organizações convidadas em face do universo de todos os setores da comunidade 
conservacionista brasileira. as ONGs presentes ressaltaram que aquela reunião era 
apenas informal, sem qualquer poder deliberativo. A apreensão maior das ONGs 
participantes era a de que só tivessem sido convidadas com o fito de legitimar o 
processo de elaboração de mais um projeto megalômano para a Amazônia brasileira. 
Naquela oportunidade, as ONGs foram convidadas a ler o programa, analisá-lo e a enviar, 
por escrito, suas críticas e sugestões para aperfeiçoamento. 

Na primeira semana de abril de 1991. ocorreu uma reunião organizada pelo 
Friends of the Earth (Europa) para discussão do Programa Piloto. No decorrer da reunião, 
foram apresentados subsídios para a preparação de um documento criticando a primeira 
versão do Programa Piloto e delineou-se estratégias de lobbying para conseguir modificá· 
lo. com vistas ao seu aperfeiçoamento. Em 18 de abril de 1991, ocorreu a 2° reunião em 
Brasília. com 1 O entidades presentes, para a apresentação da 2° versão do Programa 
Piloto, já incorporando várias das críticas apresentadas pelas ONGs. A SEMAM pediu 
ainda, que as ONGs presentes escolhessem representantes para assistirem 
informalmente,'a 2° reunião oficial tripartite (Governo Brasileiro. Comunidade Econômica 
Européia e Banco Mundial). 

Em 1 O de maio de 1991, as ONGs amazônicas redigiram um documento 
estabelecendo as pré-condições para o seu apoio ao prosseguimento das negociações 
em torno do Programa Piloto, dentre as quais: o aumento do preço da borracha nativa: 
liberação dos recursos do FNMA; reestruturação profunda do IBAMA previamente à 
implementação do Programa; revogação do Decreto Nº 101. de 17 de abril de 1991. que 
reeditou a concessão dos incentivos fiscais para a Amazônia. Neste documento, seus 
signatários (IEA, SOPREN. SOS Amazônia e CEAPS "Saúde Alegria") admitiam estarem 
de acordo com os objetivos gerais do Programa Piloto; ressaltavam, porem, a 
incompatibilidade entre os princípios que norteiam o Programa e a efetiva política 
ambiental do governo. 
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A presslo exercida interna e externamente pelas ONGs conseguiu de certa 
maneira •impedir a continuidade na preparaçlo do projeto, at6 qué tossem garantidos os 
mecanismos democréttcos de amplo debate com a sociedade civil brasileira ". Em 
resposta. a SEMAM organizou o terceiro encontro em Brasília para apresentar a terceira 
versão do Programa Piloto, da qual participaram quarenta e nove ONGs. Por ocasião da 
reunião. criou-se o Grupo de Trabalho da Amazônia Brasileira (GTA). Ao final da reunião, 
este grupo elaborou um documento endereçado ao Presidente da República, 
manifestando seu apoio aos objetivos gerais do Programa Piloto e ao encaminhamento 
das negociações; reconhecendo que a consulta as ONGs foi um importante passo e 
indicativo de mudanças no comportamento do Estado brasileiro com relação a sociedade 
civil organizada, sendo necessário formalizarem os instrumentos que assegurem a efetiva 
participação das ONGs tanto na execução quanto no controle social do Programa Piloto; 
reafirmando pré-condições estabelecidas pelo GTA para continuidade do apoio ao 
Programa Piloto. 

Em 4 de julho de 1991 , foi enviada uma .carta da Coordenação Nacional do 
FORUM das ONGs Brasileiras para a EC0~92, endereçada aos governos do G-7, ao Banco 
Mundial e a CEE, solicitando de todos eles que "se posicionem contra a aprovação do 
projeto denominado Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do 
Brasir. por não ter sido ele "discutido pelo conjunto da sociedade civil". Solicitava ainda 
aos destinatários que "lmpedtssem a aprovação precipitada do Programa que apresenta 
elevado potencial de impacto ambiental negativo na Amazônia". 

Em 10 de julho de 1991, carta do Instituto de Estudos Ambientais- UEA) 
endereçada ao FORUM, solicitava a "reavaliação da posição assumida pelo FOR UM". com 
respeito ao Programa Piloto. A posição do GTA ora favorável às negociações e apoiava 
a aprovação do Programa Piloto na reunião de cúpula do G- 7 em Londres. Dentre as 
razoes para essa tomada de posição encontravam-se as seguintes: 1) Assegurar, antes 
de tudo. a aprovação de um programa inovador que, apesar de ainda apresentar vários 
problemas, tem um grande potencial de efetivar mudanças e melhorias substanciais no 
campo da conservação das florestas tropicais do Brasil; 2) Forçar o G- 7 a assumir o 
compromisso de colaborar financeiramente com a conservação das florestas tropicais 
brasileiras. 

A posição do FORUM continuou sendo pela não aprovação do Programa Piloto 
pela razão primordial do programa não ter sido amplamente discutido com o conjunto da 
sociedade brasileira. De qualquer forma, o Programa Piloto acabou sendo aprovado na 
reunião de cúpula do G- 7 em Londres. 
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ANEXO 111.06 - ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DEMONSTRATIVOS /A 

s ECRETARIA EXECUTI\ ~ 
bO PROGRAMA PILOT .. 

SECRETARIA TECNICA 

GRUPO OE 
oos 

•"NALISE DE PROJETO 
PROJETOS DEMONSTRATIVOS 

- JNDO OE PREPARACA . 
(GAP) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• OE PROJETOS 

GRUPO OPERACIONAL • • {FPP) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Olf AN1ZAcoes PROPONENJs 

! - ! 
t 
ffl • i 
1 
t 
n 
1 
• 
1 
! 
!. • 



ANEXO 111.07 • RECURSOS APLICADOS NOS QUATRO PRIMEIROS TRANCHES DO GEF 
RECURSOS EM U5$ MILHOES 

REGIOES BIODIVERSIDADE AQUECIMENTO GLOBAL AGUAS INTER. OZONIO TOTAL 
AFRICA $71,00 $52.50 $16,00 $139,50 
ASIA $71,60 $126.50 $38,00 $236,10 
EUROPA E ESTADOS ARABES $31,60 $48.70 $45,90 $3.80 $130,001 
AMERfCA LA TINA E CARfBE $112,80 $26,10 $14,00 $152,90 
GLOBAL $12,80 $23.80 $2,60 $39,20 
TOTAL $299,80 $277,60 $116,50 $3,80 $697,70 

•. 

ANEXO 111.07 (CONT}- NUMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS QUATRO PRIMEIROS TRANCHES 

REGIOES IIBIOOIVERSIDADE 1 AQUECIMENTO GLOBAL !AGUAS INTER. IIOZONIO I 
~FRICA 1 1~ :~1 ~I ~ SIA 
jEUROPA E ESTADOS ARABES 
IA.MERICA LATINA E CARIBE li 14j 6j 111 · Ol 
!GLOBAL li 41 5lj 111 OJ 
!TOTAL li 441 381 1311 11 
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PARTE IV 

POLITICAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE 

,., O ZONEAMENTO ECOLÔGICO·ECONÔMICO DA AMAZÔNIA LEGAL, 

Introdução 

Dentre as diversas iniciativas de política~ públicas federais voltadas para o meio 
ambiente e a Amazõnia, destaca-se o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico. 
Sua importância refletiu-se em sua priorização no esforço de pesquisa. Existem ao menos 
três razões que justificam este destaque: (a) o zoneamento ecológico-econômico é um 
instrumento técnico essencial para subsidiar a ordenação territorial; (b) ao procurar 
combinar uma preocupação ambiental com outra de ordem econômica, torna-se 
fundamental para a construção e implementação de um modelo de desenvolvimento 
sustentável; (e) uma vez terminado certamente se transf armará em quadro referencial 
básico para a implementação de políticas de desenvolvimento regionais e locais, o que 
o tornará objeto de disputas políticas. 

O zoneamento subsidia o ordenamento espacial podendo criar constrangimentos 
e limites para a ação dos agentes sociais e econômicos em determinadas regiões. Ao 
mesmo tempo que considera dispositivos legais anteriores que regulam, em maior ou 
menor grau, as atividades econômicas (unidades de conservação, por exemplo), o 
zoneamento ecológico-econômico agrega novas variáveis. Desta forma, se considerado 
nas suas indicações enquanto instrumento de planejamento, pode se tornar, em última 
instância, um mecanismo regulamentador das diversas possibilidades de desenvolvimento 
sócio-econOmico-ecológico. Sendo um mapa das possibilidades de atividades sobre o 
território, para que seja implementado com preocupações próximas a modelos de 
desenvolvimento sustentado, necessita, desde o infco de sua elaboração e muito mais 

'An1 L(icie de Cruz· AgrGnome, t6cníca do IEA. O texto reeulta de pesquisa, realizadas no perfodo de aetembro de 1991 
• jeneiro de 1993, etravb da conHcuçio e anllise de dedos eacund6rios como: documentos ofü:iai1 da SAE/PR e de diverso, 
6rglo1 ISecrateria1 de Plene;amento, Meio Ambiente) do• E1tedo1 da Amez&nle Legal. Dado• prim6rio• foram coneeguidoe 
etrev61 da entrevistH formais • Informeis com funclon6rios do governo federei e de diverso• governo• e1teduaie. Al6m ditto, 
houva perticipaçio em reuni5ea t6cnicae, audilnciH públicH • Hmin6rio, em Bre1Rie e outro• Eatedos. 
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na sua execução, dialogar clara e abertamente com estes modeles. 
O presente trabalho procura fornecer dados referentes ao Programa de 

Zoneamento Ecológico-Econõmico do governo federal, apresentando um breve histórico, 
suas principais características organizacionais, estágio atual e debilidades evidentes. 

Dadas as características das estruturas político-administrativas e burocráticas 
onde se desenrolou a pesquisa de campo, a obtenção de dados implicou em um esforço 
constante de construir canais de acesso e interlocução. O material resultante, abrangente 
e diverso, encontra-se sinteticamente representado no texto. Apesar da existência de 
alguns poucos trabalhos sobre o tema. o presente texto distinque-se por seu 
detalhamento e por seu objetivo de criar informação crítica, rapidamente disponível para 
a atuação de cidadãos e organizações não-governamentais. 

Antecedentes Históricos 

Diante da pressão das comunidades 'nacional e internacional em vista da 
degradação do meio ambiente no Brasil, sobretudo da devastação da Floresta Amazônica. 
o Governo José Sarney (19S5~1990) criou, em Outubro/88, o Programa de Defesa do 
Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal, denominado Programa Nossa Natureza 
(Decreto nº 96.944, de 12/10/88). Esse Programa tinha como um de seus objetivos 
•disciplinar a ocupação e a exploração racionais da Amazônia Legal, fundamentadas no 

· ordenamento territorial". Para isso, foi criado um grupo de trabalho interministerial, 
responsável pelo segmento "Proteção do Meio Ambiente, das Ccrnunidadesjndrqenas 
e das Populações Envolvidas no Processo Extrativista", a fim de. estudar, propor e 
implementar medidas nesse sentido. 

Após uma análise sucinta do processo de ocupação da Amazônia e de suas 
consequências para as populações extrativistas, indígenas e ribeirinhas, o grupo indicou. 
como alternativa para a reversão desse processo, uma proposta de ordenação do 
território, em bases ecológico-econômicas. Apontou como estratégia política, a ser 
adotada pelo governo federal a médio prazo, o Zoneamento Ecológico-Econômico, 
primeira etapa para a execução do Plano de Ordenação Territorial. A metodologia 
proposta foi a mesma aplicada pelo IBGE no PMACI (Projeto de Proteção do Meio 
Ambiente e das Comunidades Indígenas). O grupo chegou a dividir a Amazônia Legal em 
23 áreas modulares, algumas das quais constituíam projetos de zoneamento em 
diferentes níveis de execução: PMACI 1 (BR 364, trecho Porto Velho/Rio Branco); PMACI 
li (BR 364, trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul); POLONOROESTE/RO e 
POLONOROESTE/MT; Carajás - Núcleo e Corredor; e Bacia do Parnaíba. Das 23, 
destacaram-se 9 como prioritárias para fins do zoneamento. Foram elas: Xingu~lriri (PA). 
Baixo Rio Negro e Uatumã (AM), Mádio e Baixo Tapajós (PA), Carajás (periferia· PA, MA 

• 
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e Tocantins), Alto Capim/Gurupi-Baixo Tocantins CPA). Tocantins-Araguaia 
(Tocantins/MT), Rio Branco (RR), Juruana (MT) a Rio Araguari (AP). 

Ainda a propósito dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Programa Nossa 
Natureza, foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de lei nº 4.619/90. que 
dispõe sobre as atividades relacionadas ao zoneamento ecológico-econõmico. 
Anteriormente, dois outros projetos, sobre essa mesma matéria, já haviam sido 
encaminhados pelo Executivo ao Congresso Nacional: o Projeto de lei nº 4.970/85, 
dispondo sobre uma política florestal para a Amazônia e definindo como um dos aspectos 
o zoneamento ecológico-econômico, que tramita até hoje; e o Projeto de lei nº 2.115/89, 
dispondo sobre a ordenação territorial e a política florestal para a região Amazônica, o 
qual foi rejeitado na Comissão de Meio Ambiente da Cêmara dos Deputados. 

O Governo Collor, dando sequência aos trabalhos iniciados no período anterior, 
instituiu um novo Grupo de Trabalho (Decretos nº 99.193, de 27/03/90, e nº 99.246, 
de 10/05/90), a fim de analisar os trabalhos de zoneamento ecológico-econômico em 
andamento e propor as medidas necessárias para agilizar sua execução, com prioridade 
para a Amazônia Legal. O grupo era composto pelos seguintes órgãos de governo: 
Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento; 
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária; Ministério da lnfra·Estrutura; Estado Maior 
das Forças Armadas; Secretaria da Ciência e Tecnologia; Secretaria do Meio Ambiente; 
Secretaria do Desenvolvimento Regional; e Secretaria de Assuntos Estratégicos2• 

Ao final, o grupo concluiu que os trabalhos até então realizados, embora 
destacassem alguns aspectos ambientais, priorizavam o enfoque econômico. Além disso, 
as iniciativas estaduais estavam ocorrendo sem a devida integração com ·o governo 
federal. Apresentou, portanto, uma proposta de zoneamento ecolõqico-econômico dentro 
de uma visão hollstico-sístêrnlca, com uma avaliação dinâmica da sustentabilidade 
ambiental. Propôs ainda a criação de uma comissão interinstitucional para administrar os 
projetos e atividades de zoneamento. 

Acatando as sugestões do grupo de trabalho, o governo Collor, instituiu, em 
setembro de 1990, o Programa de Zoneamento Econômico-Ecológico. Estava em 
consonância com uma plataforma "modernizadora" onde o respeito ao meio-ambiente 

.. . 
t Coube e cede 6rgio componente do grupo de trabelho es seguintes atribuições: e) Mín.Rel.Ext.: apreciar o ZEE sob 

e 6tice d111 relações internacionais; b) EMFA: eprecier o ZEE eob a ótica geopolltice; e) Sec.Ci&n.Tec.: analiear os tr11b11lho1 
de zoneamento no Estado do Tocantins e ne região de Carejb, bem como es informações eobre o ueo atual da terra, 
desmatamento, teune, flore, climatologia a hidrologia; d) SEMAM: analisar 01 trabalho• de zoneamento nos Estados de 
Mato Gro110, Rondõnia e Acre, bem como levantar lnform11çõe1 sobre cobertura vegetal referente à tipologia, potencial 
e manejo; e) SAE: analisar oe trabalhos de zoneemento nos Estados do Par6, Amazones, Roraima, Amapá e Maranhão; 
01 di11gn61ticoe prelimlnaree ree1izadoe no• módulo• Xingu-lriri, Baixo Rio Negro/Uatumi, Rio Brenco e Cerej61·p11riferi11: 
fl SDR: enelisar 01 trabalhos refererTtes eo Zoneamento d111 Potencielidedes dos Recursos Naturais da Amazõníe 
IIBGE/SUDAMl • eo Zoneamento Agro-Ecológico-Econõmico da Am11zõni11 Br1111ileir11 {FAO/PNUO); gl Min. Econ. Faz. 
Plan.nBGE: 11nali111r 01 trebalhoe tem6ticos doe projetoe RADAM e RADAMBRASIL, bem como anelisar H informaçõH 
eócio-econõmic111 • damogr"icae da Amazõnie legel. 
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vinha somar-se à necessidade de criar uma imagem de "Primeiro Mundo"- e demonstrar 
iniciativa face a opinião pública nacional e internacional. 

O Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico 
.. 

1. Dispositivos Legais 

Há vários dispositivos que antecedem e dão embasamento legal ao zoneamento 
ecológico-econômico. São eles; {a) Constituição Federal, artigo 21, inciso IX, "cabe à 
União a competência de promover a ordenação do território e também o desenvolvimento 
econômico e social"; {b) Constituição Federal, artigo 23, inciso VI, "à União, aos Estados 
e aos Municípios cabem, conjuntamente, a proteção do meio ambiente e o combate à 
poluição em qualquer de suas formas"; {c) Constituição Federal, artigo 225, "ao poder 
público e à coletividade cabem a defesa e a preservação do meio ambiente para as 
gerações presentes e futuras, visto que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida"; (d) Lei nº 6.938, artigo 9°, inciso li, de 31 /08/81, "o zoneamento ambiental é 
um instrumento da política nacional do meio ambiente"3• 

O Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico, assim como a sua Comissão 
Coordenadora, foram criados pelo Decreto nº 99.540, de 21 /09/90. Em função da 
mudança de governo decorrente do processo de impeachment do presidente Fernando 
Collor, o presidente interino Itamar Franco, através da lei nº 8.490, de 19/11 /92, 
modifica a estrutura administrativa do governo federal, transformando o status de alguns 
dos membros da comissão, como, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente elevada 
à condição de Ministério. O Decreto nº 707, de 22/12/92, dispõe sobre a nova 
composição da Comissão Coordenadora: Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE); 
Ministérios da Justiça; Relações Exteriores; Transportes; Agricultura, Abastecimento e 
Reforma Agrária; Saúde: Minas e Energia; Integração Regional; Ciência e Tecnologia; 
Bem-Estar Social; Meio Ambiente; Estado Maior das Forças Armadas; Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República. Podem ainda 
integrá-la representantes dos governos estaduais. 

•. 

2. A Concepção do Programa 

Tecnicamente, o zoneamento ecológico-econômico é um instrumento que 

1 A lei 8.938, d• 31 /08/81, lnetitul • Política N11cionel do Melo Ambiente II di1põ11 1obre eeue mec11ni1mo11 de 
formulaçlo 11 11plie11çlo. 
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subsidia e ordenação territorial. Atualmente, constitui um programa de governo, 
executado conjuntamente pela União, Estados e Municípios, em todo o .território 
nacional, com prioridade para a Amazônia Legar. Sua coordenação está a cargo da 
Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econõmico - CCZEE, presidida pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos-SAE e integrada por outros órgãos do governo 
federal. Essa Comissão possui uma Secretaria Executiva, apoiada por Assessoria 
Técnica, bem como por Sub-Comissões Especiais. Nos Estados, a coordenação é feita 
por Comissões Estaduais. 

A CCZEE tem as seguintes atribuições: definir um padrão metodológico comum 
entre as ações estaduais e do governo federal; planejar, coordenar, acompanhar e avaliar 
a execução do zoneamento ecológico-econõmico; articular-se com os Estados, apoiando 
os técnica e financeiramente. Essa articulação visa também a cooperação entre os 
Estados e a participação de institutos de pesquisa, universidades e outras instituições 
federais para dar suporte técnico ao Programa. Em última instância, objetiva a 
assimilação do zoneamento como instrumento -de planejamento pelas administrações 
estaduais e municipais. 

Como dito anteriormente, o zoneamento é legalmente definido como um 
instrumento de política ambiental. Contudo, o governo, na administração Collor, decidiu 
pela sua inclusão no programa de trabalho do Departamento de Programas Especíais da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, com a justificativa de que o mesmo visa a 
compatibilização dos componentes ecoÍógico e econômico5• 

O programa foi concebido dentro de uma visão holístico-sistémica e está previsto 
para ser desenvolvido em três níveis: 

a) Diagnóstico Ambiental: para identificação de macro-zonas e priorização dos 
espaços para efeito do zoneamento ecológico-econômico e da seleção de áreas críticas. 
Deverá subsidiar a indicação de áreas de levantamento para reorientação e ser utilizado 
para fins de macro-estratégia do governo federal. Pretende obter como produtos mapas 
de qualidade ambiental e sustentabilidade da Região. A escala de trabalho adotada é a 
de 1: 1.000.000, com representação cartográfica final em 1 :2.500.000. O trabalho está 
sob a responsabilidade do Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais 
DERNA/IBGE, através de convênio com a SAE, no valor de Cr$ 650 Milhões. Sua 
execução, iniciada em Junho/91, tem duração prevista de dois anos. 

b) Zoneamento Ecológico-Econômico: será executado pelos governos estaduais, 
com apoio do governo federal, em áreas prioritárias definidas pelos Estados, na escala 

.• 

• Inicialmente, o Programa de Zoneamento Ecológico-Econõmico abrangia apenas a Amazõnía Legal. Em Agosto/92, 
o governo anunciou aua eatensio para 'todo o território nacional. 

1 Eate fato reforça o entendimento Hgundo o qual o Eetado brasileiro encara a que.tio ambiental como um anunto 
eetrat6gico. 
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da 1 :250.000. com representação cartográfica final da 1: 1.000.00 e 1 :500.000. Face 
a sua natureza dinâmica, um dos objetivos deste nível será a implantação de um sistema 
computadorizado para recuperação, armazenamento e análise de dados e informações, 
em permanente atualização. 

e) Estudo de áreas críticas: promoção de estudos específicos em áreas críticas 
de caráter emergencial e com relevante significado ecológico, sócio-econômico e político 
para a implantação de ações preventivas, corretivas ou de recuperação. Será feito nas 
escalas 1: 100.000, 1 :50.000, 1 :25.000, conforme a complexidade da área em foco. 

Através do referencial conceitual Diretrizas Metodológicas (Patamar Mínimo de - 
Informações a Serem Geradas), elaborado em Novernbro/91, a SAE estabelece, de forma 
muito genáríca, procedimentos que visam uniformizar o nível de aprofundamento e a 
confiabilidade dos dados a serem levantados, bem corno a compatibilização dos 
resultados dos trabalhos. De acordo com esse documento, os estudos devem partir da . 
análise de dados disponíveis, quais sejam, dados oriundos do Projeto RADAM-BRASIL 
e dados sócio-econômicos do IBGE, órgãos estaduais e federais, universidades e centros 
de pesquisa; complementados através de imagens de sensoriamento remoto, análises 
laboratoriais e de controle de campo, cadastros e estatísticas complementares. No 
entanto, na Reunião Técnica Sobre Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia 
Legal, realizada pela SAE em Manaus, em Agosto/92, todos os representantes dos 
Estados colocaram a dificuldade de assimilação da metodologia proposta, em vista da 
falta de detalhemente e aprofundamento técnico. 

Quanto à base conceituai do Programa, o documento estabele_ce que o 
zoneamento ecológico-econômico deverá expressar a setorização da área estudada em 
áreas equiproblemáticas em relação ao potencial ecológico, limitações e problemas 
ambientais e sócio-econômicos. Isso deverá ser feito através de uma análise integrada 
dos sistemas ambientais e dos processos neles ocorrentes, possibilitando a previsão de 
desequilíbrios causados por fenômenos naturais e daqueles resultantes da ação 
antrópica. Nesse sentido, foi definido um patamar mínimo de conhecimento comum aos 
Estados para a uniformização de resultados, de acordo com metas pré-estabelecidas, 
quais sejam: a) identificação da estrutura e da dinâmica dos sistemas ambientais com 
base na análise dos fatores físico-bióticos e infra-estrutura sôcio-econõrnica: b) avaliação 
da qualidade ambiental com base na classificação da vulnerabilidade, do potencial e dos 
impactos sobre os sistemas ambientais; e) definiçao de alternativas de utilização de 
acordo com a sustentabilidade ecológica e sócio-econômica de áreas equiproblemáticas 
identificadas; d) seleção de critérios, normas e ações para consolidar o zoneamento. 
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3. Sltuaçlo Atual do Programa 

Atá janeiro de 1993, o diagnóstico ambiental da Amazõnia Legal já havia 
produzido: a) mapa com 103 unidades de paisagens ou sistemas ambientais, na escala 
de 1 :2.500.000; b) mapa com o resultado das formas de intervenção do Estado; c) mapa 
com a distribuição da população e hierarquia urbana; d) mapa com os espaços de 
produção; e) e relatórios parciais com sub-produtos teméticos. O término do trabalho 
está previsto para junho/93. 

Atravás do trabalho de articulação da SAE, já foram criadas todas as Comissões 
Estaduais de Zoneamento na Amazõnia Legal. Foram também realizados convênios com 
todos os Estados, os quais, após dois anos de Programa, receberam recursos, do 
Tesouro Nacional, para atividades de pré-investimento, quais sejam, capacitação das 
equipes técnicas e aquisição de equipamentos. A fase operacional deverá ser objeto de 
outros convênios. 

No quadro abaixo, encontra-se o mentente de recursos recebidos por cada 
Estado para a fase de pré-investimento. 

Estado Valor 
(Milhões de Cr$) 

Acre 1.500 (Dez/92) 

Amazonas 3.500 (Ago/92) 

Amapá 3.500 (Dez/92) 

Maranhão 150 (Ago/92) 

Mato Grosso 3.100 (Dez/92) 

Pará 2.600 (Ago/92) 

Rondônia 3.000 (Dez/92) 

Roraima 1.500 (Ago/92) 

Tocantins 2.500 (Dez/92) 

Esses convênios, porém, não têm sido garantia de aporte dos recursos. A 
proposta de pré-investimento elaborada pelo Estado do Acre em Novembro/92, por 
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exemplo. no valor de Cr$ 3 Bilhões, foi reduzida para Cr$ 1,5 Bilhão no convênio firmado 
com a SAE em 30/12/92. No início de Janeiro/93, a coordenação estadual foi 
comunicada que só deverá receber Cr$ 500 Milhões, sendo o restante repassado 
posteriormente. em data ainda não prevista. 

Também o Estado do Amapá elaborou uma proposta de pré-investimento no 
valor de Cr$ 4,5 Bilhões. a qual foi reduzida no convênio. publicado em 16/12/92. para 
Cr$ 3,5 Bilhões. A liberação do recurso foi prevista para ser feita em três parcelas, sendo 
a primeira. no valor de Cr$ 2,5 Bilhões, destinada ao treinamento de equipe técnica. 
Porém, até o dia 14/01 /93. tais recursos ainda não estavam disponíveis para o Estado. 

A redução dos recursos solicitados pelos Estados, bem como o atraso na sua 
liberação, está comprometendo enormemente o andamento do Programa. A capacitação 
técnica é o principal problema para a maioria deles. Além disso, a aquisição dos 
equipamentos necessários torna-se inviável devido a defasagem dos recursos na época 
em que são liberados. 

Por outro lado, com a extensão do Programa para todo o território nacional, os 
recursos orçamentários de 1992 estão atendendo também atividades em outros Estados 
fora da Amazônia, não previstas para esse exercício". 

Como dito anteriormente, o zoneamento ecológico-econômico está previsto para 
ser executado a partir de áreas prioritárias, estabelecidas segundo critérios de 
regionalização ao nível estadual. Critérios estes até certo ponto indefinidos, podendo ser 
tanto ambientais quanto sócio-econômicos, conforme afirmou o Coordenador da 
CCZEE'. Esta indefinição possibilita especulações sobre interesses políticos e 
econômicos que possam estar influenciando o processo de decisão que resulta na 
seleção de áreas. 

Foram apresentadas pelos Estados áreas prioritárias para início dos trabalhos, 
segundo o quadro a seguir: 

• Jj forem assinado• convlnios cam os Estado• da Bahia, Mato GroHo do Sul, Minas Gerais e Senta Catarina. 

1 Audilncia Pública Sobre Zoneamento Ecológ1co·Econ6míco realizada na ComiHio de Meio Ambienta da CAmara 
doe Oaputados. em 15/12/92. 
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Estado Area prioritária 

Acre Eixo da BR-364. 

Amazonas Eixo da Transamazõnica (área compreendida entre o Rio Madeira e a 
fronteira com o Pará), Eixo da BR-174 (Uatumã) e região do Alto 
Solimões (área produtora de gás). 

Amapá Bacia do Rio Araguari. 

Maranhão Polígono de Balsas e Sul do Golf ão Maranhense. 

Mato Grosso Areas definidas pelo PRODEAGRO. 

Pará Ilha de Marajó, Nordeste Paraense, Baixo Amazonas, Xingu (eixo da 
Tranzamazônica), Tapajós:Jamanxim, Rio Pará-Tocantins, Carajás, 
Sul do Pará. 

Rondônia Microbacia do Rio Candeias. 

Roraima Bacia do Rio Contigo. 

Tocantins Bico do Papagaio, entorno da Ilha do Bananal e Sudeste do Estado. 

3.1. Contradições e Problemas 

-- 

Um grande conjunto de dificuldades relativas ao ZEE advém da falta de clareza 
sobre as etapas e os procedimentos metodológicos do Programa. Ao redor das lacunas 
e imprecisões criou-se uma margem possibilitadora de iniciativas descoordenadas que 
pode resultar em prejuízos para o resultado final. 

A indicação das áreas prioritárias anteriormente à conclusão do diagnóstico 
ambiental, por exemplo, significa uma inversão da própria metodologia proposta pela 
SAE. Trata-se de uma visível contradição. Um programa federal propõe uma metodologia 
em que se previa a seleção de áreas para zoneamento a partir de um "diagnóstico 
ambiental" a ser previamente realizado pelo IBGE. Contudo, em todo o processo 
envolvendo o ZEE depara-se com o emaranhado das relações entre o governo federal e 
os estaduais, e a morosidade do andamento das decisões técnicas, políticas e 
financeiras. Desta forma, os Estados, com a anuência da própria SAE, terminam por 
definir zonas sem que o estágio anterior tenha sido concluído. 

.. - 
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Além disso. a proposta metodológica envolvendo "três níveis de detalhamento" 
está formulada em terminologia inadequada, criando ampla margem de confusão entre 
o valor do Programa enquanto subsídio de planejamento e um seu provável valor 
normativo. Exemplificando: pode-se ser levado a crer que a diferença entre o "nível" 
diagnóstico ambiental e o zoneamento ecológico-econômico é apenas de escala dos seus 
produtos finais. Se assim o for, porque não admitir, de início, que o chamado 
"diagnóstico ambiental" trata-se, na realidade, de um zoneamento ecológico-econômico 
a nível macro? 

Ao mesmo tempo, os trabalhos de zoneamento propriamente dito já estão sendo 
realizados, em alguns Estados, simultaneamente à elaboração do diagnóstico ambiental. 
Segundo a CCZEE, esse procedimento justifica-se pela existência de espaços sub 
regionais que já contam com atividades econômicas em diversos graus. Além disso, há 
o fato de que alguns Estados já possuem levantamentos anteriores e zoneamentos em 
curso. embora esses trabalhos tenham que ser compatibilizados com as prerrogativas do 
zoneamento ecológico-econômico. ASAE alega•ainda que, politicamente, é difícil conter 
os Estados e fazê-los esperar pelo diagnóstico ambiental, já que eles sabem quais são 
suas áreas prioritárias e querem executar logo o seu zoneamento. 

O Acre é um caso ilustrativo de um Estado que já está fazendo seu 
levantamento. Em Outubro/91 , foram firmados dois convênios entre a SAE e o Governo 
do Acre, para execução de trabalhos de levantamento no eixo da BR-364, interligando 
Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Mãncio Lima, no Estado do Acre, até a fronteira com o 
Peru. As atividades previstas eram as seguintes: a) levantamento e inventário da 
cobertura florestal, abrangendo área na faixa de 30 Km de cada lado ao longo da rodovia, 
com aporte de recursos no valor de Cr$ 16,3 milhões; b) levantamento de solos e 
zoneamento agro-ecológico, abrangendo área na faixa de 50 Km de cada lado ao longo 
da rodovia, com aporte de recursos no valor de Cr$ 27,2 milhões. Esses recursos, 
provenientes do Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico, foram repassados para 
a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre-FUNTAC, responsável pela execução dos 
trabalhos. O objetivo de ambos os levantamentos era gerar informações básicas para o 
zoneamento ecológico-econômico do Estado do Acre. Apenas o primeiro foi concluído. 

Uma questão crucial para o Programa. hoje, é a disponibilidade de recursos. Ao 
componente "Ordenamento Territorial" do orçamento da União, couberam, em 1992, Cr$ 
53 Bilhões. Para 1993, estão previstos apenas Cr$ 5,4 Bilhões, dez vezes menos que 
o ano anterior'. Esses recursos serão insuficientes. sobretudo tendo em vista a extensão 
do Programa para todo o País. Segundo a SAE, em 1993, seriam necessários recursos 
da ordem de Cr$ 150 Bilhões. 

• O fato de qua o orçamento da Uniio para 1993 ainda est, em discussio no Congresso Nacional. Existe a 
possibilidada de alteraçio da proposta orçament,ria para o zoneamento ecológico•econõmico. 
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O componente "zoneamento ecológico·econõmico• deverá também receber US$ 
23 Milhões do Programa Piloto Para Conservação de Florestas Tropicais/G7, para os nove 
Estados da Amazõnia Legal, em três anos. Embora não atenda totalmente a demanda do 
Programa, esse recurso será fundamental tendo em vista a redução no orçamento da 
União. 

Outra questão a ser levantada é de que forma o zoneamento ecológico 
econõmico contribuirá para o equacionamento dos conflitos já existentes na região, o 
que, segundo a SAE, ocorrerá no decorrer do processo. Mais uma contradição da própria 
agência federal. Se o ZEE é um instrumento técnico de subsídio, não faz parte de suas 
atribuições dirimir conflitos. 

Igualmente relevantes são as incompatibilidades entre diversas políticas federais. 
Para citar um exemplo, em Rondônia, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária· INCRA, órgão responsável pela execução da política agrária, vem atuando em 
desrespeito ao Zoneamento Sócio Ecológico-Econômico estadual, cuja "1 • aproximação" 
está estabelecida em lei. Apesar de conhecido o conflito entre as políticas ambiental e 
fundiária naquele Estado, nenhuma iniciativa foi tomada, até então, por parte da SAE. 
Mais grave do que isso é a constatação de que a CCZEE sequer está discutindo a 
questão fundiária, fundamental para o zoneamento ecológico-econômico. 

4. A participação da sociedade no zoneamento 

.. -. 

Até o momento, o zoneamento ecológico-econômico vem sendo executado sem 
a participação da sociedade como um todo, tanto em nível federal quanto nos Estados. 
A falta de informação é um dos fatores preponderantes que impedem esse envolvimento. 
Há muito pouca divulgação sobre o andamento dos trabalhos. Apenas duas iniciativas 
de esclarecimento ocorreram até então, através de audiências públicas, mesmo assim 
com informações superficiais e participação restrita. 

A primeira audiência pública ocorreu na Comissão de Meio Ambiente da Câmara 
dos Deputados, em 26/06/91, tendo como expositor o Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos, 
então Secretário de Assuntos Estratégicos. A segunda ocorreu também na Comissão de 
Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, em 15/12/92, tendo como expositores o 
Almirante Mário César Flores, atual Secretário de Assuntos Estratégicos, e o Dr. Herbert 
Otto Schubart, Coordenador de Macrodiretrizes Ambientais do Departamento de 
Planejamento Estratégico da SAE. Esta segunda audiência, contou com a participação 
de apenas cinco deputados. Os integrantes da Comissão de Meio Ambiente não se 
fizeram representar de forma significativa, e nem mesmo a deputada requerente da 
referida audiência esteve ptesente. Poucas entidades da sociedade civil participaram. 
Enfim, entre representantes governamentais e não-governamentais, o público presente 
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não excedeu, em nenhum momento, quarenta pessoas. Além disso. foi mínima a 
repercussão na imprensa. 

Nenhuma organização não-governamental participou das discussões sobre o 
Programa até hoje. Entretanto, o IEA formalizou junto à SAE sua intenção de participar 
do Programa por duas vezes, a primeira em Novembro/91 e a segunda em Julho/92, sem 
nunca obter resposta. Em Agosto/92, participou da Reunião Técnica Sobre o 
Zoneamento EcoÍógico-Econõmico (Manaus), para a qual foi convidado informalmente 
pela SAE, em virtude de uma audiência mantida com o Secretário Executivo da CCZEE 
cinco dias antes. Nunca foram definidos mecanismos que regulem a partlcipaçao do setor 
não-governamental na CCZEE nem nas Comissões Estaduais, embora esse envolvimento 
seja preconizado como condição sine qua non para a eficácia do zoneamento ecológico 
econômico nos próprios documentos oficiais. 

Em recente artigo sobre o planejamento e a ocupação sustentável do território 
nacional, o Dr. Herbert Schubart (1992: 33), coordenador do Programa, cita o 
envolvimento político da sociedade como aspecto essencial para o zoneamento 
ecológico-econômico. Nesse artigo, faz referência ao fato de que "o principal objetivo a 
ser atingido nesta fase é a participação efetiva dos Estados no processo, de tal modo 
que o estamento técnico-administrativo e político das unidades federativas incorpore o 
zoneamento ecológico·econõmico em sua cultura de planejamento e decisão sobre o uso 
do espaço". Esse entendimento não considera as entidades representativas da sociedade 
civil. que é quem sofre os impactos do Programa, especialmente tendo em vista que este 
procurará compatibilizar resultados técnicos com políticas governamentais. 

O grande risco que corre a sociedade é de se transf armar em testemunha 
passiva. Vale ressaltar que a etapa técnica do Programa. pode estar beneficiando 
interesses restritos, sobretudo, na medida em que os critério de seleção de áreas 
prioritárias não estão explicitados. Desta forma. a falta de transparência em momento 
fundamental para o andamento do Programa, permite interpretações sobre a incidência 
de interesses políticos e econômicos estaduais na definição das prioridades. Assim _ - 
sendo, a questão passa a ser não de participação mas de participação democrática da 
sociedade no Programa. 

Conclusão 

O zoneamento ecológico-econômico, instrumento técnico de planejamento que 
subsidia a ordenação territorial. foi instituído como programa de governo em 
Setembro/91 • com prioridade para a Amazônia Legal. Sob a coordenação nacional da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAE, o Programa 
pretende implantar um sistema permanente de interpretação e análise de dados 
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referentes aos sistemas ambientais, criando as bases para a implementação de um 
modelo de desenvolvimento sustentável. 

Após dois anos de execução, porém, o Programa de Zoneamento Ecológico· 
Econõmico não está devidamente implantado. Somente ao final de 1992, iniciou-se o 
repasse dos recursos a fim de viabilizar a intra-estruture necessária à execução dos 
trabalhos de zoneamento nos Estados. Até hoje, quase nada foi aplicado em capacitação 
técnica. Existe um sério problema de carência de recursos, estando a continuidade do 
Programa dependendo de financiamento do G7. Tal situação agrava-se com a extensão 
do zoneamento ecológico·econõmico para todo o território nacional. Embora seja 
verdadeiro o fato de que muitos problemas da Amazônia têm origem fora da região, a 
decisão do governo de estender o Programa para todo o País está comprometendo a 
priorização de recursos para a Amazônia Legal. A metodologia proposta ainda apresenta 
vários pontos críticos, em termos de detalhamento, clareza e inconsistência técnica. 

O fato do "zoneamento ecolóçico-econôrnico" (Segundo Nível do Programa) ser 
definido para ser realizado apenas em 6reas prioritárias nos Estados, em uma escala de 
trabalho de 1 :250.000, parece apontar muito mais para razões de escassez de recursos 
do que técnicas. Em última análise, a indefinição de critérios de seleção de áreas 
prioritárias (supostamente a ser realizada após o "diagnóstico ambiental") abre uma 
janela para a pressão política dos Estados em termos da definição das atividades 
econômicas em seus territórios. 

Na verdade, o ZEE da Amazônia Legal, enquanto região, se restringirá aos mapas 
produzidos em escala de 1 :2.500.000, a escala estabelecida para o "diagnóstico 
ambiental". Sendo a única representação a nível regional. tudo o demais representará um 
conjunto de amostras. Desta forma, na escala de 1: 1.000.000, aquela definida para a 
representação cartográfica do "zoneamento ecolõgico-econôrnico", se permanecerá, 
quando muito, com uma colcha de retalhos. Por enquanto, não há garantias de que o 
levantamento na escala do "zoneamento ecológico·econômico" será realizado na 
totalidade da extensão territorial dos Estados. 

Também se observam problemas de natureza jurisdicional. A União, através da 
SAE, repassa recurso aos Estados sem, por outro lado, conseguir o cumprimento da 
metodologia por ela mesma proposta. Ao contrário, reconhece essa dificuldade. Além 
disso, não toma nenhuma iniciativa no sentido de mediar conflitos já existentes na 
região, os quais envolvem incompatibilidades entre políticas federais, demonstrando que 
o zoneamento ecológico-econômico não, necessariamente, servirá de subsídio para o 
equacionamento dessa questão. De fato, nestes confrontos tudo parece depender mais 
de vontade política do que de uma razão técnica. Com efeito, a relação entre o poder 
federal e poder estadual não foi bem equacionada no âmbito do Programa tanto em 
termos de sua mecânica pragmática institucional quanto em termos políticos. 
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O envolvimento da sociedade é outra lacuna dentro do Programa. As 
informações sobre o andamento das atividades, bem como detalhes de sua execução, 
são escassas e pouco divulgadas. Nunca houve participação do setor não-qovernamental 
nas discussões, embora seja ele quem sofrerá maior impacto do Programa. E~ta questão 
demonstra a falta de compreensão, internamente ao Programa, dos finos limites entre 
as esferas do técnico e do político. 

Tudo indica que uma questão que poderia ser levada, até certo ponto, ern uma 
perspectiva estritamente técnica foi precocemente transformada em problema político - 
sem • o que á pior • que a sociedade brasileira e seus diversos representantes realmente 
compreendam a extensão do que está em jogo. O ZEE poderia ter sido tratado como um 
programa de descrição dos recursos naturais, econômicos e sociais que posteriormente 
fatalmente cairia na malha dos embates definidos pelos diversos interesses políticos e 
econômicos da sociedade brasileira. No entanto, com uma "participação" da sociedade 
definida a meio-caminho e com uma fraca compreensão das relações entre União e 
Estados, o ZEE termina por se constituir em mais uma das iniciativas do 9?"~rno federal 
de cuja eficácia e alcance se pode duvidar. 

Diante desse quadro, a sugestão que se faz é de que haja uma mobil_ização das 
Organizações Não-Governamentais. com objetivo de ampliar a paticipação no 
Zoneamento Ecológico·Econõmico e garantir o atendimento de interesses mais amplos. 
bem como o controle do Programa por parte da sociedade. Como ponto de partida, 
poderia ser utilizado o presente relatório para circulação entre as entidades interessadas 
como fonte de informação. A realização de audiências públicas, sobretudo nos Estados. 
e seminários também poderiam contribuir para ampliação das discussões. Outro 
importante espaço a ser ocupado é a Secretaria Técnica do Zoneamento no Programa 
Piloto Para Conservação das Florestas Tropicais, a qual deve ter um representante das 
ONGs. 
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POLITICA FUNDIARIA 1 

Introdução 

Esta seção procura identificar alguns conflitos gerados na interface entre as 
políticas fundiária e ambiental. 

Tal decisão de pesquisa deve-se à experiência de trabalho do IEA com as 
Reservas Extrativistas, ao acompanhamento do processo de criação e implantação dos 
Projetos de Assentamento Extrativista, assim como à importância da questão fundiária 
para o País, sobretudo por suas implicações na Amazônia. De fato, a política fundiária . 
tem uma abrangência notável. Contudo, para a finalidade desse Projeto optou-se por 
considerar apenas sua interface com a política ambiental. 

Política Fundiária x Política Ambiental 

e 
- o 

A política fundiária constitui uma série de ações através das quais o governo 
procura intervir na estrutura de propriedade da terra. O órgão governamental responsável 
pela formulação e execução dessa política, bem como pela gestão do patrimônio 
fundiário da União, é o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O 
INCRA é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Abastecimento 
e Reforma Agrária. Possui uma Sede em Brasília e está representado em todos os 
Estados, através de Superintendências Regionais. 

Historicamente, as ações governamentais nesse setor não tem logrado uma 
distribuição mais equitativa das terras no País. Ao contrário. a estrutura fundiária 
brasileira caracteriza-se pela existência de reduzido número de enormes latifúndios de um 
lado e a multiplicação de pequenas explorações agrícolas, devido a fatores relativos à 
pressão demográfica, preço da terra, sistema de crédito e pauperização rural, do outro. 
A concentração da propriedade da terra no Brasil é considerada uma das mais elevadas 
do mundo. 

1 Ana Lúcia da Cruz -Agrõnoma, técnica do IEA. A pesquisa realizou-se no perfodo de outubro/91 
a janeiro/93. Foram utilizados dados secundários como documentos oficias, legislação e notas de 
imprensa. Dados primários foram obtidos através de entrevistas em Brasília e Rondõnia. 
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Indiscutivelmente. a efetivação de uma reforma agrária no País constitui medida 
de caráter estrutural e fundamental. A sua não realização tem levado a negativas 
consequências de ordem sócio-econômica e ambiental em todo o território .nacional. 
Principalmente, na Amazônia, onde, em virtude da não intervenção na estrutra agária das 
demais Regiões, correntes migratórias geraram forte pressão sobre os recursos naturais 
e sérios conflitos sociais. Além disso, num contexto de terras abundantes. a ação do 
Estado, através da política fundiária, favoreceu a apropriação de recursos naturais em 
grande escala, criando as bases para uma exploração extensiva e, consequentemente. 
para uma transformação ambiental. Parte dessa transformação resultou na degradação - 
do meio ambiente amazônico. 

Nesse contexto, identificam-se conflitos gerados na interface entre as políticas 
fundiária e de meio ambiente na Amazônia, cujo não equacionamento vem causando o 
agravamento da situação sócio-econômica e ambiental. Tais conflitos têm sido alvo de 
constantes pressões internas e externas há algum tempo, sem originar iniciativas 
governamentais no sentido de compatibilizar tais políticas. 

Os procedimentos para alienação de terras públicas federais ocupadas adotados 
pelo INCRA, por exemplo, estabelecidos pela Instrução Normativa nº 03, de 08/09/92. 
possibilitam a obtenção de reconhecimento de posse de até 500 hectares (pela 
Superintendência Regional) através da implantação. de pastagem. artificial e 
desmatamento (Itens 3.3 e 3.4). A Diretoria de Recursos Fundiários (Sede do INCRA) 
pode decidir, porém, pela alienação de áreas superiores a 500 hectares. 

Com a edição da Instrução Normativa nº 03, foram revogadas as Portarias 
MIRAD nº 839 e nº 840, de 10/07/88 e INCRA nº 812 e nº 813, de 26/08/91, que 
dispunham sobre a mesma matéria. A Portaria 839 era o instrumento legal, efetivamente, 
utilizado pelo INCRA para alienação de terras apesar da edição das posteriores 812 e 
813. Embora também estimulasse a implantação de pastagem artificial e o 
desmatamento (Artigos 3° e 8°), estabelecia restrições quanto à alienação de áreas 
sujeitas à inundações periódicas, impróprias para a utilização agrícola, de pastagens 
naturais destinadas ao pastoreio extensivo e objeto de exploração extrativista (Artigo 
18°). Tais exigências, contudo; bem como a obrigatoriedade de realização de vistorias 
de campo, não eram observadas em muitos casos. Além disso, essas restrições não 
estão mais explicitadas na atual Instrução Normativa nº 03. 

Nos últimos anos, diversos mecanismos foram instituídos, com objetivo de 
promover uma ocupação mais racional do meio ambiente, o manejo sustentado dos 
recursos naturais e o respeito aos direitos humanos das populações locais. Alguns 
exemplos podem ser citados: a) Lei nº 6.938, de 31 /08/81, que define o zoneamento 
ambiental como um instrumento da política nacional de meio ambiente; b) Resoluções 
CONAMA nº001, de 23/01/~6. e nº 011. de 18/03/86, que estabelecem a 

i 
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obrigatoriedade de elaboração de EIA/RIMA para projetos de significativos impactos 
ambiental e social. No caso de projetos agropecuários, "'que contemplem áreas acima de 
1.000 hectares ou menores, nesse caso se tratar de áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive as áreas de 
proteção ambiental"; e) Lei nº 7.804, de 18/07/89, e Decreto nº 98.987, de 30/01 /90, 
que permitem a criação de Reservas Extrativistas; d) Constituição Federal, Artigos 225 
e 231, que versam, respectivamente, sobre o meio ambiente e os direitos indígenas. 
Contudo, tais iniciativas não tem produzido efeito sobre a política fundiária. 

Em Rondônia, por exemplo, a ação do INCRA tem-se mostrado incompatível com 
a política ambiental, o Zoneamento sócio-Econõmico-Ecológico estadual (Decreto nº 
3. 782, de 14/06/88, e Lei Complementar nº 52, de 20/12/91) e o Plano Agropecuário 
e Florestal do Estado (PLANAFLORO). Em março/92, criou, dentro do "Programa da 
Terra", três novos projetos de assentamento nos Municípios de Vila Nova do Mamoré e 
Porto Velho. Os três projetos localizam-se na Zona 04 - Extrativismo, de acordo com o 
zoneamento sócio-econômico-ecológico. Tais projetos prevêem ao todo o assentamento 
de 2. 774 famílias em 194.460 ha, em solos com baixíssimo potencial agrícola, e foram 
criados sem a prévia elaboração do EIA/RIMA, descumprindo a legislação ambiental. 

E importante observar que. em junho/91, o INCRA havia assinado um protocolo 
de intenções com o Governo de Rondônia, no qual reconhecia o zoneamento estadual e 
comprometia-se a elaborar projetos de assentamento de trabalhadores rurais e 
extrativistas segundo critérios técnicos e metodológicos definidos em comum acordo 
com o governo estadual. 

Em março/92, o Fórum Permanente de ONGs de Rondônia entregou uma carta 
aos Diretores Executivos do Banco Mundial, alertando quanto à incompatibilidade entre 
os objetivos do Programa e a ação fundiária, bem como sua inadequação diante da atual 
realidade sócio-econõmica em Rondônia. O PLANAFLORO representa um esforço no 
sentido de garantir o desenvolvimento sustentável no Estado, tomando como base as 
recomendações do zoneamento sócio-econômico-ecológico. Coloca ainda como pré 
requisito, para alcançar seus objetivos, reformas nas políticas ambiental e fundiária, 
sendo uma delas a eliminação do desmatamento como forma de estabelecer a posse da 
terra (Instrução Normativa INCRA nº 03). 

Estas e outras iniciativas do Fórum de ONGs resultaram no envio de uma carta 
do Banco Mundial ao, então, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, bem como 
ao Presidente do INCRA, questionando a atuação do órgão fundiário e condicionando a 
continuidade do PLANAFLORO a uma reorientação de sua ação em Rondônia. Até 
janeiro/93, contudo, nenhuma iniciativa foi tomada. Ao contrário. o INCRA continua 
incentivando a ocupação dêsordenada da fronteira agrícola em Rondônia. provocando 
graves problemas sociais e ambientais. Sua política equivocada não restringiu-se à 
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criação dos três projetos de assentamento mencionados acima. Ocupações continuam 
sendo promovidas em áreas de extrativismo e de manejo sustentado dos recursos 
florestais no Estado. 

Outro conflito entre a ação fundiária e a política ambiental reside no fato do 
INCRA não elaborar EIA/RIMA previamente à implantação de projetos de assentamento 
e colonização, em desobservância às Resoluções do CONAMA já mencionadas. 

... 

Conclusão 

Os conflitos gerados na interface entre as políticas fundiária e ambiental, 
certamente, não se restringem aos identificados no presente trabalho. O prosseguimento 
desta investigação á fundamental. Contudo, tais evidências demonstram a necessidade 
da realização de uma discussão em nível nacional sobre os problemas mencionados em 
caráter de urgência, visando a compatibilização dos atuais instrumentos de política e o 
planejamento conjunto da ação governamentat em ambos os setores. 

A necessidade de retomada do crescimento econômico e as intenções do atual 
governo nesse sentido, demandarão a adoção de medidas estruturais, dentre as quais 
poderão ser incluídas mudanças na atual estrutura agrária do País. O Congresso Nacional 
aprovou, no dia 27/01 /93, o Projeto de Reforma Agrária, iniciativa que faltava para 
regulamentar a questão prevista na Constituição Federal, criando as condições legais 
para sua execução. Ainda que necessária, essa tendência, uma vez confirmada. poderá 
levar a um aumento da pressão sobre os recursos naturais e, consequentemente, ao 
agravamento dos conflitos sócio-econômicos e ambientais no País, sobretudo na 
Amazônia. 

Alguma mobilização tem sido encampadada, com dificuldades, pelo movimento 
social. A exemplo do Fórum Permanente de ONGs em Rondônia, o IEA tomou iniciativas 
junto aos Poderes Executivo e Legislativo, além de gestões na imprensa, solicitando 
reuniões e audiência pública para discutir a questão. Lamentavelmente, o governo atua 
num ritmo muito aquém do agravamento dos problemas e da urgência em resolvê-los, 
fazendo com que suas respostas cheguem com atraso muito grande para surtirem algum · 
efeito. 

A reunião solicitada pelo IEA ao Executivo, através da Secretaria de Meio 
Ambiente, em julho/92, a qual deveria envolver todos os órgãos afins, bem como 
representantes de entidades da sociedade civil, não foi organizada até então. Sequer 
houve resposta a tal solicitação. Quanto à audiência pública requerida junto à Comissão 
de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, foi aprovada ainda em agosto/92. Porém. 
até 'janeiro/93, não tinha sido agendada. Tais fatos sugerem descaso pelo problema ou 
falta de vontade política para solucioná-lo. 
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Tanto por parte do Fórum, em Rondõnia. quanto do IEA, em Brasília. cogita-se, 
no momento. sobre a possibilidade de uma ação civil pública em níveis estadual e federal. 
Outras instAncias podem ainda ser acionadas, como por exemplo o CONAMA, através 
de recursos administrativos e moções. 

Resta ainda a pressão internacional, que se tem demonstrado, historicamente, 
mais eficaz do que a utilização dos canais de interlocução no âmbito interno da política 
nacional. 

.. .. , 
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PROJETOS DE ASSENTAMENTO EXTRATIVISTA' 

ANTECEDENTES 

.. Projeto de Assentamento Extrativista é a denominação oficial dada à Reserva 
Extrativista, no contexto da Reforma Agrária. l: uma modalidade de assentamento criada, 
em 1987, pelo INCRA. por reivindicação dos seringueiros da Amazônia, principalmente 
os do Acre. Visa atender às demandas das populações extrativistas, em especial aquelas 
relacionadas à regularização fundiária das áreas que ocupam e ao apoio· do Estado à 
modernização e desenvolvimento do extrativismo tradicional. 

Trata-se de um instrumento de Reforma Agrária, pelo qual áreas dotadas de 
riquezas extrativas são destinadas às populações que as ocupem. ou venham a ocupá 
las, nelas desenvolvendo atividades economicamente viáveis e ecologicamente 
sustentáveis. O domínio dessas áreas se dá mediante concessão de uso, em regime 
comunial, segundo a forma decidida pelas comunidades beneficiárias. (Portaria INCRA 
Nº627, de 30.07.87). 

Embora oficialmente denominada de projeto de assentamento, essa modalidade 
não visa assentar trabalhadores nos moldes dos projetos de colonização e de Reforma 
Agréria convencionais. Os PAEs não implicam no parcelamento da terra, nem no 
desenvolvimento de atividades produtivas incompatíveis com o extrativismo tradicional. 
O termo assentamento foi incorporado à denominação da modalidade, por exigência 
jurídico-institucional: o INCRA tem competência para atuar apenas em projetos de 
assentamento. 

Com o esvaziamento do processo de Reforma Agrária e a polarização que a 
questão ambiental passou a exercer nos movimentos em defesa da Amazônia, 
principalmente depois do assassinato de Chico Mendes, a modalidade PAE foi esvaziada 
institucionalmente, surgindo a Reserva Extrativista (REX) regulamentada como unidade 
de conservação de uso sustentado, pelo IBAMA no contexto da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 7 .804, Art. 9°, inc. VI • Política Nacional do Meio-Ambiente e Decreto Lei 
98.897. de 30.01.90. Veja seção sobre o assunto na parte 04 deste relatório). 

' M6rio Meneze1 - Agr6nomo, t6cnico do IEA. Peequi1a reelizode etrev6s de consulte de fontH 1ecund6ries • 
entreviste, com funcion6rio1 do ln11ituto Nacional de Colonize~lo e Reforma Agr6rie tlNCRA). 
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Os PAEs e as REX são dois dispositivos conceitualmente semelhantes, embora 
de aplicabilidade jurídica diversa. Administradas por instâncias governamentais distintas. 
atendem a especificidades próprias, e ambas podem ser adotadas em ·nível nacional. Os 
PAEs requerem regularização fundiária das áreas previamente a sua criação. Já as REX 
podem ser criadas antes de terem sua regularização fundiária efetivada. .. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Dez Projetos de Assentamento Extrativista foram criados até janeiro de 1993. 
Todos entre 1987 e 1989. A maioria deles teve sua criação viabilizada pela existência 
de áreas sob domínio da União, cuja desapropriação, na maior parte das vezes, atendia 
aos interesses dos proprietários. Trata-se de um "oportunismo institucional'" que mais 
visou justificar tais desapropriações. 

São os seguintes os PAEs existentes: 
Projeto Estado Area (hal Famílias 

S. Luiz Remanso2 

Cachoeira 
Sta. Quitéria 
Porto Dias 
Riozinho 

Acre 
Acre 
Acre 
Acre 
Acre 

39.572 
24.973 
44.000 
22.145 
35.896 

130 
80 
150 
83 
120 

Sub-totais 166.586 563 

Maracá 1 
Maracá ll 
Maracá Ili 

Amapá 
Amapá 
Amapá 

75.000 
22.500 
226.000 

214 
94 
760 

323.500 1.068 ..,, .. 

Antimary 
Terruaã 

Amazonas 
Amazonas 

260.227 
139.235 

867 

426 

Sub-totais 
Totais 

399.462 
889.548 

1.293 
2.924 

1 São Luiz do Remanso, hoje, faz parte da Reserva Extrativista Chico Mendes. 

•Polfticas Públicas pare e Amazónie'" 
Do•çio 910-0914 ~ FtJllclaçio Ford 

J11nelro/93 

120 



IEA • Instituto de Estudos M116nlcos e Allt>ientais 

.. "' 

Nenhum desses projetos foi efetivamente implantado até o momento e todos se 
ressentem de ações. por parte do poder público, que minimamente atendam às 
necessidades mais emergenciais de suas comunidades. 

Os do Amazonas são os que se encontram em situação mais crítica, por não 
terem recebido qualquer assistência voltada a sua implantação e desenvolvimento, em 
mais de três anos de criação. Já os do Amapá são os que contam com melhores 
perpectivas, tendo em vista o apoio que suas comuniddaes vêm recebendo desde 1992, 
através de um projeto de cooperação entre o IEA e a Fundação Adenauer, da Alemanha. 

Quanto aos do Acre, algumas ações pontuais têm sido desenvolvidas na maioria 
deles, mas todos passam por situação 
bastante crítica do ponto de vista do seu desenvolvimento e consolidação, submetidos 
que estão às pressões de madeireiros e especuladores. 

No geral, o estado de abandono institucional em que atualmente se encontram 
esses projetos, coloca-os sob risco de se transformarem em projetos de colonização, algo 
que extra-oficialmente o INCRA admite ser possível, senão pela ação direta, pela inação 
mesma. No Amapá, por exemplo, o prolongamento da BR-156. na região sul do Estado 
cortou o PAE Maracá li ao meio, permitiu o acesso não-controlado à area, e a instalação 
de um povoado com mais de 100 casas na intersecção da rodovia com o rio Maracá. 

Embora desarticulado enquanto instrumento de Reforma Agrária, o Projeto de 
Assentamento Extrativista é uma modalidade de assentamento de aplicabilidade vigente, 
já que continua em vigor a portaria do INCRA que a criou. Isso significa que áreas 
poderão vir a ser desapropriadas através dessa modalidade. Aqui os PAEs estariam sendo 
utilizados como artifício para propiciar a venda de terras não justificáveis pelo mecanismo 
do "interesse social". Feita a desapropriação, o comum é a área não receber nenhuma 
destinação ou ser destinada à outra finalidade, levando à desestruturação da atividade 
tradicional, com graves consequências para as populações locais. 

Seria um equivoco extinguir os PAEs enquanto modalidade em favor, 
exclusivamente, das Reservas Extrativistas. Isto porque o conceito de Reservas 
Extrativistas não se aplica em certas áreas dotadas de características típicas do 
extrativismo mas já submetidas a forte intervenção antrópica. Estas áreas, contudo, são 
passíveis de virem a ser PAEs. Enfim, são várias e distintas as situações em que o PAE 
constitui a única forma de assegurar a manutenção de áreas extrativistas em poder das 
populações regionais. 

Exemplificando. Áreas extrativistas sob pressão intensa do processo de 
expansão da "fronteira agrícola" na Amazônia, sudeste do Pará, com a pecuarização 
(Marabá, especialmente) e Rondonia, com a colonização e a atividade madeireira 
desordenada, constituem, por exemplo, redutos de resistência das comunidades locais 
contra a destruição de castanhais ou seringais, de que dependem para sobreviver. 
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São de caráter político-institucional os entraves existentes dentro do INCRA à 
adoção efetiva dessa modalidade de assentamento. Por isso, trabalho de articulação e 
gestão junto àquele órgão, por parte do GTA e CNPT\IBAMA com vistas à retomada da 
modalidade, deve ser iniciativa a ser levada a efeito com a maior urgência, sob pena de 
perder-se um instrumento de grande valia para o processo de desenvolvimento e 
modernização do setor extrativista tradicional. 

.. 
• • 

ÁREAS INDICADAS PARA AÇÃO IMEDIATA 

Projetos criados: Santa Quitéria, Riozinho e Porto Dias, no Acre Antimari. no 
Amazonas. 

Areas a serem transformadas em PAE: Castanhais São Benedito e Cachoeira 
Preta, Marabá-PA; Castanhal Motor Queimado, Eldorado- PA, e Castanhal Praialta. 
ltupiranga-PA. 

TEXTOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS 

MIRAD (MINISTÉRIO DA REFORMA E DO OESENVOLIVMENTO AGRÁRIO). "Projeto de 
Assentamento Extrativista". Brasília, junho/87. 

INCRA (INSTITUTO NACIONAL OE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA). "Portaria 
P/Nº 627, de 30 de julhop de 1987" (dispõe sobre a criação da modalidade de 
assentamento extrativista). 

~ . •. 

..... 
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RESERVAS EXTRATIVIST AS1 

ANTECEDENTES 

... ' 

A proposta de criação de Reservas Extrativistas surgiu no seio do Movimento 
Social dos seringueiros acreanos, em meados da década de 80, em contraposição ao 
processo de expansão da •• fronteira agrícola •• na região, iniciado no começo da década 
de 70, e que ali os alcançou de forma inclemente. 

Resistindo às investidas da •• moderna" empresa, que por incentivos 
governamentais faz da pecuária extensiva a principal frente de ocupação.na.Amazônia. 
os seringueiros tinham no •• empate"2 o único recurso a antepor aos desmatamentos 
empreendidos pela pecuarização. 

Foi através dessa forma de resistência, entretanto, que os seringueiros 
conseguiram alguma interlocução com o Estado, da qual Chico Mendes foi um dos 
principais artífices e líder inconteste. 

Em 1985, já sendo impossível segurar os desmatamentos através apenas dos 
"empates". e tendo recrudescido ainda mais a reação dos fazendeiros a essa forma de 
resistência, os trabalhadores extrativistas decidiram realizar um encontro nacional, em 
Brasília, inédito no Paf s. fazendo de sua realidade um fato social e propondo como 
solução para os problemas a que estavam submetidos a transformação dos seringais em 
Reservas Extrativistas. 

Naturalmente embutida na proposta dos seringueiros - dado que a atividade 
extrativista tradicional está condicionada à manutenção da floresta - a questão ambiental 
ganhou passou a ser o "carro chefe" da causa amazônica, levando as Reservas a serem 
reconhecidas no ambito do poder público como unidade de conservação de uso auto 
sustentado. De amplitude nacional, a proposta conta com 09 (nove) Reservas criadas, 
cinco das quais na Amazônia. Antes, porém, já ganhara conotação de instrumento de 
Reforma Agrária, dadas as dimensões fundiárias e sociais que estão a presidir os 
conflitos na grande maioria das áreas extrativistas. Por essa via, 1 O (dez) projetos de 
assentamento extrativista foram criados na floresta amazônica, mas nenhum ainda . 

•• > 

, Mârio Menezes • Agrõnomo, Coordenador-Técnico do IEA; Paulo Aparecido Pizzi - Biólogo, 
técnico do IEA; Mary H. Allegretti - Antropóloga, Presidente do Conselho Diretor do IEA. 

2 O mesmo que impedir, empàtar: mutirão através do qual os seringueiros, com suas mulheres e 
crianças, se põem à frente de um desmatamento, na tentiva de impedi-lo. 1 /3 dos "empates" até hoje 
realizados (aproximadamente, 501 resultou em êxito, assegurando a não derrubada de mais de 1,2 
milhão de hectares de floresta. 
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implantado efetivamente. 
Independentemente das causas que estão na origem dessa proposta, o fato é 

que o mundo passou a conhecer uma forma de uso sustentado da floresta tropical 
úmida. Foi com evidente surpresa que o mundo se deparou com essa descoberta e com 
surpresa ainda maior que os seringueiros se viram no foco de uma discussão decisiva 
para a humanidade no limiar do Terceiro Milênio: o problema da euto-sustentabilidade do 
planeta. 

Essa repercussão teve sua razão de ser pois, ainda que sem conhecimento de 
causa específico. a opinião mundial se apercebeu do quanto representava aquela forma 
de vida forjada na floresta, em contraposiço à falta de sustentabilidade de grande parte 
das atividades humanas tidas como produtivas. 

Hoje. o debate continua a fluir intenso, com controvérsias presentes e equívocos 
a reparar, mas já não persistem dúvidas sobre a importância das Reservas Extrativistas 
para a Amazônia, o Brasil e o mundo. Essa proposta vem sendo discutida entre 
instituições e pesquisadores, dentro e fora do Brasil, com vistas aos ajustes conceituais 
à sua reprodução em outros países, principalmente os tropicais. 

Tema dos mais debatidos e valorizados, nesse contexto, a biodiversidade - e 
mais especificamente a sua manutenção - tem estado no centro das preocupações de 
cientistas, governantes e do grande capital, em todo o mundo. 

Nas ,,eas extrativistas, a biodiversidade, além demantida. vem sendo 
"decodificada" por gerações seguidas, fazendo disponíveis bancos naturais de 
germoplasma, dos quais a bio-tecnologia e o desenvolvimento econômico cada vez mais 
dependem e sem os quais não avançariam. 

Num processo avassalador de expansão da "fronteira agrícola •• , como o iniciado 
na Amazônia brasileira no começo da década de 70, a proteção dessas áreas da floresta 
faculta a continuidade e a modernização da experienciação secular desenvolvida por 
populações tradicionais que. ao lado dos povos indígenas, vêm produzindo saberes e 
conhecimentos, no trato com a natureza, que somente elas possuem e são capazes de 
transmitir. 

Muito embora as Reservas Extrativistas não representem alternativa ao 
desenvolvimento regional, pois que são de aplicabilidade fisicamente localizada, possuem 
características capazes de harmononizar desenvolvimento com proteção ambiental. 
Podem ser consideradas o embrião de um modelo de desenvolvimento sustentado para 
a região, por se basearem na capacidade natural de suporte que os ecossistemas 
florestais apresentam. Seu alcance. entretanto, depende do número de Reservas Que 
venham a ser criadas e do apoio que se aporte às populaçaes beneficiárias. 
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ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS 

As Reservas Extrativistas estão regulamentadas pelo poder público no ãmbitc 
da Política Nacional do Meio·Ambiente. através da Lei 7 .804, de 18.07.1989 e do 
Oecreto·Lei 98.897, de 30.01.1990. • 

.. 

Sao consideradas espaços territoriais de interesse ecológico e social destinados 
à exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por 
populações extrativistas. Por sua vez, os espaços territoriais considerados de interesse 
ecológico e social são áreas que possuem características naturais ou exemplares da biota 
que possibilitam a sua exploração auto-sustentável. sem prejuízo da conservação 
ambiental. 

Apropriadas pelas comunidades locais através do mecanismo da Concessão de 
Direito de Uso, as Reservas Extrativistas constituem, simultaneamente, uma unidade de 
conservação/produção, visto que o desenvolvimento do extrativismo tradicional depende 
da manutenção das condições naturais das bases de recursos Que explora. 

O conceito surgiu da necessidade de encontrar-se uma alternativa Que 
promovesse de forma adequada a regularização fundiária dos antigos seringais (áreas de 
exploração da borracha nativa) na Amazônia e respondesse, ao mesmo tempo, às 
demandas dos grupos locais por melhores condições de vida. 

É chave no conceito de Reserva Extrativista o reconhecimento da existência de 
populações tradicionais na região - estimadas em 400 mil pessoas - que utilizam a 
floresta como meio produtivo, e da inexistência de alternativas de desenvolvimento que 
contemplem as especificidades histórica. econômica e social desses grupos sociais. A 
proposta foi aos poucos sendo incorporada pelo Poder Público, através da luta 
sistematicamente desenvolvida por essas populações, que contaram com a assessoria 
de pesquisadores identificados com suas demandas. 

Antes de reconhecida no âmbito da Política Nacional do Meio-Ambiente, as 
Reservas Extrativistas foram regulamentadas no contexto da Reforma Agrária, em 198 7, 
na vigência do Plano Nacional da Reforma Agrária, sob a denominação de Projetos de 
Assentamento Extrativista, administrados pelo INCRA. Essa modalidade constitui um 
instrumento da Reforma Agrária pelo qual áreas dotadas de riqueza extrativa são 
destinadas ao uso economicamente viável e ecologicamente sustentável por populações 
locais, a quem são repassadas também através do mecanismo da Concessão de Uso. 

Do ponto de vista conceituai as duas denominações não expressam conteúdos 
diferentes, mas sim responsabilidades institucionais distintas. No entanto, são 
dispositivos que se subordinam à leis que dispõem sobre questões divergentes entre si 
e às vezes até antagônicas - como são a ocupação e a reguiarízação fundiária 
(colonização convencional e pecuária extensiva) e a conservação do meio-ambiente 
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(unidades de conservação). Diferem também quanto à formulação jurídica, no que se 
refere à situação fundiária das áreas passíveis da aplicação de cada uma delas como 
modalidades específicas: enquanto as Reservas não requerem a prévia regularização das 
áreas onda são criadas, os PAEs exigem regularização fundiária previamente à sua 
criação. No entanto, constitui vantagem para as populações tradicionais o fato de uma 
e outra serem implementadas em diferentes instâncias do poder público UBAMA e 
INCRA), segundo a especificidade de cada caso, em face das variadas situações 
encontradas no contexto extrativista. 

O processo de implementação das Reservas Extrativistas se dá através de três 
etapas: criação, implantação e desenvolvimento, sendo que as duas últimas podem ser 
executadas simultaneamente. A metodologia empregada em cada uma dessas etapas 
está descrita a seguir. 

l • 
.. 

CRIAÇÃO DE RESERVAS 

O primeiro passo para a criação de uma Reserva Extrativista é a existência de 
demanda especifica, ou reivindicação por parte de comunidades extrativistas voltada para 
esse fim. A identificação e seleção das áreas são da competência .da- entidade 
representativa dos trabalhadores extrativistas. O Conselho Nacional dos Seringueiros é 
a entidade representativa que mais (senão a única) tem sido ouvida quanto à priorização 
das áreas a serem trabalhadas. . 

O processo de criação se dá no ámbitc da Procuradoria-Geral da República e do 
Instituto Brasileiro do Meio-ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-ISA MA. tendo 
por base as sub-etapas que se seguem: 

a) Levantamento preliminar do quadro sócio-econômico e do potencial extrativo 
da área eleita. 

b) Levantamento bibliográfico sobre a área objeto da criação (teses. trabalhos 
de pesquisas, estudos. etc.). 

e) Sistematização do levantamento sócio-econômico preliminar, elaboração do .• ~ 
relatório-diagnóstico, justificativa, mapa da área em escala compatível e respectivo 
memorial descritivo. 

d) Encaminhamento à Procuradoria-Geral e ao IBAMA de todo o material 

.. 

produzido e levantado sobre a área, para fundamentação do processo de criação da 
Reserva. 

d.1) Abertura, pela Procuradoria Geral da República, do Inquérito Civil 
eventualmente necessário para instruição do processo de criação da Reserva. 

e) Elaboração de· estudos e pareceres que a Procuradoria Geral decidir 
necessários à complementação do embasamento técnico-ctentülcc da proposta. tendo 
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em vista o parecer jurídico final sobre as mesmas. (t prerrogativa da Procuradoria a 
convocação de instituições, técnicos e pesquisadores, com reconhecida competência 
para realizar os estudos e pareceres requeridos). 

f) Elaboração do parecer jurídico final, da exposição de motivos e da minuta do 
decreto de criação da Reserva. com prescrição das medidas e ações prioritárias e 
emergenciais a serem desenvolvidas. pelo Estado, tão logo a Reserva seja criada ( 
regularização fundiária, demarcação de perímetro, serviços de saúde, educação, etc.). 
Todas essas tarefas estarão, também, sob a responsabilidade da Procuradoria, assistida 
pelo IBAMA, entidades representativas e instituições assessoras. 

g) Encaminhamento, pela Procuradoria Geral, do decreto e exposições de 
motivos respectiva, a Presidência da República. 

h} Assinatura do decreto presidencial criando a Reserva 
A criação de Reservas Extrativistas não depende somente do preenchimento dos 

requisitos técnicos acima apresentados. Dependem também de condições político· 
institucionais adequadas. Ou seja, a criação de novas Reservas e a consolidação das já 
existentes, estão condicionadas à capacidade do órgão responsável, no caso o IBAMA, 
em responder às demandas existentes, através da viabilização das medidas necessárias 
à agilização do processo como um todo. 

A vontade política dos governos em trabalhar rumo a um modelo de 
desenvolvimento que contemple os interesses das populações locais; a capacidade 
organizativa do movimento social que deve gerar a demanda de criação de novas 
Reservas; a capacidade de articulação da sociedade civil, através de suas 
representações; e a capacidade das entidades de assessoria aos movimentos sociais e 
entidades ambientalistas de pressionar no sentido da criacão e consolidação dessas 
áreas, são alguns dos elementos que devem ser considerados e que, dada a sua 
natureza, transcendem os aspectos meramente técnicos necessários para a criação de 
Reservas Extrativistas 

IMPLANTAÇÃO DE RESERVAS 

Como mencionado, as Reservas Extrativistas podem ser criadas 
independentemente da prévia desapropriação da terra, fato que agiliza muito o processo 
de criação e contribui para interromper iniciativas potencializadoras de conflitos como 
desmatamento, expulsão de trabalhadores das áreas, etc. Esse dispositivo tem-se 
mostrado consistente, também pelo fato de que na Amazônia grande parte da titulação 
das áreas rurais não tem sustentação jurídica. 

Cabe ao IBAMA proceder ao estudo criterioso dos títulos apresentados pelos 
proprietários ou pretensos titulares daquelas áreas. Não está eliminada a possibilidade 
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de serem reconhecidos e não desapropriados os títulos com validade, cabendo, nesses 
casos, aos proprietários, desenvolverem exclusivamente atividades compatíveis com os 
objetivos e Plano de Utilização da Reserva. 

Concluídos os trabalhos relativos à regularização fundiária das áreas que 
integram a Reserva, é estabelecido um Contrato de Concessão de Uso entre o IBAMA , .• 
(Concedente) e a Associação dos trabalhadores locais (Concessionária), a título gratuito, 
por um prazo não inferior a 20 anos. A Associação deve estar registrada em Cartório. 
O Conselho Nacional dos Seringueiros funciona como parte interveniente desse processo. 

Nesta etapa de implantação são realizadas também a demarcação e sinalização 
(colocação de placas indicativas) do perímetro da Reserva, que podem se dar antes 
mesmo da sua regularização fundiária. 

Como representante do Estado no Contrato de Concessão de Uso, ao IBAMA 
recai a responsabilidade de fiscalização da Reserva. quanto à destinação da mesma, 
tendo por referência, além da legislação específica sobre Concessão de Uso, o próprio 
Contrato e o Plano de Utilização, que é parte deste. 

A administração da Reserva é da competência da Associação local, a quem 
cabe. 180 dias após a assinatura do Contrato de Concessão, encaminhar ao IBAMA o 
cadastro da população residente. Satisfeita essa exigência a Associação está apta a fazer 
a outorga de Títulos de Autorização de Uso, a cada um dos moradores locais, chefes de 
família, na forma como prevista no referido contrato. 

DESENVOLVIMENTO DE RESERVAS 

A criação de uma Reserva, sua regularização fundiária, a demarcação de seu 
perímetro e a concessão de uso da terra aos extrativistas não esgotam um dos aspectos 
mais importantes desta proposta: a mudança das condições econômicas e sociais das 
populações que nela vivem. Outras ações são necessárias para que a melhoria efetiva 
dessas condições se dê. Dentre elas as principais são: 

a) o apoio à organização social, tendo em vista a auto-gestão; 
b) o aporte de tecnologias apropriadas para produção, beneficiamento e 

transformação dos produtos extrativos básicos; 
e) a introdução e/ou melhoria dos serviços de saúde e educação, e 
d) a introdução e desenvolvimento do cooperativismo, com vistas à produção, 

comercialização e abastecimento interno. 
O quadro carencial das regiões tradicionalmente ocupadas por populações - extrativistas é amplamente conhecido. Em muitos casos, no prazo imediato à criação de 

uma Reserva, seus moradores passam por problemas ainda mais sérios do que os 
normalmente vividos, na medida em que a transferência do controle da área para as 

. 
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comunidades beneficiárias contraria frontalmente os interesses de patrões e 
intermediários. É comum atá mesmo ameaças de morte à lideranças locais. 

A criação de uma Reserva interrompe, de uma hora para a outra, o tradicional 
sistema de relações econômicas e sociais pré-existente, que embora perverso é o único 
com que contam as populações locais. Isso porque o Estado, que tem a responsabilidade 
de atendê-la em serviços básicos, não tem aportado o apoio necessário à substituição 
da estrutura com que patrões e intermediários servem e desservem essa população. 

~ absolutamente indispensável a presença do poder público nessas áreas - como 
de resto em todas as demais, Reservas ou não -através de planos de ação emergencial 
que as atendam nos serviços básicos essenciais. Até hoje, as soluções encontradas por 
essas populações têm surgido da intervenção das organizações não-governamentais, com 
atuação nessas éreas, como é o caso do Conselho Nacional dos Seringueiros, do IEA, do 
Centro de Trabalhadores da Amazônia e outras. 

Intervenções de curto-prazo, visando dar solução a impasses criados em nível 
da comercialização e do abastecimento são de fundamental importância para evitar as 
dificuldades extremas que se seguem à criação de uma Reserva. No entanto, alternativas 
de médio e longo-prazos têm que estar presentes desde o primeiro instante, porque delas 
dependem 'e desenvolvimento e a consolidação do processo como um todo. 

Quanto à situação atual das Reservas e das diferentes etapas do processo aqui 
descrito e analisado, o relatório enf alisa os aspectos mais significativos para o avanço 
da proposta dos seringueiros, começando por mostrar o elenco de áreas já criadas 
(dentre elas os Projetos de Assentamento Extrativista), com destaque para as da região 
amazônica . 

. . , 
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• • 

Reservas Extrativistas . •. .. 

Nome UF Area(ha) População 

Alto Juruá (seringai) AC 506.186 6.000 

Chico Mendes (seringai) AC 970.570 7.500 

Rio Cajari (castanhal) AP 481.650 5.000 . 
Rio Ouro Preto (seringai, RO 204.583 3.410 

Círiaco (babaçual) MA 7.050 1.150 

Mata Grande (babaçual) MA 10.450 1.500 

Frexal (Quilombo - babaçual) MA 9.542 900 

Extr. Norte Tocantins (babaçual] TO 9.280 2.000 

Pirajubaé (pesca marinha) se 1.444 1.000 

Totais 2.200.755 28.460 

..... 
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Projetos de Assentamento Extrativista 

A > 

Nome UF Area(ha) População 

Porto Dias AC 22.145 498 

Riozinho AC 35.896 720 

Cachoeira AC 24.973 480 

Santa Quitéria AC 44.000 900 

Maracé 1 AP 75.000 1.284 .. 
Maracá 11 AP 22.500 564 . 
Maracá Ili AP 226.000 4.560 

Antimary AM 260.227 5.202 

Terruã AM 139.235 2.556 

Totais 849.976 16.764 

Reservas Extrativistas e Projetos de Assentamento Extrativista 
Totalização e Percentual amazônico 

Modalidade Area(ha) Na Amazônia %* População 
(ha} 

REx 2.200.755 2.172.269 0,65 28.460 

PAE 849.976 849.976 0,25 16.764 

Totais 3.050.731 3.022.245 o.so 45.224 

ç g 
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O trabalho nas áreas de criação, implantação e desenvolvimento de Reservas, 
durante esses três últimos anos, tem avançado de forma importante e permitido a 
definição dos meios adequados à implementação do processo, conforme mostrado a 
seguir. 

. . 
a) na área de criação: aperfeiçoamento e consolidação, junto a Procuradoria 

Geral da República e ao CNPT /IBAMA. da metodologia adotada no processo de criação 
das Reservas (embora ainda casuístico como processo, a criação das últimas 05 
Reservas, no 1 ° semestre de 9 2, se deu de forma bem mais consistente no que se refere 
à participação das comunidades beneficiárias. articulação interinstitucional e à 
fundamentação tecnica das propostas, do que as anteriores, com exceção da do Alto 
Jurucá). 

b) na área de implantação: demarcação da Reserva Chico Mendes, no Acre; 
encaminhamento das desapropriações de cada uma das 04 primeiras Reservas criadas, 
com os recursos respectivos despositados em juízo e à disposição dos proprietários. 

e) na área de desenvolvimento: aprovação de um projeto, pelo IEA, junto à 
Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha, que tem por objetivo a e a capacitação de 
pessoal na Reserva do Rio Cajari e PAEs Maracá 1, li e Ili, localizados no Amapá (em 
execuçao desde 1992, esse projeto se estenderá atá 1995), e assinatura de vários 
convênios entre o CNPT/IBAMA e as Associações das Reservas, com vistas 
principalmente ao desenvolvimento de ações nas áreas da produçao, comercialização, 
organizaçao comunitária, saúde e educação. Projetos financiados pela Comunidade 
Econômica Européia, Lega per !'ambiente (Itália) e PNUO/FAO estão sendo executados 
na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, em Rondônia, todos voltados para a 
consolidação dessa Reserva. Atualmente está sendo elaborado o projeto "Apoio ao 
processo de desenvolvimento da Reserva Extrativista do Alto Juruá", com vigência de 
5 anos, a ser financiado pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID). 

Em janeiro de 1992, depois de várias gestões e investidas de representações dos 
trabalhadores extrativistas e sua assessoria - de modo particular o IEA - junto ao poder 
público federal, para que a estrutura governamental atendesse de forma objetiva as 
necessidade das populações tradicionais da Amazônia. surge o Centro Nacional do 
Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais-CNPT, no âmbito do IBAMA. 

Com a finalidade de apoiar a elaboração, implementação e implantação de 
planos, programas, projetos e ações necessárias ou demandadas pelas populações 
tradicionais, o CNPT, constituído a poucos dias de caducar os decretos de criação· das 
4 Reservas existentes. conseguiu viabilizar todo um conjunto de ações que levaram ao 
início da regularização fundiária das áreas, evitando, dessa forma, que aqueles diplomas 
legais prescrevessem. Hoje, com um programa emergencial de atendimento às já criadas 
e outro, regular, dirigido às novas Reservas, o CNPT passa por um teste decisivo: a 
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mudança de seu corpo·diretor. com muitas expectativas sobre sua capacidade · de 
sobreviver e consolidar-se dentro de estrutura do IBAMA. 

Como e criação de uma Reserva, por si só, não leva à mudança da··quadro 
' ~i .• ~ 

histórico de jugo e espoliação a que estão submetidos os trabalhadores extrativistas, 
conforme já comentado anteriormente, a criação desse Centro Nacional e a linha de 
atuação que vem adotando modifica bastante, e para melhor. o cenário em que vem 
sendo implementada a proposta dos seringueiros, no âmbito do poder público, tornando 
mais consequente o próprio processo de criação . 

.. 
A RESERVA ExTRATIVISTA COMO INSTRUMENTO DE POLITICA AMBIENTAL 

A importância da Reserva Extrativista como instrumento de política ambiental 
pode ser vislumbrada através de algumas das principais características da floresta 
amazônica e da própria problemática extrativista. Dentre elas, o potencial extrativo e a 
biodiversidade regionais, bem corno a base social do extrativismo são especificidades que 
denotam essa importância. 

O Potencial Extrativo da Região Amaz6nica 

Segundo o Projeto RAOAMBRASIL, até 1975 a Amazônia brasileira apresentava 
1 /3 de seu território com cobertura florestal apropriada ao uso extrativista em níveis 
médio a elevado. Isso representava cerca de 1,2 milhão de km2 de áreas com potencial 
para o extrativismo. Considerando os índices de desmatamento ocorridos desde então 
(8,5 atá 1990. segundo o INPE), estírna-se que, pelo menos 25% do território 
amazônico. ou seja, 900 mil km2 continuem apresentando esse potencial. 

Consideradas as áreas com potencial abaixo de médio, mas ainda assim 
abrigando contingentes populacionais importantes, essa proporção se eleva a 50% do 
território amazônico ou 1, 7 milhão de quilômetros quadrados (3,5 vezes a superfície da 
França). Nessa extensão, a capacidade mínima de absorção de famílias,. pelo 
extrativismo, estaria em torno de 700 mil ou 4,2 milhões de pessoas, para uma. 

~ • ~ ~ f -:~ -e; • 

população atual estimada em 300 mil famílias. 
~ 1 t;J-: e- { 

Além ·da importância desse potencial propriamente há que se considerar sua 
distribuição geográfica. Todos os estados da Amazônia - uns mais, outros menos; são 

n _• - ~., .;;: 

dotados de potencial extrativo em seus territórios. De 5% em Roraima, a 70% no Acre, 
todas as demais unidades federativas da região são providas de condições propícias ao 
desenvolvimento do extrativismo, cobrindo de 10% a 30% de seus territórios. 

Nessas áreas, a forina de inserção da atividade humana também é particular. No . .. 
seringai, por exemplo, a "colocação", que é a unidade produtiva onde trabalha e vive o . ' . ·- :; 

\j 
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seringueiro. 4 um espaço construído dentro da floresta. de forma a ajuster-se e fazer 
parte do próprio ecossistema florestal. 

Esse espaço á construído segundo a capacidade natural de uso e suporte da 
base de recursos explorada - no caso. o seringai - fazendo da atividade humana uma 
forma de vida auto-sustentável, e estabelecendo um modus operandi, no trato com a 
natureza, que faz da mata. da capoeira, dos campos de pastagens, do roçado. do terreiro 
do quintal e do igarapé um sistema em equílíbrio, capaz de sustentar a reprodução do 
seringueiro e de sua família e, ainda, de ser produtivo economicamente. 

Quanto à utilização e manejo dos recursos disponíveis nessas áreas, se a 
seringueira é um dos raros produtos a ligar a atividade extrativista à economia de 
mercado, outras bases de recursos constituem, em interação, o verdadeiro sustentáculo 
da "colocação". 

Em áreas extrativistas mais estudadas, como os seringais do Alto Juruá, no 
Acre, na Reserva de mesmo nome, os seringueiros se utilizam de mais de uma centena 
e meia de espécies não cultivadas. São 87 espécies da flora entre as de base alimentar, 
as madeireiras, as medicinais e outras de valor comercial, às quais se somam 65 
espécies animais, a maioria de base alimentar, com predominância de mamíferos e aves, 
e apenas 1 5 de peixes. 

Nossa economia formal não dispõe, ainda, de metodologia e parâmetros 
adequados à contabilização da atividade extrativista em seu todo, atrelando sua 
viabilidade econômica a alguns poucos produtos que a fazem capitalista, por ligarem-na 
à economia de mercado - caso da borracha, da castanha e do açaí. 

No conjunto, essas características conformam uma especificidade regional, que 
viabilizou a inserção da atividade humana produtiva no Trópico Úmido brasileiro e a 
manutenção de um patrimônio natural, cuja continuidade o mundo hoje reclama como 
imprescindível para o desenvolvimento da humanidade. 

A Base Social do Extrativismo 

Os dados do Censo Demográfico de 1980 apontam uma população ocupada 
diretamente na produção extrativa vegetal e animal. na Amazônia, igual a 304.023 
pessoas. Considerando uma média regional de 5 pessoas por família, pode-se afirmar que 
dependem de atividades florestais para sobreviver um total de 1 .520. 115 pessoas. o que 
significa 53.39% da população rural da regíão. 

Apesar de defasados, em decorrência das profundas modificações ali ocorridas 
na década de 80, esses dados são significativos para demonstrar a idéia de que há, na 
Amazônia, uma população"ocupada em atividades florestais que precisa ser melhor 
conhecida e estudada. 
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~ importante salientar os efeitos imediatos de uma política de formação de 
estoques de éreas protegidas na Amazõnia, sob a figura de Reservas Extrativistas: 

a) Reconhece direitos históricos dos seringueiros sobre áreas tradicionalmente 
ocupadas e protegidas de florestas, criando as condições necessárias para o 
estabelecimento de programas sociais, econômicos e tecnológicos de desenvolvimento 
sustentável; 

b) Cria um estoque de áreas preservadas que possibilita a manutenção de bancos 
genéticos para pesquisa; assegura a diversidade biológica, o equilíbrio climático e 
representa um potencial econômico para futuro· uso; 

e) Estabelece uma limitação imediata sobre os desmatamentos; 
d) Provoca queda na especulação da terra nessas áreas, na medida em que 

projetos de expansão de desmatamentos ficam proibidos; 
e} Estabelece um equilíbrio maior entre os segmentos sociais em conflito pela 

posse da terra na Amazônia, na medida em que, com o Decreto 98.897/90, os 
. ·- 

extrativistas podem requisitar proteção legal costra ameaças de expulsão, violência, ou 
desrespeito aos critérios de uso de recursos; 

f) Garante a permanência nas éreas criadas, uma vez que somente o Congresso 
Nacional pode modificar os decretos de criação de áreas especialmente protegidas, como 
é o caso das Reservas Extrativistas; 

g) Permite a implantação de programas visando a melhoria das condições de vida 
dentro da floresta, visto que a regularização fundiária nas Reservas constitui importante 
pré-requisito para programas mais abrangentes de apoio econômico à produção, 
tecnologia e serviços públicos básicos; 

h) Fixa a população na floresta. dado que a estabilidade nas Reservas fica 
assegurada e o êxodo para as cidades torna-se um atrativo menor; 

i) Diminui os custos de proteção das florestas e aumenta a garantia de sua 
eficácia, uma vez que os extrativistas constituem-se em verdadeiros guardiães dos 
territórios que ocupam e dos recursos naturais neles disponíveis, e 

j) Estabelece parãmetros claros de um novo modelo regional de desenvolvimento 
para a Amazônia, baseado na auto-sustentabilidade e no estímulo econômico a novos 
produtos e novos mercados. 

Estima-se que na Amazônia exista, atualmente, um contingente de seringueiros 
diretamente ligados à produção de borracha igual a 79.200 indivíduos, para os quais a 
conservação da floresta é o único meio que assegura a continuidade de seu modo de 
vida. Se considerarmos 5 pessoas por família e cada família ocupando, em média, 500 
ha, temos que 396 mil pessoas vivem, dependem e cuidam de 39,6 milhões de hectares 
de floresta, ou 16% da Hiléta brasileira. 

~ . 
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A Biodiversidade da .Floresta Amazõnica 

Uma das características mais conhecidas das florestas tropicais é a alta 
incidência de espêcies diversas por hectare. Assim, toda a economia baseada na coleta 
de produtos nativos da floresta tropical, especialmente quando ocorre o mono 
extrativismo. como á o caso clássico da borracha, requer grandes extensões para que 
a exploração seja economicamente rentável. Isso significa que a capacidade de suporte 
populacional da floresta, considerando apenas sua base natural, sem a introducão de 
outras atividades complementares, é baixa e não adequada para usos intensivos. 

As florestas desempenham fundamental papel na regulação do clima, através da 
circulação da energia e do calor ali gerados, contribuem para a absorção do excesso de 
dióxido de carbono advindo da poluição industrial e de veículos que queimam 
combustível fóssil. etc. No entanto, a principal contribuição das florestas tropicais está 
na manutenção da diversidade da flora e fauna do planeta. 

A exuberância de espécies silvestres e a-pobreza de indivíduos são, na verdade, 
uma característica genérica da fauna brasileira. Possuímos o maior viveiro de aves do 
mundo, com 1.580 das 8. 700 espécies conhecidas - mas isso não significa que temos 
uma população proporcional a essa dimensão numérica. Contabilizamos. ainda, 750 das 
4 mil espécies de mamíferos conhecidas no planeta. Temos 16 gêneros e 44 espécies 
de macacos, o que nos torna a mais variada reserva de símios da Terra. Nos rios 
amazônicos proliferam 2.500 espécies de peixes, dez vezes mais do que em todos os 
mares reunidos. 

Metade dessas espécies vive em florestas tropicais úmidas, que cobrem apenas 
2% da Terra. A floresta amazônica possuí aproximadamente 7 milhões de km2 e reveste 
o Norte do Brasil, as Guianas, sul da Venezuela, sudeste e sul da Colômbia, leste do 
Equador e do Peru. e norte da Bolívia. Prolonga-se pela vertente do Caribe até o México. 
O Brasil possui a maior fração dela, com uma superfície superior a 4 milhões de Km2, 

equivalente a 48 % da área total do País. 
A Amazônia abriga 75% das florestas brasileiras e 30% dos biornas florestais 

mundiais, reunindo mais de 100 bilhões de árvores. No entanto, 65% dos solos da 
região, formados por uma fina camada de húmus sobre terreno arenoso, são inadequados 
para qualquer tipo de plantio convencional. 

Segundo o Dr. Herbert Schubart. ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazõnia-lNPA, de Manaus, a floresta Amazônica encerra cerca de 40% das espécies 
de seres vivos da superfície das terras emersas. Sua biodiversidade é maior que a das 
florestas tropicais da Ásia e África, juntas. 

Conforme cálculos da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a 
cada ano, as florestas tropicais da Terra perdem 20 milhões de hectares, o 
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correspondente a pouco menos que a superfície da Bélgica. 
Quando um habitat perde 10% de seu tamanho original. cerca de metade dos 

tipos de plantas e animais que abriga correm risco de extinção. A devastação dos 
ecossistemas florestais é a principal causa do fato de que, a cada ano, extinguem-se 5 
mil espécies animais e vegetais. Os cientistas acreditam que existam cerca de 30 milhões 
de espécies no planeta, sendo que apenas 1 ,4 milhão foram descritas e identificadas. Se 
o ritmo atual de destruição da natureza não for reduzido, um terço das espécies vivas 
poderá desaparecer até 2.050, sem sequer terem sidos identificadas e conhecidas seu 
potencial de utilização para a civilização humana . 

O Brasil possui 151 Unidades de Conservação, totalizando 33,2 milhões de 
hectares, ou 3,9% do território nacional. Deste total, apenas 53 Unidades de 
Conservação estão localizadas na região Amazônica: 7 Parques Nacionais, 6 Reservas 
Biológicas, 9 Estações Ecológicas, 3 Reservas Ecológicas, 24 Florestas Nacionais e 5 
Reservas Extrativistas, totalizando 27,4 milhões hectares ou 5.5% de sua superfície. 

O percentual de unidades de conservação, ideal para a manutenção da 
biodiversidade regional, é de 20% da área da floresta amazônica. Nesse contexto. a 
criação de novas Reservas Extrativistas apresenta-se como a melhor alternativa para 
atingir-se esse índice, tendo em vista a amplitude do potencial extrativo (25% da região) 
e o fato de que parte significativa das áreas com esse potencial já se encontra ocupada 
por populações tradicionalmente extrativistas. 

CONCLUSÕES 

. - 

Os últimos dados sobre alteração na cobertura vegetal da região amazônica. 
anunciados pelo JNPE, indicam uma taxa igual a 8.5% da floresta desmatada, até agosto 
de 1990, evidenciando uma redução de 36% sobre a taxa de 1988 e de 27% sobre 
1989. Mantidos os esforços governamentais de fiscalização e controle sobre atividades 
não sustentáveis na região, pode-se supor que esse índice será mantido nos próximos 
anos. Na medida em que o desmatamento passa a ser controlado pelo Governo 
Brasileiro, a questão que precisa ser formulada e respondida é de outra ordem: quais as 
alternativas para a floresta que está em pé 7 Como explorar os recursos florestais 
existentes e o potencial de riquezas distribuído em mais de 90% de seu território? 

Uma política de uso dos recursos naturais renováveis para a região amazônica 
deve ter essa perspectiva invertida e ser concebida em consonância com as prioridades 
regionais. Devem ser adotadas medidas estruturais como o zoneamento ecológico 
econômico e políticas setoriais. econômicas e sociais, que permitam uma reconciliação 
entre o uso do potencial dê recursos existentes e uma adequada distribuiçãó de renda. 
Para isso, ao lado da restrição ao uso, através da criação de unidades de conservação, 
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é pra ciso encontrar formas de promover, por meio de instrumentos institucionais 
adequados. a utilização dos recursos existentes. Não se trata de pensar a região 
amazônica como área intocada. mas de identificar formas de uso que, ao valorizarem os 
recursos naturais regionais, incentivem sua conservação. 

Dentre as inúmeras alternátivas de utilização dos recursos naturais renováveis 
da região amazõnica, a proposta de criação de Reservas Extrativistas procura conciliar 
interesses de conservação com o desenvolvimento social. Sem conslderé-lo uma 
panacéia para os complexos problemas regionais, o extrativismo deve ser entendido 
como uma atividade paradigmática para o desenvolvimento sustentável, ao conceber os 
recursos naturais e ambientais como recursos produtivos, de cuja conservação depende 
'- reprodução da vida econômica e social. 

A criação de uma Reserva Extrativista não significa a imobilização de uma área, 
seja em termos econômicos ou sociais. Ao contrário, é um processo de intervenção 
planejada em uma realidade que apresenta a mais variada gama de problemas: são 

. - 

. 
populações pobres, sem infra-estrutura social, com pequena capacidade organizativa e 
altas demandas emergenciais. Não significa, portanto, que se pretenda manter a base 
extrativista tal como se encontra no momento em que uma Reserva á criada. 

A concepção elaborada pelo Conselho Nacional dos Seringueiros e por diferentes 
instituições que os assessoram, para o planejamento de uma Reserva Extrativista é a dos 
sistemas agroflorestais. Ou seja. a proposta toma como ponto de partida a diversidade 
econômica já existente e propõe a introdução de tecnologias para realizar adensamento 
e enriquecimento da cobertura vegetal, aproveitamento de capoeiras para plantios 
perenes, assim como projetos de processamento industrial dos produtos da floresta. 

Tambám a contribuição das Reservas Extrativistas na conservação in situ de 
recursos genéticos vem sendo considerada por alguns autores. Eduardo Lleras, do Centro 
Nacional de Pesquisas de Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN/EMBRAPA) 
considera essa modalidade de uso dos recursos como "reservatórios naturais de genes 
sob manejo limitado, e como tais, ••• de grande interesse para conservação" (Leras, s/d). 
Paulo Kageyama, do Departamento de Ciência Florestal da ESALO/USP, considera que 
o uso não intensivo das florestas, com baixo nível de intervenção no ecossistema, 
existente nas Reservas Extrativistas, permite a compatibilização da exploração dos 
recursos florestais com a conservação dos recursos genéticos (Kageyama, 19 91). 

A peculiaridade dessa proposta está na reconciliação entre desenvolvimento, 
conservação do meio ambiente e equidade social. Sua legitimidade provém do fato de 
ter sido formulada e demandada por populações regionais organizadas em torno do 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) e de ter sido incorporada pelo poder público . 
sem perder suas características originais. Sua eficácia depende, porém, da incorporação 
da resultados de pesquisas específicas voltadas para a potencilidade do uso dos recursos 
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existentes na floresta amazõnica ou em outros ecossistemas para os quais possa vir a 
ser adaptada. 

.. 

As Reservas Extrativistas podem ser, portanto, consideradas como reservas de 
desenvolvimento sustentado, nas quais atividades econômicas baseadas na extração de 
produtos da floresta, na agricultura, na criação de animais domésticos. assim como na 
industrialização destes produtos podem ser desenvolvidas desde que atendam a critérios 
de sustentabilidade e de retorno social. Do ponto de vista econômico. portanto. busca-se 
a transformação de uma economia dependente 'do extrativismo para outra baseada em 
sistemas agroflorestais. 

Pode-se, portanto, concluir que: 
a) As Reservas Extrativistas dependem da atuação do Estado para serem criadas 

e é necessário, portanto, uma permanente articulação com as instituições e pessoas que 
decidem sobre o setor e que influenciam estas decisões. 

b) As Reservas não se consolidam, nem têm significado social e político 
concreto. se não resultarem de ações articuladas oriundas dos segmentos sociais para 
os quais são destinadas, o que demanda uma permanente articulação com e as 
comunidades locais. 

e) A eficácia de uma ação de articulação política depende também da 
legitimidade de quem a propõe, o que requer transparência, independência e capacidade 
técnica. As ações do IEA procuram basear-se na combinação da informação técnica 
correta com o posicionamento político independente. 

.. 
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POLITICA ECONOMICA DA BORRACHA 1 . . .. 

INTRODUÇÃO 

A análise da Política Econômica da Borracha revela-se importante ao menos em 
dois aspectos. Primeiramente, em termos de poUticas públicas, mostra como uma 
iniciativa de governo destinada a beneficiar o conjunto de atores interessados em uma 
determinada atividade produtiva, termina por contemplar interesses específicos. Em 
segundo lugar, e mais próximo às problemáticas da Amazônia e de modelos de 
desenvolvimento ecologicamente consistentes, essa Política tem redundado em prejuízos 
para o segmento mais vulnerável do Setor Borracha, os seringueiros amazônicos. 

Na realidade. a Política Econômica da Borracha deveria ser o mecanismo através 
do qual se garantisse a atividade sustentada dos seringueiros em suas "colocações· e 
reservas extrativistas. viabilizando a relação competitiva destes produtores com o 
mercado. Com efeito. uma produção nativa forte e competitiva, além de importante 
economicamente, possibilitaria a permanência de vastas áreas da floresta amazônica 
habitadas por populações histories e culturalmente capacitadas para o seu manejo. 

A Política Econômica da Borracha está voltada para o desenvolvimento do Setor 
Borracha brasileiro composto pelos seguintes segmentos: produtivo. subdividido em 
"nativo". de "cultivo· e de "matéria prima sintética"; e industrial, igualmente subdividido 
em "indústria de pneumáticos• e "artefatos". 

O segmento produtivo depende totalmente do industrial. Vende para este toda 
a sua produção. O segmento industrial tem a opção, e tende a considerá-la preferencial, 
de comprar borracha natural no mercado externo dominado pelos países do Sudeste 
Asiático (Malásia, Tailândia e Filipinast que praticam preços mais baixos e oferecem 
produto de melhor qualidade. Esta competitividade. no entanto, deve-se sobretudo aos 
subsídios (em grande medida possíveis de existir graças a financiamentos do Banco 

1 Mário A. Menezes • Agrônomo, técnico do IEA. Pesquisa realizada de maio de 1992 a janeiro 
de 1993. Trabalho baseado em estudos anteriores do IEA, documentos do IBAMA, Associação 
Nacional dos Fabricantes de A,tefatos de Borracha·ANFAB, Associação Nacional da Industria de 
Pneumâticos-ANIP, Fórum Nacional de Secretários de Agricultura e Reforma Agrária e Câmara Setorial 
da Borracha. Foram feitas entrevistas informais com funcionários e técnicos federais e representantes 
da iniciativa privada. 
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Mundial) que os governos daqueles países garantem aos seus produtores. 
A área de produção extrativista da Hevea brasiliensis se restringe à Amazônia, 

de distribuição geográfica regional com maior concentração em sua zona oeste (Acre, 
sudoeste do Amazonas e Rondônia). Já as áreas de cultivo situam-se fora da Amazônia 
em regiões consideradas como de "escape" (em especial Bahia, Mato Grosso, Espírito 
Santo, São Paulo e Minas Gerais) dada a não-incidência do fungo Microcyclus ulei, 
responsável pelo Mal-das-folhas, doença que tem comprometido o desenvolvimento da 
heveicultura no trópico úmido brasileiro. 

Apesar dos segmentos "nativo" e de· "cultivo" possuírem amplas áreas de 
interesses comuns, nunca exploraram as possibilidades de cooperação mútua e de 
crescimento coordenado. Em meio a um emaranhado de interesses políticos e 
econômicos regionais, destaca-se como fator primordial na baixa interação destes 
segmentos, a falta de compreensão cultural recíproca. Os seringueiros não compreendem 
como poderiam beneficiar-se de alianças (políticas, técnicas, econômicas) com os 
cultivadores, nem estes têm demonstrado interesse neste sentido. Os problemas de 
comunicação são notórios. 

DESCRIÇÃO E ANALISE DA LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS 

DA POLITICA ECONÔMICA DA BORRACHA 

A legislação reguladora do Setor Borracha reflete uma tensão fundamental que 
necessita ser explicitada: aquela entre a produção nacional e a internacional. Diante da 
vulnerabilidade dos produtores brasileiros o Estado procurou intervir para possibilitar sua 
sobrevivência e desenvolvimento. 

A Política Econômica da Borracha tem seus princípios basicos definidos pelas 
Leis nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967 e 5.459, de 21 de junho de 1968 e se 
materializa por meio de quatro instrumentos básicos: 

a) Contingenciamento ou Reserva de Mercado. 
Instrumento pelo qual a importação de borracha natural fica subordinada ao 

consumo interno de 100% do produto nacional, assegurando mercado cativo ao 
segmento produtivo do Setor. Atualmente, o índice de contingenciamento está em 36%, 
o que significa que em 1992 nossa produção representou 36% do consumo nacional. 

b) TORMB-Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado de Borracha. 
Emergente da aplicação do princípio da equalízação aplicado aos .preços da 

borracha natural importada e da borracha natural nacional. É um rnecanísmc de proteção 
da atividade de produção d,ssa matéria-prima, pelo qual o preço da borracha natural. 
importada (mais baixo no mercado internacional) iguala-se ao da borracha natural 
nacional (mais cara). A TORMB incide, também, sobre o valor FOB da borracha sintética 
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importada (5%) e da sintática produzida no Brasil ( 1 %). O princípio da equalização está 
suspenso desde 1990, com o advento da "modernização" da economia, do Governo 
Collor, restando a taxação pura e simples. 

e) Estoque Regulador. 
Pela mesma Lei, deveria cumprir as funções de estoque estratégico e lastrear a 

política de preços para o produto. No entanto. o Dacretc-Lei 1.200 (28. 12. 71) impôs 
dimensionamento equivalente a 8 meses de consumo - fato que não vem sendo 
observado. Esse estoque pode ser suprido tão somente com borracha importada._ 
Apenas a indústria de artefatos leves tem-se beneficiado desse estoque, por comprar 
diretamente do Estado pequenas quantidades difícies de serem importadas. As 
indefinições e demoras no processo de venda do estoque o transformaram em 
instrumento de pouca valia para o Setor. 

d) Regulação de Preços. 
Visa assegurar preços mínimos à borracha bruta para o produtor. É da 

responsabilidade do IBAMA, mas deliberada pelo Ministério da Fazenda. Seu 
funcionamento efetivo nunca se deu, em vista da total falta de opção do produtor · leia· 
se seringueiro - em vender a borracha para o estoque regulador, conforme prescrição 
legal. 

Duas outras medidas importantes são previstas pela legislação, porém nunca 
colocadas em prática: 

- o estabelecimento de um Fundo Especial (Art. 40 da lei 5.227), com o objetivo 
de assegurar recursos para o desenvolvimento do Setor; 

- a obrigatoriedade da União de comprar, a preços básicos pré·fixados, 
quantidades de borracha necessárias para estabilizar o mercado em um patamar 
competitivo com o mercado internacional. 

Apesar de estar fundamentada na fragilidade da economia extrativista da 
borracha na Amazônia, essa Política nunca atendeu, de fato, a esse segmento do Setor. 

Tiveram destinos muito diferentes os recursos que deveriam viabilizar a 
modernização dos seringais nativos e a consequente melhoria das condições de vida do .•••... 
seringueiro, nunca considerado nos planos e programas de Governo, embora apontado 
como o beneficiário privilegiado dessa Política. 

Enquanto a produção extrativa continuava sendo viabilizada à custa de seu 
trabalho semi-escravizado, somas vultosas de dinheiro arrecadadas através da TORMB 
eram destinadas ao seringalista - tido e havido nos meios oficiais como produtor de 
borracha - ao usineiro e ao heveicultor (figura racém-cnada, à época, muitas vezes o 
mesmo seringalista, beneficiado dupla e até triplamente, quando também usineiro. fato 
não incomum na região). 

Estima-se que algo em torno de US$ 1 bilhão foram arrecadados pela TORMB. 
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nesse período da 25 anos, mais da metade dos quais repassada a esses agentes, através 
de linhas de crédito, subsídios e contratos de longo prazo, ficando a outra metade com 
o Estado, para a composição do estoque de reserva e manutenção da burocracia . 
responsável pela área. 

Desse volume de recursos, algo como US$ 300 milhões teriam sido destinados 
aos plantios de seringueira, a maioria dos quais na Amazônia, resultando em rotundo 
fracasso da heveicultua na região, em face da incidência do Microcyclus ulei - fungo que 
provoca o Mal-das-Folhas, doença que ali ataca cultives mono-específicos da espécie · 
e dos grandes desvios sabidamente cometidos· por muitos "heveicultores" de plantão . 

Entretanto, dos instrumentos de política econômica, o preço-básico para a ... 
borracha-bruta foi o que mais contribuiu para a expansão dos plantios de seringueira fora 
da Amazõnia, em áreas consideradas como de "escape", pela não-incidência do fungo 
como patógeno da principal moléstia da Hevea brasiliensis. Apenas Mato~Grosso, com 
estimados 40.000 ha. de cultivo e Espírito Santo, com 8.000 foram os Estados que mais 
seringais plantaram com recursos do Programa de Incentivo à Produção de Borracha 
Natural-PROBOR, financiado pela TORMB. 

Somado a fatores como a incidência de nematóide no cafeeiro, que levou à 
substituição dessa cultura em muitas áreas de São Paulo, Minas e Espírito Santo, o preço 
suplantou os demais instrumentos da Política Econômica da Borracha. Em São Paulo, por 
exemplo, não mais de 900 ha .• dos 32.000 hoje ocupados com seringueira no Estado, 
receberam recursos do PROBOR. Na segunda metade da década de 80, período em que 
os plantios mais se expandiram, 1 Kg de borracha bruta custava, na porteira da fazenda, 
um máximo de US$ 1.27. para um preço-mínimo de US$ 1. 74. Isso permitia 
rentabilidade excepcional para os heveicultores do centro-sul e foi esse o verdadeiro 
incentivo para a expansão dos plantios. 

Enquanto isso, na Amazônia, o seringueiro continuava atrelado ao antigo e 
antiquado sistema do "barracão", onde nenhuma política econômica voltada para o 
seringueiro encontra condições efetivas de materializar-se. Ali, o sistema de preços 
mínimos funciona de forma muito precária, quase nunca alcançando o seringueiro. 

Tendo como base de cálculo, até março de 1990, o salário mínimo nacional - 
parâmetro que nem sempre reflete os custos da atividade extrativista - o preço básico 
da borracha raramente é praticado no seringal2• Ao produtor não é dada, até hoje, a 
opção de vender sua matéria-prima bruta ao Estado, através do estoque regulador, 

1 Até aquele momento, o preço básico de um quilo de borracha bruta era calculado através da 
seguinte fórmula: · 
Salário-mínimo x 12 .onde 500kg == produção anual de um seringueiro. 

500 Kg 
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conforme prevê a legislação. Ademais. essa opção pressupõe uma estrutura de 
comercialização com grande capilaridade na região. nunca pensada pelo Governo. Desta 
forma, na sua refação com o mercado, o produtor está submetido à intermediação 
absoluta do patrão e/ou "marreteiro", que nunca pagam pela borracha o preço mínimo 
oficialmente estabelecido. 

Ressalte-se. no entanto, que uma política oficial de preços, valendo-se de um 
parâmetro aceitável de reajuste, como é o caso do salário-mínimo, contribuía 
sobremaneira para elevar os diferentes patamares de preços efetivamente praticados em 
nível local. Na vigência dos preços mínimos baseados no salário mínimo, a produção de 
borracha até conseguia ser atividade econômica básica no seringai, sempre 
complementada por usos diversos da floresta, para viabilizar a sobrevivência do 
seringueiro. Essa tem sido a situação predominante na Amazônia, até três anos atrás e 
é ilustrativa dos ciclos da atividade extrativista da borracha na região, determinada por 
extemalidades, sobretudo pelo preço do produto . . 

Assim, preços atrativos para os heveicultores não eram traduzidos em incentivo 
para o aumento da produção e da produtividade nos seringais nativos, e muito menos 
para a melhoria da qualidade da borracha neles produzida. 

0 RADIAL, A QUEDA DOS PREÇOS E A PRODUÇÃO EXTRATIVISTA 

Por volta de 1982, dois fatos levam ao agravamento da situação dos 
seringueiros amazônicos: o surgimento do pneu radial e a queda do valor de 
comercialização da borracha. 

A tecnologia do pneu radial, por possibilitar um artefato mais resistente e de 
maior durabilidade do que o pneu convencional. exige maior quantidade e melhor 
qualidade da borracha natural empregada, não substituível pela sintética. O que, em 
outras circunstâncias, poderia ser um importante fator de desenvolvimento 
para o segmento extrativista do Setor. no contexto atual termina por se transformar em 
verdadeiro pesadelo para o seringueiro. 

Esse tipo de pneu, fabricado para carros de passeio e caminhões, está 
substituindo rapidamente os demais pneus principalmente no Primeiro Mundo. com 
tendência a prevalecer sobre os demais. Hoje, Japão e Estados Unidos. por exemplo, 
praticamente só usam esse tipo de pneu, e são cada vez mais exigentes em qualidade. 
Países do Terceiro Mundo, industrializados e com uma frota importante como a do Brasil, 
também têm no radial uma opção quase preferencial. 

A borracha da Amazônia já não era competitiva, dadas, entre outras coisas, as 
formas obsoletas de produção, beneficiamento e comercialização do produto. No 
entanto, as consequências da expansão da demanda por borracha natural, ao invés de 
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terem sido positivas, como seria de se esperar, foram negativas para a produção 
amazõnica. A e><igência. irreversível. por alta qualtidade. passa a alijar, ainda mais, a 
borracha amazõnica dos benefícios do crescimento do mercado provocado pelo novo 
processo produtivo que, sem dúvida, além de ser um dos maiores consumidores de 
borracha natural, tende a liderar a produção de pneumáticos em escala global. 

Nesse quadro, a indústria de pneumáticos nacional, que consome 80% da 
borracha natural produzida internamente - os 20% restantes são consumidos pela 
indústria de artefatos leves - passou a cobrar boa qualidade da borracha da Amazônia, 
algo que evidentemente só é factível através de um processo planejado e de longo prazo. 
Em dez anos, contudo, nenhuma iniciativa foi tornada concretamente pelo Estado, no 
sentido de modernizar os seringais amazônicos. 

O segundo fato importante está relacionado com os preços básicos do produto. 
Também por volta de 1982, tem início um processo de declínio progressivo do valor real 
do preço de comercialização da borracha, mais evidente a partir de 1985. 

O impacto do pneu radial conjuntamente com a queda dos preços têm levado 
e uma menor produção na Amazônia, enquanto fora dela a produção continua crescendo 
(veja tabela sobre comercialização a seguir). O aspecto mais notório dessa realidade é 
que em 1985 a Amazônia era responsável por 85% da produção nacional de borracha. 
Já em 1990, a Amazônia respondia por somente 46%. Neste último ano. pela primeira 
vez na história, os seringais de cultivo não-amazônicos suplantaram os nativos. Ourante 
o ano de 92, a Amazônia produziu apenas 9.000 toneladas, ou 28% das 30.000 
produzidas no país. A tendência é que quantidade e proporção continuem caindo, se 
nenhuma medida for adotada urgentemente. 

~ fácil verificar que esse novo quadro não se deve apenas ao aumento da 
produção dos seringais plantados fora da Amazônia. A análise mostra a importância da 
organização dos produtores na apropriação de medidas voltadas à potencialização da sua · 
atividade. Enquanto os cultivadores, minimamente organizados, conseguiram se 
aproveitar de uma política de preços-mínimos para estender e tecnificar seus cultives, 
o seringueiro viu sua situação ainda mais agravada, agora por um problema estrutural. 
a falta de qualidade, que não se apresentava com gravidade no passado. 

De que forma esse processo descrito acima influenciou os seringueiros no 
movimento social que resultou na proposta de criação de Reservas Extrativistas 7 
Certamente o problema do preço e da qualidade da borracha nativa não era tão evidente 
na estratégia de luta desses trabalhadores em meados da década de 80, como era (e 
continua sendo) o problema do acesso à terra e, hoje - mais do que antes - o da questão 
ambiental. No entanto, subjaziam a essas questões, como motes importantes para a 
autonomia almejada. Os seringueirós ao incluírem, entre suas demandas prioritárias, a 
necessidade de organizaçao e liberdade para produzir e comercializar. tinham como 
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objetivo. ceterfs paribus, a apropriação de resultados de uma política, que as condições 
. locais não permitiam que fosse viabilizada. 

A questão crucial é que, ao contrário do que acontece com a borracha 
proveniente de área de cultivo, hoje, já não basta uma política de preços adequada para 
resolver o problema da borracha nativa. Atualmente, qualidade é mais importante do que , ~ " 
preço. Isto significa que, para a Amazônia, somente um planejamento amplo para o 
segmento poderá viabilizar soluções. Por. exemplo, a borracha nativa deverá ser 
comprada pelo Estado, que pagará preços subsidiados ao produto, por um prazo a ser 
tecnicamente definido {mas não inferior a dez anos), para permitir a implantação dos 
mecanismos que possibilitem a modernização dos processos produtivo e de 
comercialização. Somente iniciativas amplas serão capazes de colocar a região no 
patamar de competitividade que o mercado requer. 

Considera-se, de resto, que as regras da atual política também são infringidas 
pelo segmento industrial, dominado por poderosas transnacionais corno Gi::>od Year, 
Pirelli, Firestone e outras. defensoras abertas da borracha importadá em detrimento da 
nacional, seja de cultivo ou nativa. Os consumidores do produto são obrigados. hoje, a 
comprar de borracha nacional 36% do volume que consomem, cota definida em função 
da proporção entre borracha produzida no Brazil e aquela consumida. Este índice é revisto 
a cada seis meses. Há denúncias ao IBAMA de que Certificados de Comercializaçao • o 
principal documento comprobatório de compra de borracha natural nacional pelo 
consumidor do produto; o mesmo que libera as cotas de importação • vêm sendo 
vendidos a empresários do segmento industrial. Esta é a forma através da qual 
empresários inescrupulosos conseguem aumentar a sua cota de compra da borracha 
estrangeira de preço mais barato. Contra esse artifício espúrio os segmentos produtivos 
não têm defesa - e o extrativista menos ainda. 

POÚTICA ECONÔMICA DA BORRACHA NO GOVERNO COLLOR 

Com a assunção do Governo Collor (1990-1992), a borracha passou a ser visada 
pelo Ministério da Economia, como produto beneficiário de uma política protecionista 
(contingenciamento e equalização), "incompatível com a economia de livre-mercado". 
que aquele Governo dizia intencionado a viabilizar no País. O princípio da equalizaçao foi 
suspenso e a TORMB deixou de gerar os recursos financiadores da Política Econômica 
da Borracha. 

Já em março de 90, o preço básico da borracha bruta deixou de ser calculado 
tendo o salário-mínimo seu parâmetro básico de reajuste. Em seu lugar vários índices 
foram empregados. como a ·variação da taxa cambial, !GP-Índice Geral de Preços. Houve 
períodos, como na vigência do Plano Collor li, em que o preço básico da borracha ficou 
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congetado por um semestre inteiro (de 17 de janeiro a 06 de junho de 1991 ). 
Por esse processo, o preço básico do produto para janeiro de 1993, tabelado 

através da Portaria nº 5, de 07 de janeiro de 1993. do Ministério de Estado da Fazenda, 
em Cr$ 10.682,00/Kg, apresenta uma defasagem de 50% em relação ao salário-mínimo. 
Ou seja, os 500 Kg de borracha produzidos por um seringueiro, na Amazônia, facultam 
lhe, hipoteticamente, uma remuneração de 1/2salário-mínimo mensal. Hipoteticamente, 
porque os preços praticados nesse mesmo mês de 93. em Rondônia, dentro da Reserva 
Extrativista do Rio Ouro-Preto, estãva por volta de Cr$ 5mil/kg e, no norte éto Acre, na 
Reserva Extrativista do Alto-Jurué, em torno- de Cr$ 3mil/kg. Cóm esses preços os 
seringueiros recebem dois e um saláfios-mínimos/ano, respectivamente. 

As medidas do governo Collor atendiam em cheio aos interesses da indústria. 
que passou a desembolsar. no mínimo, menos US$ 40 milhões/ano, com a ausência da 
equalização e com a economia facultada pelos baixos preços da matéria-prima praticados 
inter,,namente, obtendo, desta forma, lucros maiores. Em outras palavras: transferência 
direta de renda do segmento produtivo • o mais vulnerável do setor - para o industrial, 
com maior poder político para ver atendidas suas pretensões. 

Além disso, o Ministério da Economia à época estabeleceu um plano de redução 
das alícotas de importação de borracha natural, pneumáticos e artefatos, para três anos, 
ainda em vigor. assim delineado: 

Cronograma de Redução 

Produto 1992 1993 1994 

borracha" 20% 15% 10% 

pneumáticos 30% 20% 15% 

artefatos 40% 30% 20% 

• 30% em 1990 
" ,.,. 

~ de se supor que o "lobby" da indústria tenha convencido à equipe econômica 
do Governo Collor a reduzir mais a alícota da matéria-prima de que depende, mantendo, 
entretanto, mais elevadas, em relação a esta, as alícotas dos produtos que produzem. 
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O princípio da eliminação de "protecionismos" defendido pelo Ministério da 
Economia, reduziu a arrecadação da TORMB de US$ 49 milhões, em 1989, para pouco 
mais de US$ 2 milhões (estimados), em 1992. Uma fonte essencial para 'Jiabilização dos 
projetos de desenvolvimento das Reservas Extrativistas, para a melhoria da qualidade da 
borracha e diversificação da atividade produtiva das áreas extrativas de modo geral, 
deixou, assim, de existir, exatamente quando o segmento extrativista passou a reunir 
melhores condições de pleiteá-la. 

O Ministério ainda tentou - e essas possibilidades não estão de todo descartadas 
- restringir o contingenciamento apenas para a borracha de boa qualidade e acabar com 
o estoque de reserva, reivindicações também da indústria. 

Vale a pena analisar algumas iniciativas que aconteceram nesse período por 
parte do movimento social dos seringueiros, de instituições que o apóiavam e também 
da parte do Governo Federal. 

O Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais OEA) foi a primeira instituição 
a propor o redirecionamento de certos instrumentos de política, com o objetivo de 
viabilizar o desenvolvimento e consolidação das Reservas Extrativista criadas. Através 
de convênio com o IBAMA, realizou, em março de 90 - antes, portanto, de todas as 
medidas que seriam tomadas pelo Governo Collor - um estudo de "Avaliação e 
Redirecionamento da Política para a Borracha da Amazônia". Por esse estudo, entre 
outras coisas, o salário-mínimo devería continuar como referência para o cálculo do 
preço-básico da borracha e os recursos da TORMB redireciooados para a implantação de 
um Programa Nacional de Reservas Extrativistas e Reservas Indígenas e criação de um 
Fundo Internacional para Conservação da Floresta, com a participação do Conselho 
Nacional dos Seringueiros e instituições ambientalistas, no âmbito do IBAMA, para definir 
um plano de investimentos desses recursos. O encaminhamento dessa proposta 
provocou a constituição, em outubro de 1990, de um Grupo de Trabalho lnterministerial 
para estudar a reformulação da Política da Borracha. Formado pelos Ministérios da 
Economia, Secretaria do Meio-Ambiente e outras pastas, esse Grupo propôs prioridade 
ao desenvolvimento de ações sobre o extrativismo, a manutenção do contingenciamento, 
o redirecionamento dos recursos gerados pela TORMB para projetos de interesse do 
Setor na Amazônia e a ampliação das funções do estoque regulador como mecanismo 
de intervenção e regulação de preços. Até janeiro de 1993, no entanto, nenhuma ação 
concreta foi tomada pelo governo federal em funçao dessas recomendaç~e~: 

Em março de 1991 , outra proposta produzida pelo Instituto. como assessor da 
Aliança dos Povos da Floresta, é encaminhada pelo CNS e UNI, ao Ministério da 
Economia. quando de uma mobilização realizada pelo movimento dos seringueiros, que 
trouxe a Brasília trabalhadores extrativistas do Acre. Rondônia e Pará. Denominado 
"Proposta de uma Nova Política para a Borracha Nativa Adequada às Reservas 
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Extrativistas e Indígenas da Amazõnia•, o documento apresentado trata das funções 
ecológicas, sociais, econõmicas e históricas da borracha na Amazõnia, reivindicando o 
necessário tratamento diferenciado para esse segmento do Setor. Nele, os preços 
básicos eram escalonados no tempo, tendo em vista a) a recuperação do valor de compra 
do produto (volta ao patamar do salário-mínimo), b) o atendimento das necessidades da 
cesta-básica do seringueiro e c) a cobertura dos custos de produção. 

Nada foi implementado pelo Ministério da Economia, onde por três dias 
consecutivos essa proposta foi discutida em reuniões que contaram com a participação 
dos Secretários de Economia e o de Abastecimento e Preços. A equipe econômica deixou 
o Ministério logo em seguida, com a queda da Ministra Zélia Cardoso. Essa proposta foi 
de grande valia como subsídio ao Grupo de Trabalho Extrativista, criado em maio de 92, 
no lmbito da Câmara Setorial da Borracha e coordenado pelo CNS, instância em que o 
IEA atuou como assessor do Conselho. 

Cabe destacar, também, um anteprojeto de lei elaborado pelo IBAMA em 
fevereiro de 92, durante a gestão do Dr. Eduardo Martins, mas não tramitado no 
Congresso Nacional, onde se propõe uma nova Política Nacional da Borracha Natural, 
pela qual seriam providas assistência técnica e creditícia ao seringueiro, priorizada a 
pesquisa aplicada e constituído um fundo nacional para o desenvolvimento da borracha 
de origem extrativas, entre outras ações previstas. 

No entanto, e mais importante e consequente iniciativa do Governo Federal, para 
com o Setor como um todo, se deu com a criação da Câmara Setorial da Borracha. 
Instalada em maio de 92, dela fazem parte todos os segmentos do Setor: os produtivos 
extrativista e de cultivo e o industrial (pneumáticas e fabricantes de artefatos de 
borracha). Os beneficiadores, representados pelos usineiros, não são considerados um 
segmento propriamente, mas estão representados na Câmara. Pela primeira vez, o 
segmento extrativista toma assento em um foruni representativo do Setor.· 

Sub-dividida em 04 grupos de trabalho, a Câmara - que tem por objetivo 
encaminhar as questões do Setor como um todo, junto ao hoje Ministério da Fazenda - 
funcionou durante os primeiros meses definindo uma estratégia de ação de curto-prazo 
nas áreas de preço e comercialização da borracha. Isso enquanto era contratado um 
estudo-diagnóstico do Setor, financiado pelos diferentes segmentos, com base no qual 
a Câmara proporá uma política de desenvolvimento setorial de médio e longo prazos. 

Um desses grupos de trabalho é o GT-3 - Questão Extrativista. coordenado pelo 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), com representação dos demais segmentos. 
As propostas do Movimento Social dos Seringueiros são encaminhadas à Câmara Setorial 
atravás do GT-3. Desse Grupo, o IEA participou como único assessor do Conselho, . 
durante os meses de maio, junho e julho de 1992. Nesse período, o GT-3 aprovou a 
única proposição concretamente apresentada no âmbito da Câmara, denominada 
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"Proposta Emergencial para o Segmento Extrativista", pela qual 7. 700 famílias de 
seringueiros seriam atendidas nas áreas da produção e beneficiamento, contando para 
isso com recursos da TORMB e venda de parte do estoque de reserva.· Incluía, além 
dessas ações, a volta do salérlo-mfnlmo como base de cálculo do preço da borracha. Na . ª • 
mesma proposta, reivindicou um período de 5 anos mais de subsídios, através do preço· 
básico e compra do produto, tendo no estoque de reserva o instrumento de viabilização 
de mercado. 

Atualmente, na Cãmara Setorial, até mesmo a indústria de pneumáticos. 
normalmente refratária à qualquer proposta que não leve ao descontigenciamento da 
borracha (não do pneu), à extinção da TORMB e à. prática de preços básicos reduzidos. 
concordaria com uma política diferenciada para o segmento extrativista, com vigência 
de até 8 anos. 

A Cãmara tem se revelado um forum apropriado para o encaminhamento de 
proposições do Movimento. Ela possibilita a fundamentação técnico-política de 
discussões esclarecedoras das características, do segmento extrativista. Ao mesmo 
tempo, nela se legitima as ações do segmento dentro do Setor da Borracha, facilitando 
a viabilização política dos projetos das comunidades seringueiras. 

Tudo indica, todavia, que o Conselho Nacional dos Seringueiros não compartilha 
esta opinião. O IEA em julho de 1992 deixou de assessorar o CNS junto à Câmara e, por 
conseguinte, de comparecer às suas reuniões. O próprio Conselho não tem participado 
daquele fórum. As propostas do GT-3 (Questão Extrativista) tendem a ser retomadas 
pelo GT·4 (Segmento Cultivo) diante da interrupção das reuniões do GT·3, já que seu 
Coordenador, o presidente do CNS, não tem comparecido às reuniões do seu grupo, nem 
das dos demais e tampouco das assembléias da Câmara. 

Estaria o Conselho agindo dessa forma em função de consulta às suas bases, 
ou isso refletiria falta de representatividade e. consequentemente, de poder politico, para 
encaminhamento das questões que dizem respeito ao segmento? Essa é uma questão 
pertinente, porque o Movimento pode estar deixando de avaliar corretamente 
oportunidades políticas novas, seja por não acreditar na Câmara, seja por não se 
empenhar em f azar dela um forum legitimador de uma Política Econômica da Borracha 
que atenda aos interesses dos extrativistas. 

Esse espaço do Conselho já estaria sendo ocupado pela APBNB·Associação dos 
Produtores de Borracha Natural do Brasil, na verdade uma instituição que congrega 
seringalistas e usineiros da Amazônia, conhecida como formuladora de propostas que 
pretendem perpetuar a intermediação na produção regional de borracha. Ela conseguiu 
em princípios de 1993. uma audiência com o Presidente da República, para tratar da 
atual crise por que passa o âegmento produtivo da regiao. A APBNB recebeu tratamento 
diferenciado e a demonstração do alto interesse do Presidente Itamar Franco em 
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conhecer as proposições da região para a questão da borracha. O resultado da iniciativa 
foi imediato: a criação de um Grupo de Trabalho lnterministerial, com a atribuição de, em 
trinta dias, identificar os problemas que atingem o segmento produtivo regional, 
sugerindo a orientação para açoes de curto e médio prazos. A Portaria criando o GTI, . .. 
constituído do Ministério do Meio-Ambiente, Ministério da Fazenda, Ministério da 
Indústria, do Comércio e do Turismo e da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Coordenação, foi publicada no Diário Oficial da União, de 26 de janeiro ~e 1993. 

Pode-se imaginar a capitalização dessa iniciativa no âmbito da Câmara Setorial 
e como reforçará as posiçoes da APBNB, junto àquela instância. Vale observar que essa 
instituição se faz representar no segmento produtivo, mas, de fato, nem a ele pertence. 
Corre o Movimento dos Seringueiros o risco de ficar na esteira desse processo. 

CONCLUSÕES 

. 
A Política Econômica da Borracha, até o presente, tem beneficiado todos os 

segmentos do Setor menos os seringueiros amazônicos. Isto porque aos seringueiros não 
foram dadas as condições básicas para desempenharem papéis de atores políticos e 
econômicos capacitados a propugnar pelos seus próprios interesses. Neste sentido, a 
implementação de uma política setorial de amplo alcance, pressupõe o domínio e 
controle, pelas populações beneficiárias, dos meios de produção empregados e da terra 
que ocupam. A Reserva Extrativista se apresenta como a solução mais adequada 
disponível atualmente, para a concretização de uma política dessa natureza. Isto porque 
as REX propiciam a transformação dos seringueiros em atores políticos e econômicos 
com perfil próprio. 

O que não é possível, no entanto, é submeter o seringueiro às regras de 
competição do mercado, à "modernização", se o Estado não viabiliza as condições 
políticas, econômicas e sociais para que este produtor possa fazer frente a novos 
desafios. Há que, minimamente, garantir preço-báélco compatível com as necessidades 
do segmento, bem como assegurar a compra do produto, conforme prevê a lei. 

O papel econômico da borracha se expressa em sua função sócio-ambiental. 
Mantém quase 80 mil seringueiros e suas famílias na floresta, distribuídas numa 
extensão regional de 400 mil Km2. É um território uma vez e meia o Estado de São 
Paulo, onde o extrativista construiu um espaço de convivência com o ecossistema 
florestal- numa região tropical úmida, algo em si já relevante-, nele inserindo a atividade 
humana produtiva em harmonia com as condições de biodiversidade predominantes na 
região. O que o Estado e Q sociedade podem querer mais do seringueiro? 

Manter essa população na floresta tem um custo econômico baixíssimo e um 
retorno social talvez dos mais elevados de qualquer atividade produtiva no País. E isso 
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pode ser feito de forma programada. Subsidiada, sim, mas não paternalista. 
Falta, evidentemente, sensibilidade por parte do Estado brasileiro e, ao que 

parece, uma estratégia eficaz e mais agressiva por parte do Movimento Social dos 
Seringueiros, representados pelo seu Conselho Nacional. Se uma mobilização nesse 
sentido não se der rapidamente, poderá ser tardia qualquer iniciativa posterior com vistas 
à reversão deste quadro. 

Contribuições importantes podem ser encontradas nas propostas e estudos já 
produzidos para pensar estratégias que levem o Estado a assumir seu papel no processo 
de viabilização da borracha nativa. O potencial de fundamentaçao técnica e política está, 
em grande parte, ainda por ser apropriado. A título de ilustração, exploraremos. ainda 
que rapidamente, algumas idéias. 

- Se calculado com base no salário-mínimo vigente em janeiro de 93 (Cr$ 
1.250.700.00 ou US$ 82.60 pelo dólar de 27/01/93), 1 Kg de borracha custaria Cr$ 
30.001,00, recuperando seu valor de compra de março de 90. Esse valor, multiplicado 
pela produção regional de 1985, 34.540 toneladas - maior produção anual dos últimos 
20 anos -chegaria a um montante de US$ 104 milhões os quais divididos por 400 mil 
Km2 ou 40 milhões de hectares (área ocupada pelos seringueiros) representariam US$ 
2.5/ha. Tendo em vista que da produção extrativista uma média, superestimada. de 
50% não atende aos requisitos de qualidade da indústria, pode-se presumir que, 
remunerar o seringueiro nos níveis mencionados, implicaria, em janeiro de 1993, em um 
desembolso por parte do Estado de US$ 1.25/ha, isto 6, cerca de US$ 50 milhões 
anuais. Esse seria o custo anual da preservação de cada hectare dessa área de floresta. 
Na verdade, um custo que pode viabilizar o processo de melhoria da Qualidade da 
borracha e financiar a diversificação da atividade produtiva nos seringais. Registre-se que 
por duas décadas este foi o valor gerado anualmente pela TORMB que beneficiou, 
contudo, todos os segmentos do Setor Borracha, menos os seringueiros. 

- O estoque de reserva deve continuar sendo administrado pelo Governa Federal 
e operacionalizado de forma que sua recomposição se dê somente com borracha natural 11 

nativa. Atualmente, por lei, esse estoque só pode ser suprido com borracha importada. 
Isso seria viabilizado com a mudança da lei, que exigiria um intenso trabalho de ~ •• 
gestionamento político. Esta mudança não é impossível de ser conseguida. A reposição 
do estoque poderia ser financiada com recursos obtidos com a venda do átual. Como 
esse estoque é muito importante para a indústria de artefatos leves, que dependa de sub 
cotas da indústria de pneumáticos para se abastecer de matéria-prima. essa medida viria 
atender. também, a esse segmento. Por esse sistema, estaria asseguràdo o mercado 
para a borracha nativa, pelo tempo que a estratégia a ser empregada decida coma 
adequado para a melhoria-da qualidade da matéria-prima amazônica, diversificação da 
atividade produtiva nos seringais, etc. (em princípio, pode-se antecipar que não deve ser 
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um período inferior a 1 O anos). Um problema é que inclusive a indústria de artefatos tem 
se posicionado contrária à manutenção desse estoque. em vista do Estado ter transferido 
para a CAmara a decisão de continuidade ou não do estoque. Em caso de vir a ser 
mantido. a sua administração passaria para a iniciativa privada. A alegação para essa 
decisão são os altos custos de sua manutenção. Obviamente, todos os segmentos, 
menos o extrativista, são pela sua extinção. No entanto, essa é uma responsabilidade 
da qual o Governo Federal não pode se eximir, porque ela é um fator de viabilização do 
seringai nativo. 

- Preocupado com a situação do setor produtivo de borracha natural no Brasil, 
de modo particular quanto às precárias condições de competitividade em que se 
encontra, o Forum dos Secretários de Agricultura e Reforma Agrária, vem se mobilizando 
desde junho de 92, no sentido de formular uma proposta que atenda aos requisitos de 
produtividade, qualidade e transformação dessa matéria-prima. Os secretários dos 
estados produtores, principalmente os não amazônicos, têm formalizado junto à 
ministros, desde então, a intenção de concretíaar uma proposta que o Forum venha a 
formular com a maior rapidez possível. Essa é uma parceria sumamente importante na 
adoção de uma possível estratégia do Movimento dos Seringueiros. 

Finalmente, e demonstrando as ramificações e alcance da problemática da 
borracha nativa com relação às suas implicações para a União, cabe tocar na questao 
dos brasivianos: 

~ O Acre tem, em estado latente, um grave problema com a Bolívia, com risco 
de se tornar um conflito internacional de proporções consideráveis. Trata-se dos 1 5 mil 
seringueiros que cruzaram a fronteira boliviana, pressionados pelo processo de 

, expaansão da "fronteira agrícola" do lado brasileiro e hoje cortam seringa na floresta 
amazônica daquele país. Chamados de "brasivianos", como os "brasiguaios" da 
conhecida questão com o Paraguai, esses seringueiros podem estar sendo expulsos de 
volta ao Brasil, porque a Bolívia tem planos de ocupação para sua Amazônia que. 
evidentemente, não incluem os brasileiros que para lá foram tangidos. 

Em função disso, uma comissão de deputados estaduais do Acre retornou em 
dezembro de 199 2, da Bolívia, onde foi verificar a situação dos seringueiros que lá estão 
e a exata dimensão do problema que aquele Estado enfrentará com a volta daqueles 
trabalhadores.· Esta comissão levará o problema diretamente ao Ministro das Relacoes 
Exteriores, para o encaminhamento de propostas que estão sendo estudadas. Oe[ltre 
elas, de acordo com a imprensa de Rio Branco, o pleito, junto ao Governo Federal, de 
quinze anos de subsídios à borracha nativa. A Assembléia Legislativa do Acre encararia 
positivamente estratégias para a efetiva adoção de uma política econômica da borracha 
que contemple medidas minimlzadoras desse problema fronteiriço. 
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MINISTtAIO DO MEIO-AMBIENTE. •portaria Conjunta nº 3, de 25 de janeir.o de 1992". 
Cria Comissão com a finalidade de identificar, no período de 30 dias, problemas 
envolvendo o Segmento Borracha Natural, no tocante ao escoamentQ e preços do 
produto. 
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