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APRESENTAÇÃO 

A Amazônia se caracteriza por sua diversidade. Convivem, em conflito ou harmonia, 
populações indígenas com seringueiros, colonos transplantados do sul ou nordeste 
do país com caboclos ribeirinhos, mega-empreendimentos agrícolas com uma 
produção familiar incipiente e o extrativismo que há séculos se pratica na região. 

Além da diversidade cultural, a Amazônia abriga diversos ecossistemas, do cerrado 
à floresta densa, da mata de várzea aos campos alagados ou inúmeras regiões de 
lagos, tudo isso em uma topografia que vai de áreas de planícies a grandes maciços 

rochosos, onde, inclusive, se situa o ponto mais alto do país. 

A preservação do maior patrimônio natural do planeta, com sua diversidade 

ecológica e humana, é um desafio que se assemelha, em magnitude, ao desafio da 
redução da pobreza no país. 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas do Brasil - PPG7, junto com 
outros inúmeros programas governamentais, é um componente importante do 
esforço do governo brasileiro para encontrar soluções que conciliem o 

desenvolvimento econômico necessário para proporcionar melhores condições de 
vida para a população da região, com a necessária preservação do meio ambiente 

para as gerações futuras, beneficiárias de suas riquezas. 

O PPG7 vem se apresentando como uma proposta exitosa, em alguns aspectos, e 
carente de reavaliação e remodelação, em outros. independente de seus pontos 
positivos ou negativos. trata-se de um iniciativa inovadora, seja em sua dimensão de 

cooperação internacional, seja enquanto programa piloto, canaz de gerar caminhos 
novos e sustentáveis para o futuro. 

A Reunião dos Participantes do Programa, que se realizará proximamente em 
Brasília, constitui uma excelente oportunidade de se avaliar o êxito e os problemas 
do PPG7, com o objetivo de aperfeiçoá-lo e, eventualmente, reorientar seus rumos. 

Nesse sentido, o presente documento permite a consideração de e!ementos da 

dinâmica regional que certamente favorecerão uma abordagem que não se atenha 

exclusivamente aos aspectos operacionais e aos procedimentos burocráticos do 
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Programa. Passados dez anos da concepção do PPG7, é necessário que se faça 
uma avaliação de conjunto, considerando não somente os aspectos técnicos de sua 
operação, mas também os aspectos políticos que o circundam. 

A Amazônia, hoje, não é a mesma de dez anos atrás. O contexto regional, imerso 
em um novo contexto mundial e uma nova dinâmica nacional, vem mudando 
aceleradamente. Com isso, o Programa concebido para o início dos anos 80 perdeu, 
em grande medida, capacidade de responder à realidade, principalmente naquilo em 

que ela trouxe de novo em relação à década passada. 

Contextualizar o PPG?, considerar a realidade na qual ele estará inserido daqui para 

frente, é o ponto de partida de qualquer reflexão sobre seus rumos futuros, sobre 
sua adequação à realidade que ele pretende ver alterada. Acreditamos que as idéias 

da Professora Bertha Becker. aqui apresentadas, estabelecem tal ponto de partida e 
desafiam a busca de novos rumos para o dimensionamento dos instrumentos de 

ação governamental na região, em especial o PPG7. 

Mary Helena Allegretti 
Secretária de Coordenação da Amazônia 

4 



CAMPO 

~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

LISTA DE SIGLAS 
Companhia de Produção Agrícola. 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Minstério da 
Agricultura e do Abastecimento. 

ENID 

G7 

GTA 

IAG 

IBGE 

ICMS 

INCRA 

JICA 

MMA 

MPO 

POJA 

PGAI 

PPA 

PPG7 

RESEX 

SCA 

SIVAM 

SPRN 

uc 
.ZEE 

Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. 

Grupo dos sete países mais desenvolvidos: Estados Unidos, 
França, Alemanha, Inglaterra, Japão, Canada e Itália. 
Grupo de Trabalho da Amazônia. 

lnternational Advisory Group do PPG7. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Imposto de Circulação de Mercadorias. 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Ministério 
Extraordinário de Política Fundiária. 
Agência Japonesa para a Cooperação Internacional. 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal. Atualmente Ministério do Meio Ambiente. 
Ministério do Planejamento e Orçamento. Atualmente Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão-MOG. 
Projetos Demonstrativos Tipo A do PPG7. 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada do PPG?. 

Plano Plurianual de Investimentos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
Brasileiras 
Reservas Extrativistas. 

Secretaria de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio 
Ambiente. 
Sistema de Vigilância da Amazônia do Ministério da Aeronáutica. 

Sub-Programa de Recursos Naturais do PPG7_ 

Unidades de Conservação. 

Zoneamento Ecológico e Econômico . 

5 



LISTA FIGURAS 

Figura 1 - Crescimento Demográfico Urbano 91-96 

Figura 2 - População Urbana 1996 

Figura 3 - Autonomia Municipal 1991 

Figura 4- Migrantes na População Total -1996 

Figura 5 - Assentamentos Rurais 1965 a 1999 

Figura 6- PO/A's e Eixos de Desenvolvimento 

Figura 7 - Produto de Extração Florestal - Madeira em Toras-Valor da 
Produção 1996 

Figura 8 - Soja - Valor da Produção 1996 

Figura 9 - Concentração de Focos de Calor 

Figura 1 O - Pastagens Plantadas 1996 

Figura 12 - Acessibilidade Viária 

Figura 13 - Esquema do Novo Macrozoneamento - 2003 

6 



INTRODUÇÃO 

Objetivo 

Este estudo tem como objetivo analisar os cenários que se configuram para o 
desenvolvimento da Amazônia num horizonte de quatro a oito anos, de modo a 
oferecer subsídios para as propostas de continuidade e reformulação da Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG7) que estão sendo 
elaboradas pela Secretaria de Coordenação da Amazônia I MMA. 

Fundamentos da Análise 

Assume-se que os cenários de curto prazo se fundamentam em três componentes 
principais: 

a dinâmica regional da década de 1990, indicativa de tendências resultantes de 
políticas pregressas, de políticas atuais e de processos espontâneos; 

o impacto regional da retomada do planejamento pela União, forte indutor de 
mudanças e definidor da extensão de tempo considerada como "curto prazo", na 
medida em que baseia sua primeira etapa no Plano Plurianual de Investimentos 
para 2.000 - 2.003, e prevê sua complementaridade até 2.007; 
o papel das transformações globais do "fin de síêcíe" decorrentes das novas 

tecnologias de produção e gestão e das redes de informação e de circulação, 
papel indissociável dos dois componentes acima citados através: a) da 

interconexão crescente não só do sistema financeiro e do mercado mundiais, 
mas sim também das arenas políticas nacionais e internacional; b) da velocidade 
acelerada das mudanças, velocidade, contudo. diferenciada social e 
territorialmente em função do acesso à tecnologia e às redes e, certamente, 

também aos recursos financeiros. 

É da combinação desses três componentes que resultam os cenários de curto prazo 
para a região, em cujo bojo jazem riscos potenciais de ampliação da escala e do 

ritmo de impactos sociais, e ambientais negativos. Um cenário conflituoso pode 
emergir da competição entre, por um lado, parcerias domésticas I internacionais 

preocupadas com a conservação da biodiversidade e da floresta, cuja expressão 
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espacial são experimentos sustentáveis pontuais ou de pequena escala com ritmo 

lento de transformação; por outro lado, parcerias domésticas / internacionais 

interessadas na expansão da fronteira econômica através da exploração d& terra e / 

ou de recursos naturais em grandes superfícies e com velocidade acelerada, como é 

hoje o caso da agricultura capitalizada, particularmente a soja. 

O impacto desse confronto, contudo, não se dará homogeneamente na região. Pelo 

contrário, incidirá desigualmente em decorrência da diversidade de suas condições 

ecológicas, sacio-econômicas, políticas, e de acessibilidade, gerando espaços 

tempo diferenciados que indicam uma nova sub-regionalização. Alternativas políticas 

terão que reconhecer essa diferenciação para compatibilizar os ritmos da produção 

e conservação em cada um deles, de acordo com suas particularidades. 

Estrutura do Documento 

Considerando os fundamentos da análise, o estudo se apresenta em três partes: 
A dinâmica regional na década de 1990; 

O impacto da política governamental; 
A nova geografia amazônica: alternativas de orientação política. 
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I. A DINÂMICA REGIONAL NA DÉCADA DE 1990 

A dinâmica regional contemporânea já é indicativa dos confJitos potenciais 
assinalados. Mudanças estruturais na sociedade, no povoamento e no uso da terra 
ocorreram a partir da década de oitenta, acentuando-se nos anos noventa. Dados 

dos censos de 1980, 1991 e da contagem de população de 1996 do IBGE, 
devidamente trabalhados e cartografados, revelam algumas dessas mudanças, até a 
primeira metade da década. Outras escapam às estatísticas, como é o caso da 

dinâmica social e do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
Brasileiras (PPG7) cuja atuação, embora possa ser cartografada, não é captada em 
sua abrangente influência na região. 

No final da década acentua-se a crescente falta de integração entre duas linhas de 

atuação do Estado. Uma baseada no planejamento e favorecimento de novos 

investimentos para o crescimento econômico e a abertura de mercados; a outra 
direcionada para o desenvolvimento sustentável, as populações locais e a proteção 
ambiental. 

Em conseqüência, antigos padrões de ocupação coexistem com novas dinâmicas e 
podem ser agrupados em dois grandes temas: o povoamento e o uso da terra. 

POVOAMENTO 
No que tange ao povoamento, três elementos merecem registro. 
a) Urbanização. O crescimento urbano em ritmo acelerado introduziu profundas 

mudanças na estrutura do povoamento regional. Entre 1970 - 96 a população 

urbana cresceu mais que a população total, com taxas correspondentes ao dobro da 
média do país como um todo, passando de 35,5 % em 1970 para 61 % em 1996. 
Exceção a esse quadro é o Maranhão, onde a população rural é ainda dominante. 

Além do crescimento da população urbana, novos núcleos tem se formado. O traço 

mais importante da urbanização, contudo, é a alteração no tamanho das cidades, 
variável proxy da hierarquia urbana. Se até 1970 o tamanho das cidades mantinha 
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um padrão estável, historicamente construído, de forte primazia urbana, isto é, com 

crescimento contínuo concentrado nas capitais estaduais, a partir de então, esse 

padrão é rompido, com exceção dos estados do Amazonas, Ro1c;;.1i,1i;;.. e /\111ar,á. 
Uma desconcentração urbana se verifica, significando que, apesar de continuarem 

crescendo em termos absolutos, as capitais estaduais não são mais tão 

concentradoras da população urbana, que vive hoje, crescentemente em cidades 

médias e pequenas fora das grandes aglomerações. 

A Amazônia é, assim, a única região do país onde cresce a população em cidades 

com menos de 100.000 habitantes, sendo expressivo o crescimento de cidades com 

20.000 e 50.000 habitantes. Tal processo ocorre sobretudo nos estados de 

Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e no leste do Pará. Adensamentos de novos 

núcleos se formam, em torno de Belém, de Cuiabá, de Manaus, de São Luiz e nos 

estados de Rondônia, Tocantins e Sudeste do Pará (Fig. 1 e Fig. 2). 

É sabido que o crescimento urbano acelerado na região resultou em núcleos 

extremamente carentes em serviços para atendimento à população que se amontoa 

nos piores locais da periferia e mesmo dos centros urbanos, configurando o 

problema ambiental nas cidades como um dos maiores problemas regionais. E é 

ainda uma incognita a questão da base econômica que sustenta a urbanização 

acelerada, na medida em que a economia regional é instável e em grande parte 

informal, originando não só uma rede formal de cidades como uma rede informal de 

núcleos que não tem forma material urbana mas tem algumas funções e relações 

urbanas. Estudo detalhado da especificidade do urbano na região está à disposição 

para consulta na SCA (Becker, 1998). 

Em relação aos cenários, importa assinalar que: 

As cidades representam hoje 12 milhões de consumidores, podendo constituir 

mercado para produtos florestais não madeireiros. conter a emigração das 

Reservas Extrativistas, e estender serviços e a gestão para as Unidades de 

Conservação, de uso direto e seus entornas, articutando as duas malhas, 

administrativa e ambiental (GTA/ Amigos da Terra 1997; Becker, 1998). 
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Embora acelerado até agora, o ritmo da urbanização tende a se desacelerar, por 

duas razões. Primeira, a multiplicação de núcleos nesta década se fez em 

grande parte devido a um intenso processo de formação de novos municípios, 

cada um deles tendo como sede uma cidade (qualquer que seja o seu tamanho), 

e este processo não parece ter maior continuidade. Segunda, o arrefecimento da 

imigração, e, da vinda de migrantes de outras regiões do país para a Amazônia. 

Estas duas razões constituem justamente os dois outros processos fundamentais 

quanto ao povoamento. 

b) Descentralização. A desconcentração urbana mais recente não foi tanto fruto da 

migração, mas sim da criação de municípios em decorrência da constituição de 
1988 que transfere recursos e, em menor proporção, responsabilidades para o 
município, em nome da descentralização. A questão crucial é saber se tat 
descentralização corresponde, efetivamente ou não, a uma maior autonomia, ou 
seja, a uma verdadeira emancipação política e financeira. A dimensão tributária é a 
feição mais evidente da organização federativa do estado brasileiro; a análise dos 
orçamentos municipais, e a discriminação das contas provenientes da base local de 
arrecadação daquelas decorrentes de transferências intergovernamentais, sobretudo 

da União, revela a fragilidade do quadro financeiro dos municípios, que são 
altamente dependentes das transferências de recursos da União (Fig. 3) (Figueiredo, 
1998). 

Não se trata, portanto, de autonomia, mas de uma "emancipação dependente". Do 
ponto de vista dos cenários, interessa registrar que: 

O maior número de municípios criados incidiu nos estados de RO, MT, TO e PA; 
A nova malha administrativa é atribuição do Estado, assim como a malha 

ambiental ( das unidades de conservação), o que revela simultaneamente o 
papel crucial que o Estado, tem na Amazônia, e a desarticulação entre os dois 
processos que cumpre serem integrados; 

Os municípios não correspondem a uma força motriz em termos econômico 

financeiros, mas certamente correspondem a uma força política, na medida em 
que expressam o pacto entre novos pontos de poder local e as instâncias 
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superiores da ordem federativa. Em outras palavras, há que se tornarem 

parceiros políticos. 

e) Migração. É difícil avaliar quantitativamente de modo preciso o movimento 

migratório para a região, porque os dados mais recentes são de 1996 e porque só 
agora se concluem estudos mais aprofundados sobre o processo. É opinião 
majoritária , contudo, que a imigração se reduziu em relação às décadas anteriores 
e que ela é hoje dominantemente intra-regional. 

A importância da migração intra-regional é confirmada na Fig. 4, embora ainda 

domine o padrão da pressão da pobreza nordestina na Amazônia Oriental, - como é 

o caso da migração de maranhenses para o Amapá e para o Vale do Amazonas, - e 
da migração de sulistas para o centro-oeste, oeste do PA, leste do Amazonas e 
Roraima. Que a migração para a Amazônia ainda é maior que para outras regiões 

brasileiras é flagrante na Fig. 5. 

O que mais interessa para fins de cenários, são principalmente as direções dos 
fluxos migratórios que balizam o povoamento atual e indicam o povoamento futuro. 
A Fig. 5 é elucidativa: são, sobretudo os estados do MT seguido do PA na sua 

porção leste, os que mais atraíram migrantes entre 1991 - 96 pois que possuem 
economias mais dinâmicas. Mas esse padrão tradicional foi rompido em três pontos: 

A emergência de novas áreas de atração de migrantes no extremo Norte: Amapá 
I fronteira com o Pará e com a Guiana, e Roraima I fronteira cem a Venezuela e 

eixo da BR 174; 
O delineamento de novos corredores de povoamento. A partir de Mato Grosso, 
um segue a estrada Cuiabá - Santarém e outro penetra pelo estado do 
Amazonas em direção a Manaus e à BR 17 4; no Pará, a imigração para a calha 

do Amazonas tende a ligar-se ao norte com a forte imigração para o Amapá. 
A grande redução da imigração para Rondônia. que é hoje uma estado de 
emigração, isto é, de perda de população principalmente em favor de Roraima. 

O processo migratório tem um componente espontâneo e também um componente 

dirigido pela política de assentamento do INCRA. A aceleração da Reforma Agrária 
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é uma prioridade do governo federal que lhe imprimiu novo ritmo. A Fig. 5 

espelhando o número de beneficiários da Reforma Agrária segundo o número de 

famílias assentadas, revela nitidamente a importância dos assentamentos ria 

Amazônia e sua coincidência com o padrão migratório representado na Fig. 4, dos 

novos corredores de povoamento no Amazonas e em direção ao Amapá. 

Se a aceleração da Reforma Agraria é uma inovação, sua implementação na 

Amazônia mantém o velho padrão de assentamento e colonização em áreas 

florestais sem apoio e orientação, resultando em rápido desmatamento acentuado 

pelo alto índice de abandono dos lotes. Iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e 

do Ministério Extraordinário de Política Fundiária (Port. 88 - INCRA), procurou 

equacionar os problemas dos assentamentos de reforma agrária convencionais 

proibindo a desapropriação e aquisição de terras em áreas de cobertura florestal 

primária, excetuando-se o caso das populações tradicionais. 

Torna-se patente que embora com ritmo reduzido e de caráter sobretudo intra 

regional, a migração continua a ser fator espontâneo e induzido de ocupação 

pioneira do território e de abertura de matas, delineando novos corredores de 

povoamento que unem o sul da Amazônia a Roraima e Amapá, onde se reproduz o 

ciclo do uso da terra característico da região nas últimas décadas. 

USO DA TERRA 

Quanto ao uso da terra coexistem padrões antigos e novos. 

a) O padrão conservacionista. A grande novidade dos anos oitenta e noventa 

foram as inovações introduzidas por iniciativa das comunidades locais e pelo PPG7. 

Se a década de 1980 foi considerada perdida em termos econômicos, não o foi em 

termos sociais. A sociedade civil se organizou como nunca antes verificado. Os 

conflitos da década de setenta e início de oitenta se transfiguraram em demandas 

organizadas com diferentes projetos de desenvolvimento conservacionistas. Trata 

se de experiências associadas à bio-sociodiversidade da Amazônia, realizadas em 

ecossistemas distintos, por populações de origem étnica e I ou geográfica diferente, 

com técnicas, estrutura produtiva, social e política, bem como parcerias diversas. A 
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experiência pioneira foi, sem dúvida, a luta pela criação das Reservas Extrativistas 

(Becker, 1999). 

Tais experiências pontuais e dispersas se intensificaram quantitativamente e 

qualitativamente com o apoio decisivo do PPG7. Apesar de focalizar projetos 

locais, o PPG7 tornou-se um processo inovativo de aprendizado regional, pois que 

não se limita ao planejamento da conservação ambiental, mas· também vai ao 

encontro das novas expectativas dos pequenos produtores, quanto à comunicação, 

extensão e capacitação, ao mesmo tempo contribuindo para este processo de 

mudança social e cultural. 

Dentre os projetos tangíveis do PPG7, ressaltam as quatro Resex, mais de uma 
centena de Projetos Demonstrativos tipo A (PD/A) e a Demarcação de Terras 
Indígenas. A Fig. 6 indica a localização dos PD/A aprovados até 1999, (exceto os 
de 1998) e revela sua predominância no AC, RO, Leste do PAI Oeste do MA e Vale 
do Amazonas. Vale notar inclusive sua presença nas proximidades de Manaus e em 

RR, associada à acessibilidade melhorada. 

Se os primeiros PD/A eram mais dispersos nas proximidade das vias de circulação, 

o mesmo não ocorre com o Subprograma de Política de Recursos Naturais (SPRN) 
e com a proposta de Corredores Ecológicos do Projeto Parques e Reservas. são de 

propostas que envolvem novos atores e nova, muito mais ampla escala, rompendo o 
padrão pontual do PPG7. No caso do SPRN, são os governos estaduais os 

gestores dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada (PGA!), executados em 
extensas áreas por eles selecionadas. Ressalta a continuidade a extensão de áreas 
fronteiriças dos estados do Amazonas e do Pará que correspondem grosso modo à 
dinâmica da migração e prenunciam a implantação de novos eixos de circulação. 

No caso dos Corredores Ecológicos, particularmente do Corredor Central, primeiro 
previsto para implantação, envolvendo um grande número de atores e com enorme 

extensão, situa-se, pelo contrário, em áreas florestais à margem de eixos de 
circulação existentes ou previstos. 
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------------- -- ---- 

Em conjunto com as áreas institucionais - Terras Indígenas e Unidades de 
Conservação - os projetos do PPG7 formam recortes pontuais e /ou extensos de 
uma malha territorial tecno-ecológica, forjando um outro cenário potencial para a 
Amazônia baseado no desenvolvimento sustentável. 

É este cenário que se confronta com antigos e novos padrões de expansão da 

fronteira econômica que tem, contudo, ritmo muito mais acelerado. 

b) A reprodução do ciclo desmatamento I exploração da madeira I pecuária. O 

crescimento da economia agrícola em áreas florestais através de posseiros que 

abrem as matas, estimulados por madeireiras e sua expropriação por fazendeiros de 
gado foi iniciado nos estados de São Paulo e Minas Gerais na década de 1950, 
estendeu-se pelos estados de Goiás e Mato Grosso e caracterizou a ocupação da 

Amazônia a partir do final dos anos sessenta. 

Só que na Amazônia, apresentou ritmo muito mais acelerado, gerando profundos 
conflitos sociais e ambientais, por demais conhecidos. É que, desde meados da 

década de 1970, em função dos avanços tecnológicos e dos recursos financeiros, 
as empresas suprimiram a atuação dos posseiros, realizando diretamente o 

desmatamento e o plantio dos pastos com mão-de-obra assalariada. Em 
consequência, os pequenos produtores tiveram que buscar áreas florestais distantes 
para desmatar e sobreviver. 

Hoje, este ciclo de povoamento, aparentemente se restringe devido à redução da 
imigração e ao menor valor alcançado pelas terras e, consequentemente, pela 
pecuária. A análise dos itens anteriores, aponta para a reprodução do ciclo nas 
áreas de maior imigração: MT, Amazônia Oriental e novos corredores de 

povoamento. 

Esta conclusão pode, contudo, ser enganosa. Primeiro. porque ao que tudo indica, a 

ação das madeireiras alcançou um ritmo mais acelerado do que o a dos posseiros. 

A contínua expansão da "mineração da madeira" - exploração seletiva e predatória 

das espécies valorizadas - se processa em algumas áreas, antes mesmo da 
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chegada dos posseiros. Enquanto o processo de certificação se instala timidamente 

na Amazônia Ocidental, em ltacoatiara, (Mil Madeireiras e Gethal), oito empresas 

exportadoras - quatro européias e quatro asiáticas, entre as quais se inclui uma 

estatal chinesa - avançam pelo vale do Amazonas reduzindo a primazia da 

produção na Amazônia Oriental onde o maior polo produtor regional, Paragominas, 

vem cedendo lugar para o baixo Amazonas (Fig. 7). Ademais, o mercado para a 
madeira não cessa de crescer, sobretudo o mercado interno. Os maiores 

produtores de madeira em tora ainda são os estados do Pará e Mato Grosso, 

seguidos de Rondônia, e o maior consumo dessa produção - 37,4 % - é absorvido 

pela região Sudeste do país, sobretudo, pelo estado de São Paulo (20, 1%) enquanto 
o mercado externo importa apenas 14 % da produção. (Amigos da Terra, lmaflora e 

lmazon, 1999), 

Em outras palavras, um mercado com grande demanda, a acessibilidade e a 

tecnologia melhoradas, sustentam a exploração madeireira predatória em ritmo 

bastante acelerado, mantendo-a como um fator que precede a ocupação da terra 

mesmo, talvez, prescindindo da ação inicial do posseiro. Além de abrir caminho à 
ocupação, tal exploração representa também um fator de crescente exposição da 

floresta ao fogo originário da renovação de pastagens vizinhas e práticas agrícolas. 

Este fenômeno novo, está introduzindo o fogo como um ator na evolução da 

paisagem cotidiana em áreas povoadas da Amazônia, tal como indicado no último 

relatório do IAG (lnternational Advisory Group) de julho de 1999. 

Em segundo lugar, a aparente restrição do ciclo posseiro I madeira I pecuária é 
enganosa, porque é perfeitamente possível que uma nova atividade substitua a 
pecuária, voltando a expulsar os pequenos produtores para novas áreas florestais. 

e) O novo modelo: expansão da agricultura capitalizada. Com efeito, u11ncç:;:; r 
se desenhar um cenário em que pequenos agricultores podem ser expulsos de suas 

terras para o cultivo da soja e, sem alternativa econômica, encontrem como única 

forma de sobrevivência o desbravamento de novas áreas de florestas virgens. 
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------- --------- --------------------- -----. - --- ------ ---- - 

A entrada da agricultura capitalizada na Amazônia é, sem dúvida uma novidade 
histórica numa região que sempre viveu do extrativismo. A cultura emblemática 

desse novo modelo é a da soja que, acompanhada pelo arroz e milho, até meados 
da década havia penetrado timidamente na região (Fig. 8) mas hoje, em 1999, já 
ocupa novas e significativas áreas alcançando uma produção de 6.9 milhões de 
toneladas, 2 milhões das quais no MT 

Mais uma vez, a região se vê potencialmente ameaçada por uma atividade e por 
gestores estranhos. Cultura tecnificada, de altos custos financeiros, a soja é objeto 
de cultivo por um novo tipo de empresário agrícola moderno que em nada se 

compara com os fazendeiros e empresas agropecuárias das décadas passadas. 

Nem poderia deixar de ser assim, na medida em que o acompanhamento atento das 
fortes oscilações do mercado e dos custos, é um dos fatores de sucesso do 
empreendimento (Carvalho, 1999). Corolário dessas condições, é a escala da 

produção que exige estabelecimentos médios ou grandes (em torno de 1.000 há). 
São sobretudo empresários do Sul do país, muitos com passagem pelo centro 
oeste, que tendem a expandi-la na Amazônia, sobretudo o chamado "rei da soja", 

Blairo Maggi, que visa construir um império a partir do Mato Grosso emglobando o 
Vale do Madeira e do Amazonas. 

A velocidade acelerada de expansão da cultura é motivo real de preocupação. 
Plantada inicialmente no Rio Grande do Sul, sua expansão deflagrou na década de 
1970, ainda nos estados do Sul, e já no início dos anos oitenta difundiu-se para as 

áreas de cerrado do centro-oeste, hoje ocupando os Estados de MT, TO, MA, e RO 
na Amazônia. A grande questão é que essa cultura hoje já se instala em áreas de 
mata, como é o caso de Santarém (Pará), onde está sendo plantada tanto na várzea 
como na terra firme. e da tentativa de introduzi-la ao longo do corredor de 
povoamento no AM, que conta com uma estrada pioneira ilegal entre o 
assentamento do Incra na região do Rio Juma (município de Apuí) e o município de 
Novo Aripuanã, por iniciativa da Cooperativa dos Produtores de Soja do Amazonas. 
Esta experiência, se positiva, aliada à alta velocidade de sua expansão pode se 
tornar em fator de acelerado e violento desmatamento. 

17 



d) A ameaça do narcotráfico. Uma outra atividade altamente capitalizada - a droga 

- ameaça a Amazônia. Não os seus ecossistemas, aos quais é adaptada e mesmo 
nativa, mas à sua e outras sociedades. 

Ao contrário do que muitos pensam, a Amazônia não é uma grande área produtora 
de droga. A produção e processamento se concentram nos altos e médios vales dos 
formadores e afluentes do rio Amazonas, sobretudo nos países vizinhos. Áreas 
expressivas de produção do epadú se desenvolvem em torno de Tabatinga (AM), e 
de Cannabis em Barra do Corda (MA). 

O território amazônico participa das grandes organizações que dominam a 
produção, processamento e comercialização da droga através do tráfico e da 
lavagem de dinheiro (Machado, 1998). Cumpre notar que, embora se discuta ainda a 

pertinência ou não da ligação com o Pacífico, esta já existe em várias estradas 

secundárias utilizadas pelo tráfico, que usa no Brasil transporte intermodal e rotas 
alternativas para despistar. 

Os núcleos mais importantes do narcotráfico na Amazônia, são as zonas de livre 

comércio da Amazônia Ocidental: Pacaraima, Bonfim (RR), Benjamin Constant e 

Tabatinga (AM) ainda não efetivada, Cruzeiro do Sul (AC) e Guajará-Mirim (RO). 
Desses núcleos, partem as rotas fluviais, como por exemplo: Benjamim Constant / 

Manaus I Paramaríbo; Cruzeiro do Sul I Eirunepe I ltamaratí I Carauari I Teté; 
Candirú I Anzol I Vilhena. Cáceres, Manaus e Belém são, também, importantes 
áreas de trânsito. 

A lavagem de dinheiro se expressa no elevado número e valor dos cheques 
compensados, em contraste com o valor dos tributos disponíveis para a gestão 

municipal e com a relação a economia e investimentos locais. É possível identificar 
pequenos núcleos urbanos envolvidos nesse processo, sobretudo no AM e AC. É o 
caso de : Eirunepé, na rota do Juruá, que acusa grandes valores sem investimentos; 
Teté, cujo valor é semelhante ao de municípios da zona produtora de soja, mas que 

parece em parte investido localmente; rota Rio Branco ou Sena Madureira I Boca do 
Acre I Lábrea I Manicoré I Borba I Manacapurú; rota Porto Velho I Cacoal. 
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O PADRÃO DA OCUPAÇÃO REGIONAL NO FINAL DO MILÊNIO 

O povoamento regional nas últimas quatro décadas alterou estruturalmente o antigo 

padrão, secular, fundamentado na circulação fluvial. As rodovias atraíram o 
povoamento para a terra firme e para novas áreas, abrindo grandes clareiras na 
floresta, e sob o influxo da nova circulação a Amazônia se urbanizou e se 
industrializou, embora com sérios problemas sociais e ambientais. 

Duas características marcantes devem ser ressaltadas em relação à ocupação 
regional. A primeira é o seu padrão linear. Na Amazônia, a integração terrestre e 
fluvial do território tendeu a formar eixos de transporte e infraestrutura ao longo e em 

torno dos quais se concentram investimentos públicos e privados. Esses eixos 
acabam definindo um macrozoneamento da região. Neles se concentram a 

população, os migrantes, os núcleos urbanos, verificando-se forte pressão sobre o 
meio ambiente em termos de desmatamentos, queimadas e conflitos fundiários. É a 

partir dos eixos que se dirigem os fluxos populacionais para a floresta. Tal 
macrozoneamento também conforma grandes espaços entre os eixos, domínio de 
terras indígenas, Unidades de Conservação e populações extrativistas e ribeirinhas 
isoladas. Fato importante a registrar, é que segundo estudos recentes, (Alves, 
1999) o desmatamento não excedeu 50 Km em ambas as margen_s das estradas, o 
que acentua o caráter linear da ocupação. Vale registrar ainda que mesmo os 

projetos do PPG7 acompanharam esse padrão, localizados que foram nas 
proximidades das vias de circulação. 

A segunda característica relaciona-se à primeira. O adensamento de estradas no 
leste do Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia, compõem, numa 
outra escala, um grande arco de povoamento que acompanha a borda da floresta, 
justamente onde se implantaram as estradas. Nesse cinturão situa-se o cerne da 

economia regional, à exceção da economia de enclaves representada pela Zona 
Franca de Manaus e alguns projetos minerais. Também aí se concentra o maior 

número de focos de calor na região (Fig. 9). 
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Os novos corredores de povoamento são pontas de lança de grande arco que 

estendem a ocupação para o interior, mas até o momento, não romperam o padrão 

linear concentrado ao longo das vias de circulação. 

II. O IMPACTO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL 

As duas linhas desarticuladas de ação governamental implícitas até meados da 
década de 1990 tornam-se explícitas em 1996, marcando a passagem do milênio. 
Ambas se fundamentam na idéia de destinar parcelas do território para o 

desenvolvimento, embora o desenvolvimento previsto por uma e por outra seja não 
só diverso, como mesmo oposto e conflitivo. 

Por um lado, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) procura ampliar sua influência 
rumo ao desenvolvimento sustentável. É sobretudo através do PPG7 que esta 
atuação se faz sentir, cujo melhor exemplo, talvez, seja a proposta de criação de 

Corredores Ecológicos apresentada em 1996, acima mencionada, que amplia 
sobremaneira a escala territorial e número de atores envolvidos no processo de 

mudança conservacionista. 

As iniciativas governamentais se ampliam, pautadas na descentralização tanto ao 
nível federal como estadual e na participação da sociedade civil. Agendas Positivas 

estão sendo elaboradas para coordenar as ações dos governos federal e estaduais 
e para ouvir os diferentes "stakeholders". Novas prioridades estão sendo 
perseguidas pela Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA) entre as quais 

alternativas para atividades econômicas que causam desmatamento e degradação, 

tais como bioprospecção e biotecnologia, reabilitação das terras degradadas, gestão 
sustentável da floresta, e, desenvolvimento urbano. A necessidade de um macro 
zoneamento ecológico-econômico está sendo reconhecida crescentemente pela 
SCA e vários governos estaduais. 

Por outro lado, também em 1996, após uma década de retração, o governo federal, 

através do Ministério do Planejamento, retoma o planejamento econômico e 
territorial no país com o Programa Brasil em Ação, pautado em corredores de 
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desenvolvimento. A efetivação do planejamento se dará com o Programa Avança 

Brasil cuja execução será deslanchada no período de 2.000 - 2.003, e 

complementada até 2.007 (1999). Este planejamento é um componente crucial nos 
cenários de curto prazo para a Amazônia, e constitui a estratégia decisiva para o 
desenvolvimento regional. 

O Avança Brasil é justificado pelo governo para a retomada do crescimento 

econômico, através da gestão integrada do Plano Plurianual de Investimentos (PPA 
4 anos) e dos Orçamentos. A unidade básica de planejamento e gestão são os 
programas, a serem implementados de forma descentralizada, sob a 
responsabilidade de gerentes. São ao todo 365 Programas no valor de R$ 

1.113.000.000 previstos para os oito anos. O governo - União, estados e municípios 
- participa com 66,6 %, o restante sendo suprido pelo setor privado, as estatais e 
alguns fundos, prevendo-se a participação crescente do setor privado. 

Os principais instrumentos do plano são: o PPA, que expressa a estratégia federal e 
define as áreas prioritárias para alocação dos recursos orçamentários da União para 
os próximos quatro anos, e os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento 
(ENID), que constituem a principal agenda do Programa, e para os quais foram 

destinados R$ 317 bilhões nos próximos oito anos. 

A noção de eixo no Brasil em Ação (1996) correspondia a um espaço com 
potencialidade para atrair capitais e investimentos articulados, isto é. para gerar 

sinergia. Tratavam-se de 16 eixos correspondentes a espaços privilegiados para 
conectar circuitos nacionais e internacionais de infonnação, de mercadorias e 
financeiros mediante a implantação de redes, privilegiando os fluxos em relação aos 

estoques. Este primeiro PPA previa dois eixos continentais, cada um com vários 

projetos: saída para o Caribe (via Venezuela) e saída para o Pacífico (via Bolívia e 

Peru). 

O segundo PPA, do Avança Brasil para 2.000 - 2.003, é bem mais ambicioso, 

pautando-se numa logística complexa que inclui não apenas redes de circulação e 
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comunicação, como de energia, e seus pontos de suporte, visando o aumento da 

velocidade e a eficiência dos sistemas multimodais de transporte e comunicações. 

Enquanto no primeiro PPA os projetos foram selecionados a partir das 

reivindicações dos governos estaduais e dos interesses da União, neste segundo, a 

concepção dos EN I D considerou fundamentalmente os objetivos logísticos 

nacionais, sem levar em conta as estratégias regionais de inserção na estrutura 

produtiva nacional e na economia global. Objetivos logísticos nacionais que se 

referem sobretudo a: a) estimular e assegurar as exportações nacionais ampliando 

as para o hemisfério Norte; b) estreitar as relações com os países Sul-americanos 

visando a consolidação do Mercosul em toda a América do Sul. 

Vários elementos do Programa fundamentam a preocupação em relação ao impacto 

negativo que poderá causar na Amazônia: 

A concepção anti-regional do Programa é flagrante quando se observa que o 

conceito de Eixo foi alterado, passando a ser equivalente ao de grandes regiões 

que conformam uma nova divisão territorial do Brasil em 9 grandes áreas 

contíguas (Consórcio Brasileiro, Relatórios Preliminares, 1998) que não 

expressam integralmente o recorte regional oficial, nem muito menos os diversos 

agentes sociais envolvidos na gestão efetiva do território); 

O Programa não prevê a Amazônia Legal como uma unidade, mas sim as 

regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste; 

As duas principais fontes de crescimento previstas pelo governo são os 

investimentos (aumento das taxas e melhora da eficiência) e as exportações, que 

parecem mais importantes a curto prazo, pois o governo pretende alcançar 100 

bilhões de dólares em 2002, contra os 51.1 bilhões de 1998. Para tanto, 

incentivos velhos e novos serão certamente necessários; 

No conjunto do Programa, o setor beneficiado com maior investimento 8té ?003 é 

o Desenvolvimento Social (R$ 585.019 milhões), seguido da Infraestrutura, mas 

na região Norte, cuja fatia nos recursos corresponde a 12 %, essas proporções 

são invertidas; em nome da necessidade de adensamento econômico regional, a 

infraestrutura corresponde a 48 % dos recursos e o desenvolvimento social a 

30,9 %. Ao Centro-Oeste foram alocados apenas 9,7 % dos recursos, mas junto 



com a região Norte correspondem a 21, 7 % significando que o percentual da 
Amazônia é o segundo no país, menor somente do que o da região Sudeste; 

A dimensão ambiental não é considerada; é apontada não como um fator 
restritivo mas sim como abrindo "um leque de oportunidades", e como estando 
presente na "concepção" dos projetos. 

Juntando as regiões Norte e Centro-Oeste, a Amazônia será a detentora dos 

principais ENID, que em nada correspondem à justificativa de "adensamento 
econômico regional", tratando-se, sim, de grandes corredores de exportação. 

Basta consultar a lista dos ENID da Amazônia e do Centro-Oeste para se perceber 

esta logística que inclui além dos grandes eixos, o aparelhamento de portos e 
aeroportos e ligações estratégicas para sustentar a nova escala e novo ritmo da 
circulação: 

1. Eixos do Norte. Referem-se ao extremo Norte e à Amazônia Ocidental. 
1.1- Arco Norte. Trata-se de uma "região" descontínua, correspondendo a 

duas saídas para o Atlântico através de ligação do Amapá com a Guiana 
Francesa - bem como à previsão de interconexão com o Suriname, 
Guiana e Guiana Francesa; 

1 .2- Madeira-Amazonas. Os principais projetos são os do Urucu - Porto 
Velho e Coari-Manaus, pavimentação de diversas rodovias inclusive a 
Porto Velho-Manaus, e ampliação de aeroportos e terminais fluviais em 
Manaus, Porto Velho e Santarém. Corresponde a 32 % do território 
nacional dos quais 60 % são cobertos por floresta densa e 38 % são de 
uso especial (Terras indígenas e UCs). 

2. Eixos do Centro-Oeste. Referem-se à Amazonia Oriental. 

2.1- Araguaia-Tocantins. Envolve as Hidrovias do Araguaia e do 
Tocantins/Ferrovias Carajás e Norte-Sul/ complexo portuário de São 
Luis, estando previsto como fator de integração intermodal entre os 
sistemas do Centro-Oeste e do Norte, permitindo o escoamento da 

produção agropecuária e agro-industriaf dos cerrados e mínero 
metafúrgica da Amazônia Oriental através do porto de ltaquí; 
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2.2- Oeste. Corresponde à rodovia BR 364 que possibilita a ligação de áreas 
de fronteira agrícola e atividades agropecuárias com o resto do país. 
Também aí foram incorporadas as áreas correspondentes ao é..,! tü(Jú Lixo 
da Hidrovia do Paraguai/ Paraná, o que afeta diretamente o Pantanal e 
suas bordas. 

Uma visão conjunta dos ENID permite identificar a formação de dois imensos 
corredores multimodais de circulação - o Centro-Norte, de direção N-S, envolvendo 
a Amazônia Oriental, e o Noroeste envolvendo os eixos da Amazônia Ocidental 
inclusive a BR 17 4, que abre um novo arco de circulação regional na Amazônia 
Ocidental. A pavimentação de outras importantes artérias - rodovias Cuiabá - 

Santarém, Porto Velho - Manaus e Macapá - Oiapoque - compõem o essencial do 
novo arcabouço de circulação regional que coincide, aliás, com as direções das 

atuais correntes de povoamento. 

Ora, tendo em vista a poderosa logística que se implanta na Amazônia; a prioridade 
atribuída pelo governo às exportações; o grande potencial de mercado para a soja, 
já presente na região, é lícito deduzir que tais corredores irão servir, em grande 
parte, ao estímulo à sua produção e exportação a partir do cinturão de sua produção 

no cerrado que cerca a Amazônia. 

O risco da veloz expansão competitiva da soja decorre de vários fatores reveladores 

de que os conflitos quanto ao futuro da Amazônia não são apenas domésticos, mas 

também internacionais. 

Enquanto o G7 por um lado faz doações para proteger a floresta através do PPG7 e 
outras iniciativas, por outro lado na Organização Mundial do Comércio, estimula a 
expansão da soja no Brasil para alimentar seus rebanhos suíno e bovino, na medida 
em que subsidiam seus produtores - sua base política - para não efetuar essa 

produção extensiva. 
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Da mesma forma o Japão, participando do PPG7, para ele pouco contribue, embora 

seja um dos principais suportes financeiros para a expansão da soja nos cerrados 

brasileiros. 

Dentre os fatores de expansão citam-se: 

a) um mercado consumidor crescente, internacional e doméstico, que após recessão 

encontra-se em flagrante ascenção a tal ponto que o Brasil é o segundo maior 
produtor mundial do grão, principal item da balança comercial brasileira já em 1977; 
b) um poderoso arcabouço de pesquisa desenvolvida pelo poder público - Embrapa 
- e também pelo setor privado - Fundação Mato Grosso - que desenvolvem 

variedades adequadas aos climas e solos do país; e) os amplos recursos 
financeiros em que se destacam a Agência Japonesa para a Cooperação 
Internacional (Jica) - acionista da Companhia de Produção Agrícola (Campo) que 
iniciou o plantio nos cerrados de TO em Pedro Afonso; os incentivos oficiais para 

seu cultivo, escoamento e comercialização, e a renúncia fiscal dos governos 

estaduais (isenção de cobrança do ICMS), que estabelecem programas de estímulo 
à produção e à atração de investidores para a cultura em seus respectivos 
territórios; e) "last but not least", a logística de transporte intermodal apoiada em 
portos e terminais graneleiros bem aparelhados para favorecer o seu escoamento a 
baixo custo, que os governos central e estadual se encarregam de propiciar 
sozinhos ou em parceria com o setor privado, como por exemplo a Hermasa (Maggi, 
gov. do Amazonas, Petrobras), objeto do Avança Brasil. 

Não por acaso, portanto, a soja forma hoje um cinturão que se estende da Bolívia ao 
estado da Bahia, com penetrações pela Amazônia a dentro. Mas há também fatores 
limitantes para sua expansão na hileia: a) o clima excessivamente úmido que 

alimenta pragas, o que poderia ser contornado, contudo, por novas variedades 
pesquisadas; b) a necessidade de correção e fertilização do solo com calcário, 
problema que vem sendo solucionado pelos governos estaduais com subsídios, a 

exemplo de Humaitá e Redenção, ou por localização da cultura em áreas próximas a 
jazidas de calcário, como é o caso de Santarém; e) a necessidade de produção em 

grande escala, dados o alto grau de mecanização e a grande ·oscilação de sua 
cotação, enquanto as grandes extensões de terra acessíveis estão em sua maioria, 
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na mão de pequenos agricultores, e muitas vezes não legalizadas; o que vai exigir 

grande esforço de negociação e implicar no risco, já apontado, de expulsão e novos 

desmatamentos; d) a exigência de terrenos planos devido à mecanização, o que não 
é tão comum na região; e) finalmente, talvez, conflitos inerentes à condições 

internacionais sejam os fatores mais importantes, tais como: a questão dos 
transgênicos - resistência à sua adoção são intensas, inclusive tendo em vista que a 
Europa nosso maior comprador não aceita a soja transgência - e, sot.rctu.:o, r, f,-,to 
dos E.U.A., primeiro produtor mundial, ter liberado o cultivo da soja em seu território 
das quotas até então vigentes. 

Resta ver se estas limitações poderão inibir a aceleração de sua expansão que se 

prevê com a retomada do planejamento governamental. Há que discernir. na 
verdade, o papel diferenciado da cultura da soja na Amazônia Legal. Nos cerrados, 
é um alternativa econômica teoricamente viável; é o caso dos estados acima citados 

e também de áreas novas no PA (Rendenção), no AM (Humaitá), no TO (Campos 
lindos) e em RR. Pode ter também um papel a cumprir na recuperação de áreas 
degradadas, como é o caso de Paragominas no Pará, onde a exploração da madeira 
está em crise devido à distância excessiva das serrarias e a soja vem substituindo 

as pastagens plantadas, o caso do Sul do Acre, e pode ser o caso também para as 

extensas áreas de pastagem plantadas dos demais estados (Fig. 10), na medida em 
que segundo os técnicos, estas áreas são mais aptas à soja do que os cerrados. O 
que é inadmissível é o seu cultivo em áreas de mata. 

Ili. A NOVA GEOGRAFIA AMAZÔNICA: alternativas de orientação política 

A prioridade atribuída a obras de infraestrutura como estratégia para o 
desenvolvimento da Amazônia significa a reiteração de uma estratégia antiga e do 
padrão concentrado da vida regional ao longo e em tôrno das vias de circulação, Os 
ENID tenderão a atrair investimentos e migrantes, e a intensificar a pressão sobre a 
floresta, só que com novo desenho. Tendo em vista seu número e sua 

complexidade, reproduzem o macrozoneamento gerado pela ocupação regional, 

mas um macrozoneamento ampliado, significando maiores parcelas do território 
cortadas por redes e a consequente redução das extensões florestais contíguas. 
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Mas os ENID também abrirão novas oportunidades econômicas para a população. 

O sucesso dessa estratégia, contudo, dependerá de uma serie de políticas e 

medidas integradas que levem em consideração as lições do passado e a 

complexidade atual da região, bem como do rigor na sua execução de modo a 

transformar os ENID em instrumentos não de predação mas de ordenação do 

território. 

É que às novas redes corresponderão uma maior velocidade em espaços 

selecionados e, certamente para produtos e atores selecionados, como é o caso da 

soja, com todos os riscos já apontados. Ademais, tendo em vista as novas 

tecnologias, é lícito perguntar se essa cultura permaneceria no âmbito dos 50 Km de 
extensão para cada lado das rodovias como até agora, ou se seria capaz de 
rapidamente desmatar extensões muito maiores. Como poderão os pequenos 
produtores enfrentar o impacto dos ENID com munição muito mais frágil do que a do 

empresariado moderno? 

O desafio que se coloca, portanto, é como compatibilizar a expansão econômica 

com os princípios da sustentabilidade social e ambiental ou, em outras palavras, 

como compatibilizar as duas linhas de ação na Amazônia de modo a conduzir a um 

desenvolvimento sustentável. 

Tal compatibilização envolve pelo menos duas condições políticas de ação 

interligadas: a) as compensações ao nível do produtor e ao nível do território; b) o 
reconhecimento das diferenças intra-regionais. 

O reconhecimento das diferenças espaciais é o quadro de referência básica para a 
ação política, na medida em que expressa a redefinição do território Amazônico em 
função de espaços-tempo diversos, assim indicando os tipos de compensação a 

serem realizados. 

Segundo as velocidades díspares de transformação. são os seguintes as 

diferenciações espaço-temporais previstas para a Amazônia (Fig. 11 e 12): 
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a) Amazônia Meridional e Oriental - corresponde ao arco povoado do sul e leste 

da hileia, envolvendo as grandes extensões de cerrado do MT, TO e MA,(,. &~ áreas 

desmatadas do Sudeste do PA e de RO. Seus limites, se baseados não áreas de 

influência urbanas, são ao oeste Cacoal (contato da influência de Manaus e de São 

Paulo) e, ao norte, Tucuruí (limite das áreas de influência de Belém e de Brasília 
Goiânia). Trata-se de área integrante do grande cinturão de soja, e pastagens 

plantadas, que apresenta a maior acessibilidade e velocidade de transformação na 

região, e de onde as redes, os interesses e os capitais do Sudeste partem em 

direção à Amazônia. 

Na verdade, esse espaço conformaria uma nova região - Centro Norte - implicando 

na dissolução da Amazônia Legal. Esta, expressão de uma regionalização política, 

se apaga hoje em face da regionalização tecno-ecológica concreta, simbolizada pelo 

tecnificação agrícola em savanas e com cultura de grãos. 

Em outra escala, essa grande macro-zona compreende áreas de consolidação, onde 

a economia urbano-industrial se encontra avançada, e áreas de recuperação, 

degradadas por desmatamento e pantações de pastagens para criações extensivas. 

Nesse extenso espaço que compõe a Amazônia Meridional e Oriental, a produção 

predomina sobre a conservação. O foco da ação política deve ser a redução da 

instabilidade da ocupação. Ou seja, a prioridade social é aí dominante, mediante a 

garantia de manutenção da grande quantidade de pequenos produtores aí 

estabelecidos pelo INCRA ou espontaneamente. Manutenção que implica em 

compensações tais que: a) aparelhamento de núcleos urbanos com agroindustria e 

serviços, e implantação de vicinais de modo a garantir o escoamento da produção, 

menor dependência ao comerciante e redução do êxodo rural; b) em contrapartida 

obrigatoriedade do produtor obedecer à lei de manter 50 % da área da propriedade 

em mata e de recomposição das matas ribeirinhas. 

b) Amazônia Central - está área é aquela cortada pelos novos ENID, estendendo 

se do centro do PA à futura Porto Velho-Manaus pavimentada. Trata-se de extensa 

28 



região passivei de expansão de atividades valorizadas em velocidade máxima nos 

eixos, como é o caso da soja que já transita no Madeira e pode vir a ocupar as 
pastagens da Cuiabá-Santarém, assim como é o caso do corredor de povoamento 
ao longo do rio Juma (AK) induzido pelo assentamento do INCRA. 
É surpreendente, contudo, a grande proporção de áreas florestais, terras indígenas 
e Ucs nessa área, o que a torna extremamente vulnerável. Nela, portanto o foco da 

ação política, tendo em vista compatibilizar produção e conservação, deve ser 
acelerar e viabilizar o ritmo da ação conservacionista, mediante: a} o ZEE ao longo 
dos eixos, acompanhado de fiscalização, monitoramento e controle; b) a rápida 
demarcação e controle das terras indígenas e Ucs; e} um novo modelo de proteção 
das UC, mediante o envolvimento da população do entorno; d) o estímulo a produtos 

de exportação, internacional e doméstica, de produtos das populações tradicionais 
tirando partido da nova circulação; e) apoio aos núcleos urbanos e vicinais próximo 

aos eixos. 

Especial proteção deve ser dada a um grande núcleo florestal na fronteira norte do 
PA, entre os eixos a serem implantados no Amapá e no Amazonas. 

e) Amazônia Ocidental - é a área que, permanecendo à margem dos ENID, é 

comandada ainda pelo ritmo da natureza. Baseada na circulação fluvial e na 
economia extrativista, com forte presença de populações indígenas e forças 
militares, esta área vem sendo utilizada pelo narcotráfico e lavagem do dinheiro. 
Manaus se constitui como a capital da grande fronteira, situada que está no contato 

entre corredor de circulação Noroeste e as grandes extensões florestais da 
Amazônia, não só a brasileira mas a Sul-Americana. 

Vigilância deve ser a palavra chave para a ação política nessa área, onde é crucial a 
contribuição do SIVAM. Ao contrário do que se verifica no Pará, apesar da presença 
de grandes extensões florestais, terras indígenas e Ucs ao longo das fronteiras, a 

parte central do estado do Amazonas é relativamente desprovida de Ucs e terras 
indígenas. A vigilância para essa área há, portanto, que considerar. a) a proibição de 
construção de estradas; b) a aceleração do ritmo da criação do Corredor Ecológico 
Central da Amazônia; e) a criação de novas Ucs no centro do estado do Amazônas 
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como Reservas de Desenvolvimento Sustentável; d) a reflexão sobre a pertinência 

ou não de participar do mercado de serviços de carbono sob o protocolo de Kyoto; 

e) a reflexão sobre como manter as populações indígenas que crescente: 11E:H 1'i.E: se 
adensam nas periferias dos núcleos urbanos. 
Vale a pena lembrar que esta área conta com recursos orçamentários especiais 
como os destinados aos municípios de fronteira, os do Programa Calha Norte, e os 

Fundos para municípios pobres. 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

Ao PPG7 cabe papel crucial na compatibilização conservação I produção. Sua 
natureza de Programa internacional I nacional, governamental I não governamental, 
conservacionista I pró desenvolvimento, lhe atribue condições de interface das 
políticas conservacionistas do MMA e seus parceiros civis nacionais e internacionais, 

com a política desenvolvimentista do MPO, e seus parceiros civis nacionais I 
internacionais. Tal papel significaria uma mudança, não uma mudança filosófica, de 
finalidade do Programa, mas sim de postura e de ajustamento em face da realidade 
dinâmica mundial e nacional. 

Poderá, assim, não só contribuir para a importante tarefa da Secretaria da Amazônia 

de articular as duas linhas de ação governamentais, como também assegurar a 
inserção adequada do próprio Programa no contexto mais amplo da ação 
governamental. 
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