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Apresentação 

Com este documento, lançado para discussão no Seminário Agenda 
21 Brasil - Uma Utopia Concreta, realizado no Rio de Janeiro durante a 
Conferência Rio+ 5, a Secretaria de Coordenação da Amazônia dá início ao 
processo de elaboração da Agenda Amazônia 21. 

Ao mesmo tempo, pretende estimular a criação de um espaço de 
debates do qual possam participar todos os atores sociais interessados no 
futuro da região. 

Daí porque este texto preliminar limita-se a reiterar concepções e 
diretrizes já expressas pela sociedade organizada e pelo governo, por 
exemplo, na Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal e, como 
contribuição inicial, sugerir temas e encaminhamentos diversos que poderiam 
integrar um processo de discussão dessa natureza. 

Esta Secretaria tem ainda a expectativa de que esse esforço conjunto, 
concentrado em propostas de ação para a Amazônia, possa contribuir, de 
algum modo, para o processo mais abrangente que ora se inicia, de 
construção da Agenda Brasil 21. 

Finalmente, em nome do Ministro Gustavo Krause e da equipe desta 
Secretaria, agradeço a todos que contribuíram para a concretização deste 
primeiro documento, em especial a nossa equipe de consultores: Prof. 
Armando Mendes, Prof-. Bertha Becker, Prof. lgnacy Sachs e Prof. Wanderley 
Messias da Costa. 

Brasília, março de 1997 

JOSÉ SEIXAS LOURENÇO 
Secretário de Coordenação da Amazônia - SCA 
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Introdução 

A Agenda AMAZÔNIA 21 deverá constituir-se num roteiro para a 
efetivação de ações tendentes a implantar, na região, um processo de de 
senvolvimento sustentável, enquanto sinônimo de valorização humana e 
social e de sustentabilidade ambiental. Ela é um capítulo da Agenda 21 
Brasil, que por sua vez aplica os princípios da Agenda 21 Global. 

2. A Agenda 21 Global, aprovada na Conferência Rio-92 - a Cúpula 
da Terra -, sinaliza na direção de um novo modelo de desenvolvimento, 
dotado da necessária eficiência econômica, sem prejuízo da prudência no 
uso dos recursos naturais e da biodiversidade, as duas convergindo e ser 
vindo a uma efetiva excelência humana. A proposta considera questões de 
relações econômicas entre os países e de equitativa distribuição da riqueza 
no seio das sociedades nacionais. 

3. É peculiar à elaboração da Agenda global a participação dos atores 
sociais conjuntamente com as instâncias de governo mediante um processo 
contínuo de debate e negociação. E entendemos a elaboração das Agendas 
nacionais como uma forma participativa de planejamento estratégico contí 
nuo, em conformidade com os princípíos da "Declaração de Santa Cruz de 
la Sierra" dos Chefes de Estados americanos e do Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Sustentável das Américas, aprovado por eles nessa 
reunião de cúpula, realizada em dezembro de 1996. 
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4. Em que pese a validade dos princípios universais aprovados na 
Cúpula da Terra e assumidos em manifestações posteriores, a definição 
das Agendas nacionais há de ser diferenciada, pois que dependerá das re 
alidades diversas da natureza e dos territórios e sociedades nacionais histo 
ricamente construídos. A Agenda Brasil, portanto, deverá incorporar tais 
princípios, ajustando-os às realidades sociais do país, em suas dimensões 
nacional e regionais, contribuindo assim para a construção da vontade polí 
tica indispensável às mudanças almejadas. Nesse contexto impõe-se a ne 
cessidade de uma agenda própria para a Amazônia, em razão da sua indis 
cutível significância, não só regional e nacional, como global. 

A elaboração da Agenda Amazônia 21 reveste-se de grande impor 
tância por uma série de motivos: 

• a extraordinária potencialidade da região para liderar o processo de 
implantação em grande escala de uma clvlllzação moderna de 
biomassa, baseada no uso sustentável dos recursos renováveis, da 
das as dimensões da Amazônia, a sua excepcional biodiversidade e o 
seu papel de macro-regulador de climas e regimes hídricos. Trata-se 
de uma contribuição decisiva do Brasil e do conjunto dos países ama 
zônicos a uma estratégia mundial de desenvolvimento sustentável; 

• a urgência em encontrar uma solução rápida para os problemas da 
pobreza na região, tanto nas zonas rurais como nas cidades incha 
das principalmente pelos refugiados do campo, em contraste flagrante 
com a potencialidade referida acima e com a riqueza dos seus subsolos; 

• a necessidade de explicitar o papel da Amazônia na estratégia de 
desenvolvimento sustentável do Brasil, o que requer a 
interdependência e a complementaridade desejável entre as estratégi 
as empreendidas nas diferentes regiões do país e as conseqüências 
que dali derivam para o funcionamento do federalismo brasileiro e para 
as reformas institucionais necessárias; 

• a responsabilidade compartilhada com os demais países amazô 
nicos, considerando a abrangência dos seus ecossistemas, envolven 
do aproximadamente 5 milhões de km2 de florestas tropicais úrnidas, 
que extrapola as fronteiras nacionais; por outro lado a regionalização 
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supra-nacional favorece a complementaridade das atividades e recur 
sos e as negociações em bloco, atualmente essenciais para o desen 
volvimento sustentável na América do Sul setentrional - a Grande 
Amazônia. 

5. O desafio de definição de uma Agenda 21 para a Amazônia brasilei 
ra foi aceito e a sua implementação foi iniciada, na prática, por meio de 
múltiplas iniciativas da sociedade organizada, do governo e dos seus par 
ceiros internacionais, configurando a região como uma verdadeira fronteira 
experimental de um padrão de desenvolvimento sustentável. Essas ações 
constituem, inclusive, uma contribuição original brasileira, tanto no nível 
conceituai como no metodológico. 

Tais iniciativas vêm permitindo desfazer mitos correntes sobre a re 
gião, tais como as idéias de espaço vazio, depósito de recursos naturais 
inesgotáveis, habitat exclusivo de populações indígenas e fronteira do 
campesinato nacional. Muito pelo contrário, a Amazônia hoje é um espaço 
ocupado por mais de 20 milhões de habitantes, constituindo-se numa popu 
lação predominantemente urbana, com um leque de atividades econômicas 
amplo e diversificado e uma realidade social rica e desafiante. 

6. São estas, em síntese, as premissas deste documento, cujo propó 
sito maior é o de suscitar discussões com a sociedade organizada e com os 
diferentes níveis de governo, visando deflagrar o processo da sua elabora 
ção formal. Com apoio nessa compreensão, a Agenda deve ser elaborada e 
oferecida como um texto de referência, a moldura dentro da qual as ações 
concretas virão a ser concebidas e desenvolvidas. Não se pretende que ela 
venha a constituir-se numa listagem de metas qualitativa e quantitativamente 
definidas, rígidas, um rol de indicadores a serem perseguidos. É, antes, con 
cebida como a construção de um método e o início de um processo 
participativo de discussão. 

7. Assim, submete-se à discussão um roteiro distribuído em duas par 
tes centrais. A Parte I procura retratar a situação da Amazônia do final do 
século 20, em especial após a RJ0-92, mediante a identificação da atual 
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realidade física e social, a percepção do novo quadro de referências e a 
modelagem de um cenário desejável. 

A Parte li remete à construção da Amazônia do século 21, mediante a 
identificação dos desafios fundamentais, a interpelação dos agentes so 
ciais e a definição dos meios de ação. 

Há ainda uma Parte Ili voltada para ações estruturadoras, onde se 
propõem, em caráter exemplificativo, alguns mecanismos para elaboração 
final da Agenda. 
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Parte J '. :: - ~; .. ~- .. 

A AMAZÔNIA NA VIRADA DO SÉCULO 

A Agenda AMAZÔNIA 21 supõe: 

- uma visão consistente da realidade física e social atual, ultrapassan 
do os mitos denunciados; 

- uma compreensão clara das mudanças correntes de atitudes e de 
ref e rê nci as institucionais; 

- uma percepção nítida do cenário prospectivo que deverá orientar a 
construção da nova Amazônia. 

Com estes pressupostos será possível delinear a estrutura dessa cons 
trução, objeto da Parte li. Para tanto, convém ter em mente, embora de 
forma sucinta, algumas dimensões e características da região. 

A Grande Amazônia - a América do Sul setentrional - abrange cerca 
de 7 ,8 m ihões de km 2, aproximadamente 60,0% da superfície conjunta da 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 
Corresponde a 44,0% da superfície da América do Sul. E representa 5,0% 
da área terrestre do globo. 

Nessa região situa-se a floresta tropical úmida denominada Hylea- ou 
Hiléia - com cerca de 7,0 milhões de km2, cobrindo a maior parte da bacia 
hidrográfica do rio Amazonas. Ao norte a floresta transcende os limites des 
sa bacia e para o sul é substituída por outras formações vegetais, especial 
mente campos, savanas e cerrados. 
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A Grande Amazônia contém aproximadamente 20,0% da água potá 
vel do planeta. um terço das florestas latifoliadas, 10% da biota universal. 
Sua superfície total atinge a 780,0 milhões de hectares, dos quais cerca de 
500,0 milhões no Brasil. A área de floresta virgem alcança algo como 350,0 
milhões de hectares. O rio Amazonas, com 6.577 quilômetros de extensão, 
é hoje reconhecido como o mais extenso do mundo e também o de maior 
volume d'água: cinco vezes o volume do rio Congo, doze vezes o do 
Mississipi. O rio Amazonas e seus tributários formam uma rede de vias na 
vegáveis da ordem de 25 mil quilômetros. 

A Amazônia brasileira constitui cerca de 60,0% dessa grande região. 
Compreende, para certos fins, a chamada Amazônia Legal, porque defini 
da por lei, abrangendo integralmente oito estados federados: Acre, Amapá, 
Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e a maior 
parte do Maranhão. 

1. A REALIDADE HOJE 

A Amazônia brasileira deste final de século não é um mero almoxarifado 
inesgotável de recursos naturais e tampouco é um vazio demográfico, nem 
é apenas a morada imemorial de populações indígenas ou a fronteira do 
campesinato nacional. Os equívocos ainda correntes no mundo, a respeito 
da região, estão sendo superados. A Agenda deverá também colaborar para 
isso. 

A. Diflersidades 

Muitos ecossistemas coexistem na região, resultando na configuração 
de paisagens extremamente diversificadas. Embora vulgarmente conhecida 
como a "Planície Amazônica", o maciço guianense ao norte e o planalto 
central ao sul revelam um relevo bastante movimentado e longe de ser uni 
forme. Fora dos Andes, um dos pontos mais altos do continente - o Pico da 



Neblina - encontra-se precisamente na Junção das fronteiras do Amazo 
nas, no Brasil, com a Venezuela, e é o ponto mais alto de todo o território 
brasileiro. 

A grande região se caracteriza por uma singular biodiversidade. Esti 
ma-se em mais de 1,5 milhão o número de espécies vegetais já classifica 
das num universo que vai de 5,0 a 30,0 milhões. E já foi estimado que, em 
uma área de 250 hectares, podem ser encontradas mais ou menos 750 
espécies diferentes de árvores, 120 espécies de mamíferos, 400 tipos de 
pássaros, 100 variedades de répteis e 60 de anfíbios. Ao todo, acredita-se 
existirem 950 espécies de pássaros, 300 de mamíferos, 100 de anfíbios, 
2.500 de peixes e 30 milhões de invertebrados. Só de formigas há 43 varie 
dades, mais do que em toda a Grã-Bretanha. 

Mais de 25,0% de todas as drogas prescritas nos Estados Unidos con 
têm substâncias ativas derivadas de plantas que se desenvolvem em flores 
tas tropicais. Sabe-se, ainda, que populações indígenas dominam o co 
nhecimento sobre aproximadamente 1.300 plantas que contêm princípios 
ativos com características de antibióticos, narcóticos, abortivos, anticoncep 
cionais, antidiarréicos, anticoagulantes, fungicidas, anestésicos, antiviróticos 
e relaxantes musculares, dentre outros. Já 90 dessas plantas vêm sendo 
usadas comercialmente. Cerca de 70,0% de 3.000 espécies oriundas de 
florestas tropicais, identificadas pelo Instituto Nacional do Câncer dos Esta 
dos Unidos, apresentaram alguma potencialidade no tratamento de cánce 
res. 

A Amazônia brasileira, por outro lado, abriga mais de 20 milhões de 
habitantes. Cerca de 60,0% dessa população está concentrada em núcleos 
urbanos. A base econômica regional vai desde o extrativismo vegetal clássi 
co e garimpagem à produção mineral avançada (a terceira maior do país) e 
de artigos eletro-eletrônicos (a segunda do país). A sociedade regional inclui 
índios, caboclos, pequenos produtores, contingentes sem terra, trabalhado 
res urbanos, grandes e pequenos proprietários, empresários tradicionais e 
modernos. Muitos desses atores sociais migraram nas últimas décadas de 



suas regiões de origem, e vêm ajudando a compor a diversidade populacional, 
econômica e social da macrorregião amazônica. 

Existem, em síntese, numerosas e importantes diversidades a serem 
assinaladas: 

• a diversidade físico/natural, expressa em paisagens e ecossistemas 
de distintas características; 

• a diversidade biológica, ou biodiversidade, e dentro dela a biomassa, 
a ser ainda crescentemente desvendada pela investigação científica; 

• a diversidade do povoamento, imposta de fora para dentro pela via 
da expulsão de populações de outras regiões, e no seu próprio interior 
pela extrema mobilidade de grande parte de seus habitantes; 

• a diversidade cultural, produto da extensão, dispersão e variedade 
dos povos da floresta e populações históricas, postos frente a frente 
com grandes contingentes imigratórios recentes; 

• a diversidade econômica, que se ampliou em razão de grandes e 
pequenos projetos públicos e privados, obras de infra-estrutura e capi 
tal social básico, estimulados por incentivos fiscais e outros fatores; 

• a diversidade social, que resulta dessas crescentes e multifacetadas 
influências. 

8. Instabilidades 

Intensos conflitos fundiários e ambientais, ao mesmo tempo, atribuí 
ram à região uma outra característica: a inconstância do quadro demográfico 
e social. Nesse contexto produziu-se uma considerável pressão sobre a base 
de recursos naturais, fruto, ainda, da errônea presunção de que a região 
constitui um inesgotável estoque de terras para ocupações de todo tipo, 
especialmente através da exploração madeireira, da garimpagem e da mi 
neração, além do uso extensivo do solo. Neste particular, soma-se a cir 
cunstância de que os solos da região são, em grande parte, inadequados 
para as práticas agrícolas convencionais. Além disso, o regime de chuvas, 



as doenças endêmicas e o isolamento contribuíram para agravar as condi 
ções dos assentamentos humanos. Geraram-se, a um só tempo, a pobreza 
de grandes massas populacionais e a destruição crescente do meio ambi 
ente. 

Somando-se a isso, cabe destacar a inadequação de algumas políti 
cas públicas e a desvalorização econômica dos recursos naturais, inclusive 
a terra, que obtém hoje preços muito baixos. Ao mesmo tempo, e no contex 
to da globalização, os recursos abundantes e baratos vêm atraindo interes 
se por investimentos de origem externa. Mas as propostas para sua explora 
ção apresentam-se sob formas nem sempre condizentes com as exigências 
da proteção ambiental. 

Registram-se na região, em resumo, fatores de instabilidade que preci 
sam ser levados em conta: 

0 a inadequação de práticas e de tecnologias convencionais nas 
relações homem-natureza, que propícia a degradação dos 
ecossistemas, expressa nas elevadas taxas anuais de desmatamento 
e suas conseqüências; 

• a insegurança no campo, que decorre dos conflitos de interesses 
entre grupos "sem terra", posseiros, pequenos agricultores, grileiros. 
grandes proprietários e índios; 

• a incerteza do emprego, pela íntrodução de tecnologias poupadoras 
de mão de obra nos investimentos urbanos produtivos, nos de minera 
ção e outros; 

• a intranqüílidade social nas cídades, que deflui do agravamento da 
marginalização e pauperização de massas crescentes, principalmente 
na periferia dos maiores centros urbanos; 

• a inconsistência de certos mecanismos de crédito, tecnologias impor 
tadas e mercados tradicionais frente às peculiaridades da região, difi 
cultando o acesso dos pequenos produtores ; 

• o inconformismo regional ante essa situação e a falta de perspecti 
vas ética e socialmente defensáveis. 
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C. Noc!idades 

Na década dos anos 80 registraram-se fatos novos, importantes. A 
expansão da fronteira agropecuária deveu-se então, em grande parte, a 
pequenos produtores (40,0% das novas áreas produtivas em 1985) volta 
dos principalmente para a pecuária. Declinou a imigração, antes muito in 
tensa. E a taxa média de crescimento populacional caiu de mais de 4,0% 
para pouco mais de 3,0% ao ano. 

Ao mesmo tempo, alguns grupos sociais com diferentes origens étni 
cas e geográficas organizaram suas demandas mediante projetos alternati 
vos de manejo dos recursos naturais. Vários desses projetos contam com 
parcerias e financiamentos internacionais. Esmaeceu a diferença entre cam 
poneses e extrativistas, que se converteram também em pequenos produto 
res. Populações indígenas, inclusive, desenvolveram formas próprias de 
associação e de usos da terra, nem todas sustentáveis. Surgiram empreen 
dimentos de ecoturismo. Agravaram-se, no entanto, os conflitos de terra. 

Há, portanto, novas demandas sociais de parcelas ampliadas da popu 
lação, incluindo aspirações crescentes por serviços e bens de consumo. A 
população, nas suas relações com o meio natural, ao mesmo tempo, passou 
a incorporar crescentemente a variável ambiental, agora apoiada nas reso 
luções constitucionais pós-88 e nas determinações emanadas da RI0-92, a 
serem abordadas a seguir. As convenções firmadas, e mais do que elas a 
Agenda 21 Global, forneceram um novo quadro de referência. 

Os fatos novos que precisam ser considerados podem ser, assim, sin 
tetizados da seguinte maneira: 

• há formas novas de relacionamento com a natureza, especialmen 
te no manejo dos recursos naturais, que vêm possibilitando alternati 
vas promissoras de geração de renda e proteção ambiental; 

• há demandas sociais acrescidas, que pedem a aceleração do cresci 
mento econômico auto-sustentado, a melhoria na distribuição da ren- 



da e a ampliação e consolidação de suas articulações com as outras 
regiões do Brasil e do mundo; 

• há métodos associativos inovadores, que precisam ser incentiva 
dos e replicados na região; 

• há atividades emergentes, especialmente compatíveis com as 
potencialidades da região, tais como o ecoturismo, a biotecnologia, os 
criatórios, os sistemas agroflorestais, o manejo florestal, os métodos 
avançados de extrativismo e outros. 

2. O NOVO gUADRO DE REFERÊNCIAS 

A promulgação da Constituição de 1988 e, pouco depois, a realiza 
ção da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen 
volvimento, também conhecida como RI0-92, constituíram dois marcos 
importantes, repercutindo fortemente nos cenários amazônicos. Mas esses 
marcos inserem-se num intenso e mais amplo processo de transformações 
desencadeadas na última década no Brasil, concentradas sobretudo nos 
ajustes da moldura política e econômica do país, bem como no seu perfil 
externo. E os seus desdobramentos prolongam-se até hoje. 

A. A moldura constitucional 

A Constituição de 1988 introduziu no Direito Interno Público um con 
junto de normas que têm a ver com a proteção e defesa do meio ambiente e 
constituem a base para uma política ambiental consistente. 

Várias dessas normas são de caráter abrangente, outras são específi 
cas, relacionadas com a fauna e a flora, ou com o patrimônio genético, a 
poluição a atividade garimpeira, os recursos minerais, os sítios ecológicos. 
A Floresta Amazônica brasileira, conjuntamente com outros ambientes na 
turais do país, foi declarada patrimônio nacional e a sua utilização condicio 
nada à preservação do meio ambiente inclusive no- uso dos recursos mine 
rais. Definição de competências concorrentes ou simultâneas entre as dite- 
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rentes esferas do poder público e outras regras da disciplina legal e do pro 
cesso de sua aplicação foram igualmente inseridas na Carta Magna. 

Essas provisões constitucionais, e outras, correlatas, fornecem assim 
a moldura dentro da qual as ações de política econômica e social deverão 
pautar-se. Por outro lado, o federalismo inscrito na Lei Máxima restitui ou 
atribui aos estados e municípios receitas e responsabilidades acrescidas e 
novos mecanismos operacionais. Algumas dessas inovações favorecem as 
regiões menos desenvolvidas, outras, as mais desenvolvidas. Destacamos 
as mais pertinentes aos procedimentos relacionados com a Agenda: 

• Fundos nacionais (energia, transportes, mineração, comunicações) e 
os mecanismos correspondentes para sua distribuição espacial em fa 
vor do lCMS e outros tributos; 

• Os Fundos de participação dos estados e municípios, foram fortaleci 
dos, além de terem sido criados os chamados Fundos constitucio 
nais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

• Os "royaltles" foram estendidos à exploração de todos os recursos 
minerais, inclusive os recursos hídricos para produção de energia; 

• a par de um adicional estadual sobre o imposto de renda, foram 
garantidas imunidades tributárias nas operações interestaduais en 
volvendo matérias primas e produtos intermediários de interesse da 
indústria espacialmente concentrada. 

O balanço dos resultados positivos e negativos desse novo 
enquadramento fiscal, respeitante ao seu impacto na Amazônia como um 
todo, ou mais especificamente na Amazônia Ocidental e na Oriental e nos 
estados precisa ainda ser feito. É, no entanto, uma nova realidade que não 
pode ser ignorada na formulação das políticas públicas incidentes na região. 

Mais recentemente, medidas legais amparadas em normas constituci 
onais parcialmente revistas, estabeleceram regras para concessões de 
serviços públicos, tais como estradas, telecomunicações e outros, cuja 
aplicação na Amazônia é mais complexa do que em outras regiões, dadas 
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as suas características. São empreendimentos que atrairão capitais priva 
dos na medida em que estes estejam convencidos de que obterão retorno 
adequado em tempo razoável, pressuposto que freqüentemente não se con 
firma em regiões menos desenvolvidas. 

Há, nesse particular, alguns outros importantes aspectos positivos a 
considerar. Com efeito, processos como a democratização do Estado, o for 
talecimento da sociedade civil, e sua crescente participação na solução dos 
problemas locais, a estabilização da economia, o aumento conseqüente da 
capacidade de consumo da população e o aprofundamento da 
descentralização política na direção de um novo pacto federativo constitu 
em, ao mesmo tempo, respostas concretas aos desafios da Agenda 21 Glo 
bal e requisitos fundamentais para elaboração e consolidação das Agendas 
no plano nacional e no da Amazônia em particular. Esse ambiente de mu 
danças favoreceu também a introdução de uma nova abordagem sobre os 
recursos naturais, os ecossistemas e a biodiversidade, sobretudo quando 
referidos aos domínios das florestas tropicais úmidas amazônicas. 

Nos últimos anos, o governo brasileiro e diferentes segmentos sociais 
envolvidos com a questão ambiental têm incoroorado concepções e desen 
volvido ações concretas que representam uma importante ruptura com anti 
gos padrões de desenvolvimento regional. O esforço global em pesquisas 
científicas sobre a biodiversidade e os efeitos da ocupação e exploração 
predatória sobre a mesma, as facilidades de acesso às informações e a 
mobilização dos governos federal e estaduais e de organizações não-gover 
namentais, permitiram a construção de um certo "cinturão de proteção" aos 
ecossistemas amazônicos. 

8. Uma Politica lnteqrada 

A decisão do governo brasileiro de elaborar e adotar uma política es 
pecífica para a Amazônia foi um reconhecimento da importância da região 
para o país e para a comunidade internacional. 
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Expressou também a incorporação de uma inovadora abordagem so 
bre um antigo tema ao considerar que aquela região deve ser enfocada 
como questão nacional (e não regional, como no passado) e que o gover 
no (através dos seus órgãos setoriais) deve passar a formular e implementar 
as suas políticas de modo integrado e seguindo diretrizes gerais pautadas 
nos princípios do desenvolvimento sustentável. Inovador também foi o me 
canismo adotado para a formulação dessa nova postura que viria a expres 
sar-se na Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, ao envol 
ver diversos segmentos sociais representativos, interessados no futuro da 
região e, em última instância, submeter a sua aprovação aos titulares de 
toda a estrutura superior dos governos federal e estaduais amazônicos e ao 
próprio Chefe do Executivo, no âmbito do CONAMAZ- Conselho Nacional 
da Amazônia Legal, órgão singular e inteiramente novo dentro da arquite 
tura governamental brasileira. 

Um passo concreto nesse sentido foi dado com a constituição de gru 
pos intersetoriais, responsáveis pelo estudo e formulação de propostas ob 
jetivas de entrosamento de ações. Entretanto, novos passos devem ser da 
dos, especialmente pela internalização, em todos os níveis, da concepção e 
da prática das políticas integradas e ambientalmente conseqüentes, inova 
doras no conteúdo e no modo de operar e moldadas às particularidades 
socioambientais da região. 

As novas posturas frente à região e seus desafios configuram, em re 
sumo, novos procedimentos: 

• o tratamento da questão amazônica como importante questão nacio 
nal, expressando dificuldades, responsabilidades e possibilidades na 
cionais; 

• a incorporação da variável ambiental ao planejamento estratégico na 
cional e suas repercussões na Amazônia; 

• o desenho das ações de governo sobre a região não mais em ações 
setoriais, isoladas, mas numa atitude compreensiva, ou seja, mediante 
o uso de um método de ação integrado, articulando todos os atores 
sociais públicos e privados envolvidos; 
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• a busca de resultados integradores, tanto nos efeitos internos à re 
gião como nos que a relacionam com o resto do país e com o mundo. 

C. A 9estão ambiental compartilhada 

Os anos recentes, aliás, têm sido pródigos em iniciativas e experiências 
de consórcios, parcerias e delegação de atribuições. envolvendo em grandes 
linhas os seguintes protagonistas: 

• os atores institucionais federais, estaduais e municipais; 
• os atores não-governamentais como a comunidade acadêmica e 
científica, ONG'S, sindicatos, cooperativas, comunidades indígenas, 
Igrejas, Partidos, associações empresariais, etc.; 

• os parceiros internacionais: o grupo dos países do G-7, outros paí 
ses doadores e agências e organismos multilaterais. 

O aprofundamento do movimento de descentralização é um dos 
processos mais importantes relacionados às transformações políticas e à 
reforma do Estado desencadeadas pela Constituição de 1988, e tem 
repercutido fortemente na gestão ambiental do país. 

Como decorrência, novos atores têm adquirido importância crescente, 
tanto os propriamente institucionais, - governos estaduais e municipais -. 
quanto os não-governamentais, - ONG's, sindicatos, cooperativas, associa 
ções empresariais, comunidades indígenas, etc .. O fato é que atividades 
intrínsecas de gestão ambiental, como as de monitoramento, controle e fis 
calização, a definição do aparato legal e a regulação dos usos do solo e dos 
recursos naturais, por exemplo, têm sido cada vez mais desempenhadas 
pelos Estados e por alguns municípios da região. Ao mesmo tempo, conso 
lidam-se no âmbito dos Estados as experiências voltadas para as articula 
ções entre as esferas dos planejamentos econômico e ambiental, nas quais 
são definidas áreas e problemas prioritários em cada caso particular. Trata 
se de um sistema que tem permitido a participação crescente das comuni- 
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dades locais no processo de gestão ambiental como um todo. A elaboração 
recente dos Planos Estaduais Ambientais/PEAS, dos nove estados ama 
zônicos, talvez seja a melhor ilustração desse quadro de mudanças. 

A esse respeito é importante destacar que o processo de 
descentralização da gestão ambiental tem se institucionalizado 
crescentemente, graças, sobretudo, à implementação atual de programas 
específicos do governo com o apoio de mecanismos de cooperação interna 
cional. Três deles merecem destaque: o primeiro é o Projeto de Execução 
Descentralizada - PED, do Ministério do Meio Ambiente e um dos compo 
nentes mais importantes do Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA, 
que é, por sua vez, apoiado financeiramente por meio de empréstimo do 
Banco Mundial. Seus objetivos principais estão voltados especificamente 
para ações de fortalecimento da gestão ambiental em nível dos municípios 
do país. O segundo é representado pelo processo em curso de reformulação 
institucional do IBAMA, visando especialmente a descentralização das suas 
ações. O terceiro é o Sub-Programa de Políticas de Recursos Naturais - 
SPRN, um dos principais componentes do PPG"7 - que será comentado 
adiante - cuja concepção e objetivos concentram-se essencialmente no for 
talecimento da gestão ambiental integrada em nível dos estados da região 
amazônica. 

A gestão ambiental descentraliza-se também na direção dos atores 
não-governamentais, para os quais o desenvolvimento sustentável da Ama 
zônia é questão estratégica, especialmente no caso das Organizações 
ambientalistas - inclusive de fora da região - e das comunidades organiza 
das em geral, tais como as cooperativas e os sindicatos rurais. Para estas, o 
uso sustentável da floresta não é apenas um meio para a proteção ambiental 
mas, antes de tudo, a garantia de trabalho e condições de existência. Daí 
porque constituem aliados importantes da gestão ambiental em seu signifi 
cado mais abrangente possível. 

Várias experiências, com esse caráter, a maior parte das quais ainda 
desarticuladas entre si, têm se desenvolvido na região. De modo geral, de- 
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pendem ainda do apoio da comunidade internacional (governos e institui 
ções ambientalistas diversas) e de alguns fundos públicos nacionais dispo 
níveis principalmente para pequenos empreendimentos extrativistas e 
agroflorestais. Organizadas em sistemas comunítários tais como cooperati 
vas, e baseadas principalmente no extrativismo de produtos florestais tradi 
cionais, na piscicultura e no cultivo de produtos regionais ou adaptados, 
esses empreendimentos têm obtido resultados variáveis em toda a Amazô 
nia. Na maioria deles, os sucessos e os fracassos estão basicamente relaci 
onados às disponibilidades de crédito e outras formas de apoio financeiro, 
às condições de comercialização dos seus produtos (acessos aos merca 
dos e oscilação de preços, principalmente) e aos padrões tecnológicos en 
volvidos na produção, estes últimos definidores do nível de valor agregado 
aos produtos finais. 

Avanços têm sido registrados também nesse campo, no que concerne 
a programas em curso voltados para o apoio efetivo das chamadas "iniciati 
vas promissoras" oriundas das comunidades organizadas da região. Além 
dos Projetos Demonstrativos - PDIA, do Programa Piloto - abordado a 
seguir - podem-se destacar alguns outros, como o mecanismo do Fundo 
Nacional de Meio Ambiente - FNMA, do Ministério do Meio Ambiente e 
apoiado financeiramente por empréstimo internacional. Sua implementação 
nos últimos anos têm permitido apoiar iniciativas de gestão ambiental e de 
manejo de recursos naturais por parte de comunidades organizadas e ONG's 
de todo o país. Cabe registrar, também a entrada recente em operação do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo - PRODEX, 
que conta com recursos do FNO- Fundo Constitucional de Desenvolvi 
mento da Região Norte, operado pelo Banco da Amazônia S.A. - BASA. 
Seu objetivo principal é o de apoiar por meio de financiamentos especiais 
demandas de famílias ou cooperativas de produtores nesse setor. 

Destaque-se, também, a iniciativa do saudoso Senador Darcy Ribeiro, 
conhecida como Projeto Caboclo, desenvolvido pela Fundação que leva o 
seu nome. Esse Projeto está voltado para o apoio a pequenos empreendi 
mentos familiares e comunitários envolvidos com sistemas agroflorestais, 

23 



hortigranjeiros e outros destinados à subsistência e à geração de renda para 
populações carentes da região. Após o falecimento do seu idealizador, o 
Senado Federal reiterou a sua decisão de apoiar a todo o custo esse Proje 
to. 

De todo modo, são sistemas sociais e técnicos que têm-se constituído 
alternativas aos empreendimentos agro-industriais tradicionais, estabeleci 
dos nas décadas anteriores, geralmente não comprometidos com a 
sustentabilidade ambiental. Além disso, se ampliados e aperfeiçoados, po 
dem constituir estratégia futura importante para a geração de renda, particu 
larmente no interior da região. 

Um outro fato promissor e de certo modo revelador das aceleradas 
mudanças em curso no que concerne às possibilidades de parcerias entre o 
poder público e a sociedade organizada da região, é representado pela inici 
ativa recente de criação do Fórum dos Empresários para o Desenvolvi 
mento Sustentável da Amazônia. Essa nova entidade pretende articular 
uma série de iniciativas visando a discussão e a proposição conjunta de 
políticas públicas e empresariais integradas. 

Neste amplo e multifacetado tema, enfim, cumpre chamar a atenção 
para os seguintes ângulos: 

• diversificam-se os atores sociais, tanto os governamentais como os 
não-governamentais, os locais e os regionais ou nacionais; 

• a eles juntam-se, por muitas formas, parceiros internacionais; 
• multiplicam-se as associações ou parcerias de todos os tipos, reunin 
do dois ou mais atores e parceiros, por muitos e diversificados objeti 
vos e métodos; 

• essas parcerias são apoiados, em grande parte, por fundos e progra 
mas de suporte técnico e financeiro, externos e internos; 

• seus objetivos são amplos, indo desde estudos, pesquisas e treina 
mento ao planejamento e à gestão ambiental, o uso controlado de re 
cursos naturais, experimentos e demonstrações, avanços tecnológicos 
etc.; 



• seus resultados estão marcados por sucessos e fracassos, principal 
mente por serem pioneiros e inovadores: os seus responsáveis apren 
dem fazendo; 

• com "lições aprendidas" representam uma importante contribuição do 
pensamento e da prática ambiental brasileira ao enfrentamento des 
sas questões em outras regiões do mundo. 

D. Uma experiência de parceria e proteção ambienta! 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil- PPG-7, foi anunciado em 1990, em Houston, pelo Grupo dos Sete 
países industrializados, que se comprometeram nessa ocasião a destinar, 
sob a forma de doação ao governo brasileiro, um total de US$ 1,6 bilhão 
para apoiar um conjunto significativo de projetos voltados basicamente para 
a proteção dos ecossistemas amazônicos. 

Essa iniciativa - inédita na história dos mecanismos de cooperação 
internacional para questões ambientais - respondia à forte pressão das ONG's 
e da opinião pública em geral do país e do exterior, motivada sobretudo 
pelos relatos das pesquisas recentes sobre a Amazônia: a mais notável 
biodiversidade do planeta, 1 /3 das florestas tropicais úmidas, 1 /3 da disponi 
bilidade de madeiras e a maior bacia hidrográfica do mundo, além de outros 
aspectos, já destacados de início. A esse quadro associava-se a intensifica 
ção de denúncias na mídia internacional envolvendo questões sobre popu 
lações indígenas, o crescimento das taxas de desmatamento, as ameaças à 
flora e à fauna, etc. 

Em 1991, em Genebra - e correspondendo de fato a uma drástica re 
dução do valor total dos recursos inicialmente anunciados - foi definida uma 
primeira fase do Programa com um montante da ordem de US$ 250 milhões 
(sendo uma pequena fração destinada a projetos para a Mata Atlântica), 
envolvendo quatro sub-programas abrangentes e cerca de duas dezenas 
de projetos diversos, concentrados basicamente nas seguintes áreas de atu- 
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ação sob a coordenação do governo brasileiro: a - proteção dos 
ecossistemas e uso sustentável dos recursos naturais; b - apoio às 
comunidades organizadas, inclusive as indígenas; e - fortalecimento da 
gestão ambiental; d - apoio às atividades de pesquisas direcionadas para 
os problemas amazônicos. 

A sua efetiva implementação nos dois últimos anos tem demonstrado 
que se trata de experiência inovadora em todo o mundo, relacionada a 
questões ambientais, com amplas possibilidades de aprendizado: envolve 
mecanismos de cooperação financeira e técnica entre governos com dife 
rentes níveis de desenvolvimento, implementa sistemas de participação efe 
tiva dos setores organizados da sociedade em sua formulação e execução, 
estabelece um sistema descentralizado de gestão envolvendo os diferentes 
níveis de governo e os setores sociais diversos da região e de fora dela e, 
finalmente, propõe um conjunto diversificado de métodos e tecnologias vol 
tados para a gestão ambiental integrada e o desenvolvimento sustentável 
da região. 

Dentre os projetos em fase de implementação, cabe destacar, por exem 
plo, os de ciência e tecnologia, voltados principalmente para a indução e o 
apoio a pesquisas sobre a biodiversidade amazônica e sistemas de manejo 
de recursos naturais (Projetos de Pesquisa Dirigida) e à modernização da 
infraestrutura de pesquisas dos dois principais centros da região, o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA e o Museu Paraense Emílio 
Goeldi (Projeto Centros de Excelência). 

O componente de apoio às iniciativas promissoras da sociedade or 
ganizada da região tais como ONG's, cooperativas, sindicatos rurais, asso 
ciações comunitárias diversas, municípios e outras, encontra-se estruturado 
principalmente nos Projetos Demonstrativos (PD/A). Trata-se de meca 
nismo de apoio financeiro e técnico a empreendimentos comunitários volta 
dos para o manejo sustentável de recursos naturais e que envolve atores 
sociais diversos em toda a região e na Mata Atlântica, cujo ritmo atual de 
implementação e os primeiros resultados concretos, já obtidos, sugerem a 
existência de uma forte demanda na região por esse tipo de iniciativa. 



Voltado para a proteção das terras e o apoio às comunidades indíge 
nas o Projeto Terras Indígenas tem apresentado resultados satisfatórios 
quanto à demarcação e outros procedimentos de regularização fundiária. 
Ainda no que toca às populações tradicionais, o Projeto Reservas 
Extrativistas - RESEX tem apoiado fortemente sistemas inovadores de 
gerenciamento econômico, social e ambiental em áreas protegidas. 

Por fim, o PPG-7 inclui um conjunto expressivo de projetos voltados 
para o apoio à gestão ambiental integrada, através do SPRN, envolvendo 
atividades de zoneamento ecológico-econômico em áreas prioritárias, 
monitoramento, controle e fiscalização e também o fortalecimento institucional 
dos órgãos ambientais dos estados amazônicos. Eles atuam principalmente 
na capacitação técnica e operacional das equipes estaduais para a gestão 
ambiental - aí incluído o planejamento estratégico com vistas ao desenvolvi 
mento sustentável - e no estabelecimento de mecanismos inovadores de 
integração e de descentralização envolvendo atores institucionais locais e a 
sociedade organizada dos estados. 

Dentre os projetos já elaborados e com implementação prevista para 
os próximos meses, dois deles merecem destaque. O primeiro é o Projeto 
de Manejo Florestal, que representa um avanço conceituai e técnico em 
relação a iniciativas do gênero no passado, especialmente por incorporar as 
alternativas tecnológicas atuais voltadas para a exploração sustentável das 
florestas mediante planos de largo espectro e longa duração e por contribuir 
para a definição de uma abrangente política florestal para a região. Inova 
também por constituir-se como instrumento de apoio a iniciativas promisso 
ras do setor na região - os projetos demonstrativos - e especialmente por 
que, desde a sua concepção, abre-se para a efetiva participação dos princi 
pais atores sociais efetivamente interessados no aperfeiçoamento dos sis 
temas de manejo de recursos naturais, aí incluídos os setores empresariais. 
as ONG's, as instituições de pesquisas e as comunidades organizadas. 

O segundo é o Projeto de Parques e Reservas, cuja formulação in 
troduziu a adoção de conceitos e metodologias reconhecidamente inovado- 
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res no campo das abordagens e das ações visando a proteção de 
ecossistemas relevantes em florestas tropicais úmidas, como as da Amazô 
nia e da Mata Atlântica. Inova especialmente por desenvolver e tornar 
operacional o conceito de "corredor biológico", cujo maior mérito é o de pro 
piciar uma alternativa eficaz à prática usual de delimitação de "ilhas ecológi 
cas" e a sua definição como "unidades de conservação". Em seu lugar, nes 
ses dois grandes biornas do país, propõe a identificação de um conjunto 
expressivo de ecossitemas espacialmente contíguos - os corredores. Isto 
leva à definição de uma autêntica estratégia de proteção ambiental, base 
ada numa abordagem avançada sobre a relação homem-natureza, pois que 
pressupõe e facilita o envolvimento, nas "áreas de entorno", dos diferentes 
atores sociais situados nos espaços de influência daquelas legalmente pro 
tegidas, que com eles interagem em seu cotidiano e, finalmente, introduz 
mecanismos institucionais inovadores de gestão compartilhada desses es 
paços protegidos. 

Ressalta, portanto, neste Programa: 

• o compromisso dos países desenvolvidos em cooperar num progra 
ma ambicioso de proteção a florestas tropicais; 

• o fato inovador de se tratar de um trabalho em parceria no nível inter 
nacional; 

• o fato de esse trabalho ter permitido iniciar e desenvolver projetos 
importantes junto a comunidades organizadas, no campo da gestão 
ambiental, em pesquisas e de proteção a ecossistemas e uso susten 
tável dos recursos naturais. 

3. A MONTAGEM DE UM CENÁRIO 

O quadro desenhado permite fazer algumas projeções com vistas ao 
delineamento de um cenário tendencial para a virada do século, com desta 
que para: 



• as rápidas mudanças políticas e econômicas que estão se processan 
do no contexto da globalização; 

• o surgimento e consolidação de grandes blocos regionais; 
• a emergência de uma nova era tecnológica, anunciadora de novos 
paradigmas produtivos e organizacionais. 

O Brasil, e particularmente a Amazônia, reúne as condições necessá 
rias para avançar numa ampla frente, que vai da pesquisa fundamental à 
aplicada, em especial sobre a biodiversidade. A aceitação desse desafio, se 
levada a bom termo, servirá de alicerce para a construção de uma nova 
forma de civilização moderna, baseada no uso sustentável de recursos na 
turais. E assim se estará reatando, a um outro nível da espiral de conheci 
mentos, o contacto com a tradição das grandes civilizações da biomassa. 

A. Escala continental 

O rápido avanço do MERCOSUL e uma série de acordos bilaterais ou 
de progressiva adesão ao bloco regional sulamericano evidenciam que a 
Amazônia brasileira não poderá isolar-se da tendência mundial. Se, no pas 
sado, a fantástica massa florestal, o afastamento da zona costeira, as gran 
des distâncias a vencer e a impossibilidade de navegação no alto curso dos 
tributários impunham o isolamento do hinterland amazônico, hoje essa difi 
culdade tende a ser superada. Assim, a Agenda deve considerar a região 
na escala continental: 

• por ser a Amazônia brasileira parte de uma grande região natural, a 
Grande Amazônia, envolvendo cerca de 7,8 milhões de Km2; 

• porque essa área localiza-se no coração do continente, partilhada por 
oito países (o Departamento da Guiana Francesa sendo um caso à 
parte); 

• porque desde 1978 esses países vêm se congregando num projeto 
político de crescente associação para múltiplos fins, o Tratado de 
Cooperação Amazônica - TCA; 
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• porque a maioria desses países participa, também, de outras realida 
des físicas, sociais e econômicas substancialmente distintas. objeto 
de outros instrumentos de política internacional (v.g.o Acordo de 
Cartagena, o Pacto Andino), com os quais, todavia, algumas articu 
lações de complementaridade podem ser engendradas; 

• porque, desde logo, uma articulação de transportes e comunicações e 
de processos produtivos entre os países da Grande Amazônia abre 
canais de acesso ao Pacífico e ao Caribe e portanto a novos mercados 
mundiais; 

• porque a Amazônia, pela sua posição privilegiada, tenderá a desempe 
nhar um papel fundamental para a integração da América dos Sul se 
tentrional e para uma futura integração continental. 

B. Políticas públicas, pressupostos e princípios 

Naturalmente, essa perspectiva supõe um Brasil articulado internamen 
te, tanto nos aspectos físicos como nos econômicos, e caminhando no sen 
tido de uma maior solidariedade social. A alternativa seria o recrudescimen 
to do estilo colonialista de exploração das riquezas naturais da Hiléia, seja o 
colonialismo externo ou o interno. 

Com base nessa percepção os procedimentos de efetiva integração 
interregional precisam ser retomados e aprofundados. São inerentes a ela 
os cuidados com a plena inclusão, na sociedade brasileira, dos segmentos 
sociais menos favorecidos. Essa visão sugere que as políticas nacionais de 
integração regional, inclusão social e inserção no mundo devem cami 
nhar juntas. O balisamento das ações correspondentes prende-se aos fun 
damentos elencados abaixo: 

• os aspectos sociais devem prevalecer sobre os aspectos técnicos, no 
sentido de que são o seu norte e por isso dão a configuração da estra 
tégia de desenvolvimento sustentável e condicionam as soluções dos 
desafios ecológicos; 
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• deve-se privilegiar a dupla inserção dos mercados de produção e 
consumo amazônicos no contexto nacional e no global. mas cercada 
de cuidados para escapar ao risco do neocolonialismo já denunciado; 

• deve-se reconhecer, de uma vez por todas. que não há fórmulas co 
muns, regras uniformes para enfrentar os problemas gerais, adequan 
do-os às condições específicas de cada território, espaço ou sítio; 

• do mesmo modo, e de forma inovadora, deve-se montar a base econô 
mica do Projeto Amazônico muito menos pelo atendimento cego às 
demandas exógenas pré-existentes, e muito mais pela criação de inte 
ligentes ofertas endógenas, à base do aproveitamento ambientalmente 
sustentável das singulares virtualidades amazônicas. 

Este traço específico da região constitui-se em algo que podemos cha 
mar positivamente de "fator Amazônia". O fator Amazônia deve ser entendi 
do como elemento de potencialização dos recursos naturais, econômicos, 
sociais e culturais da região com vistas ao desenvolvimento da Agenda 
AMAZÔNIA 21. 

A complexidade da Agenda, contudo, faz o seu futuro depender de um 
efetivo esforço de coordenação permanente. É evidente que, nas circuns 
tâncias concretas da Amazônia do fim do século 20, o futuro da região não 
pode ficar entregue à pura lógica do mercado, embora devamos saber dela 
fazer uso, mas alertas para os seus riscos. A região, portanto, não pode: 

• ser refém do modelo de enclaves dos Grandes Projetos, instalados 
em seu território por uma fatalidade de geografia física inerente à loca 
lização das jazidas minerais e fontes de energia que exploram, volta 
dos sobretudo para o mercado extra-regional de matérias-primas e pro 
dutos intermediários; 

• reduzir-se ao cenário fragmentário de inúmeros pequenos proje 
tos desarticulados e independentes entre si, voltados sobretudo para 
a autosubsistência ou para mercados reduzidos, internos e externos, 
de produtos agroflorestais e extrativistas, eventualmente sob a forma 
de "extrativismo avançado". 
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Em um tal cenário os desejados efeitos de aglomeração permanecem 
tênues. Mega e miniprojetos compõem, por justaposição, um conjunto de 
sarticulado sem maior consistência interna com a região. Não compartilham, 
tanto os Grandes como os pequenos projetos, dos vasos comunicantes de 
um autêntico processo de desenvolvimento sustentável. O modelo dualista, 
por definição, é um modelo encapsulado, que não pode ser compartilhado 
pela totalidade dos mais de 20 milhões de habitantes da Amazônia. 

E é sobre esse modelo dualista que devem agir as políticas públicas, 
concertadas conjuntamente com a sociedade civil, para imprimir-lhes um 
outro perfil que pouco a pouco vimos delineando nestes elementos para 
discussão da Agenda. E são necessariamente políticas públicas: 

• por serem ferramentas de criação e ação em assuntos centrais, de 
interesse público; 

• por deverem ser assumidas conjuntamente pela sociedade e os 
seus agentes oficiais; 

• por dependerem de ações de integração ou encadeamento que não 
se produzem espontaneamente e portanto não podem ficar entregues 
aos cuidados de uma incerta "mão invisível". 



Parte li 

ESBOÇANDO A AMAZÔNIA 21 

Devemos indicar agora os desafios fundamentais que cumpre 
enfrentar, interpelar os agentes sociais sobre a sua disposição de enfrentá 
los e indicar os meios de ação a mobilizar para o enfrentamento. 

Ao final de tudo restará sugerir, na Parte Ili, as ações estruturadoras 
das ações visualizadas. 

t,. IDENTIFICANDO DESAFIOS FUNDAMENTAIS 

A chave principal para a efetivação da Agenda é a correta 
desregionalização da questão amazônica, que deve passar a ser encarada 
sob uma tríplice e convergente ótica: 

• enquanto necessidade nacional; 
• enquanto responsabilidade nacional; 
• enquanto potencialidade nacional. 

O Projeto Amazônico é então concebido como parte integrante do 
Projeto Nacional para o século 21, e serão comuns à Amazônia e ao resto 
do Brasil: 

• as articulações internas e externas; 
• os caminhos para um novo tipo de desenvolvimento; 
• os escopos de valorização humana e social. 
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A. A Amazônia como questão nacional 

A integração definitiva e completa da Amazônia ao todo nacional su 
põe que se faça possível: 

• inseri-la na ciência e na consciência nacionais; 
• abrir-lhe um espaço nacional de debate permanente; 
• garantir canais regulares de articulação região/país. 

[i] Introduzir a Amazônia na ciência e na consciência brasileiras gera 
questões da seguinte natureza: 

• como aperfeiçoar e ajustar o sistema de C&T nacional às necessida 
des da Agenda? 

• como inserir a Amazônia nos currículos formais da educação nacional 
de todas as áreas de ensino e em todos os níveis? 

• como incutir, manter ou ampliar, nas demais populações brasileiras, o 
conhecimento fundamentado, o interesse ativo e o apreço pela Ama 
zônia? 

• como fazer o mesmo nas elites dirigentes e nas lideranças políticas. 
sociais e econômicas do país? 

[ii] Abrir um espaço de debate nacional significa estar pronto para 
responder a indagações deste tipo: 

• como assegurar que a Amazônia faça ouvir nos fóruns nacionais de 
decisão os seus anseios e aspirações? 

• como negociar a articulação e a conciliação entre as distintas aspira 
ções e anseios regionais divergentes? 

• como definir critérios para hierarquizá-los segundo sua significação, e 
ordená-los no tempo segundo sua urgência, em benefício do todo na 
cional? 

• como fazer prevalecer o fator ético, no sentido de privilegiar as ações 
tendentes a reduzir desigualdades regionais e sociais? 
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• como garantir, no contexto, o respeito às diversidades regionais e lo 
cais, sem ameaças à integridade e unidade nacionais? 

• como definir, em resumo, um novo pacto federativo? 

[iii] Abrir canais de articulação entre a Amazônia e o resto do país 
implica procurar respostas para interrogações assim: 

• como integrar a Amazônia e o resto do Brasil? 
• como projetar a integração desejável e possível entre a Amazônia bra 
sileira e a Grande Amazônia? 

• paralelamente, como efetivar os corredores biológicos na Amazônia? 
• como proceder à integração de segundo grau envolvendo corredores 
de integração e biológicos na Amazônia, em benefício do desenvolvi 
mento sustentável? 

• como conduzir ações efetivas fora da região (p.ex.: reforma agrária, 
FLORAM) capazes de evitar que os efeitos negativos de seus proble 
mas (v.g. emigrações, exploração desordenada de recursos naturais) 
sejam deslocados para a Amazônia? 

Atravessando todo esse leque de preocupações, acresce o dever pri 
mário de resguardar a soberania nacional sobre a região, no contexto das 
ações indicadas. Colocam-se, a esse propósito, perguntas do teor seguinte: 

• como apoiar o histórico papel das Forças Armadas de defesa da Ama 
zônia que inclua um avançado sistema de vigilância e proteção e, si 
multaneamente, a cooperação e o auxílio às comunidades da região? 

• como cooperar, sem perda de identidade e autonomia, com sistemas 
análogos dos demais países amazônicos, e outros, no combate às ações 
nocivas e anti-sociais, particularmente as relacionadas com a produ 
ção, o trânsito e a distribuição de drogas? 

• como garantir e ampliar a cooperação internacional, de fora da Grande 
Amazônia, nas ações constitutivas da Agenda, sem empenhar oca 
ráter nacional da região? 
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8. Os caminhos para o desenoolaimento sustentáoel 

A Agenda requer uma reorientação do setor econômico, na região e 
fora dela, no sentido de: 

• incrementar o crescimento econômico e a melhor distribuição da 
renda na Amazônia enquanto estratégias para a superação da pobre 
za; 

• modernizar a economia regional, inseri-la nos circuitos nacional e 
mundial e converte-la para padrões tecnológicos ambientalmente ade 
quados; 

•superaras "disfunções" do crescimento econômico desordenado 
(concentração econômica e espacial, disparidades sociais e regionais 
e destruição ambiental). 

[i] A aceleração do crescimento econômico da região, em novas ba 
ses, está vinculada à capacidade de enfrentar questões do seguinte tipo: 

• como ampliar e concluir o processo de zoneamento ecológico-econô 
mico na Amazônia? 

• como estende-lo a outras regiões, articuladamente com o da região? 
• como assegurar o uso múltiplo dos recursos (solo, subsolo, águas, 
floresta, fauna)? 

• como fazer esse uso cada vez mais produtivo, melhor integrando 
tecnologias para o uso racional da natureza? 

• como integrar a gestão de áreas protegidas e não protegidas numa 
perspectiva maior de ordenamento geral do território? 

• como aproveitar os experimentos de manejo sustentável dos recursos 
naturais para geração de renda em favor das populações do interior? 

• como configurar as relações econômicas cidade-campo no sentido de 
uma maior articulação intersetorial? 

[ii] A modernização do desenvolvimento da Amazônia, na direção da 
sustentabilidade, está diretamente vinculada às potencialidades desta, e 
responde às indagações seguintes: 



• como fortalecer o extrativismo baseado em métodos avançados, en 
quanto opção de pequenos grupos e comunidades? 

• como desenvolver uma agricultura familiar de estilo verdadeiramente 
amazônico? 

• como expandir as atividades agroflorestais, as da exploração de recur 
sos aquáticos e outras similares? 

• como promover o uso múltiplo da biodiversidade: identificação de 
potencialidades, manejo sustentável da floresta, aproveitamento 
energético/industrial da biomassa e de recursos biológicos etc.? 

• como incentivar a silvicultura de espécies nativas (oleaginosas, plantas 
medicinais, madeiras, frutas comestíveis), a piscicultura, a 
quelonicultura, a aquicultura em geral? 

[iii] A superação das disfunções do crescimento desordenado tem a 
ver com a inserção apropriada das atividades econômicas dentro dos 
condicionantes ecológicos, e está atenta a questões abaixo: 

• como garantir o pleno aproveitamento da vocação florestal da região, 
tornando-a produtiva e sustentável? 

• como estimular e apoiar empreendimentos agroflorestais para 
reaproveitamento de áreas degradadas? 

• como redefinir as atividades pecuárias na área, sem destruição 
ambiental, e sim com valorização dos recursos biológicos e tecnológicos 
e integrando itens da biodiversidade? 

• como ordenar as atividades de mineração e de garimpagem, evitando 
a destruição do meio ambiente e fazendo os grandes projetos se arti 
cularem com os projetos locais? 

• como promover, de um modo geral, a partir dos investimentos na re 
gião, a internalização dos seus efeitos econômicos para diante e para 
trás? 

• como ampliar o ecoturismo, enquanto mecanismo eficaz para amplia 
ção das oportunidades da geração de renda e um instrumento de pro 
teção do meio ambiente? 

37 



• como configurar as relações cidade-campo com base no estímulo que 
a demanda rural por bens de produção e bens finais de consumo exer 
ce na aceleração da atividade econômica urbana? 

C. A oalorização das qentes amazônicas 

A valorização humana corresponde à solução das carências básicas: 

• das populações interioranas em geral; 
• das populações urbanas, em particular as das periferias; 
• das populações tradicionais, especialmente as indígenas. 

Naturalmente, elas estão interligadas e há questões de fundo e tópicos 
comuns a enfrentar. 

[i] No que se refere às populações interioranas, surgem questões as- 
sim: 

• como garantir a saúde e o saneamento básico para a maioria, incluindo 
programas específicos contra endemias rurais e outras (malária, febre 
amarela, cólera, dengue, leishrnaníose, etc.)? 

• como prover as comunidades e populações dispersas com soluções de 
baixo custo para sistemas de saneamento básico e energia, generali 
zando experiências vitoriosas? 

• como colocar a telecomunicação a serviço de campanhas sanitárias? 
• como promover e expandir a te!educação? 

[ii] com respeito as populações urbanas da periferia, a atenção é susci 
tada para pontos como estes: 

• como assegurar-lhes trabalho, emprego e renda mediante o fortaleci 
mento da "economia popular urbana" ? 

• como proporcionar-lhes qualidades de vida satisfatórias, envolvendo 
acesso à educação, saúde e saneamento, habitação etc.? 
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• como resolver problemas ambientais agudos nas cidades, tais como: 
coleta e reciclagem do lixo, o controle das enchentes periódicas, a 
contaminação de mananciais e lençóis freáticos, a poluição atmosféri 
ca, entre outros; 

• como tentar faze-los auto-suficientes em itens básicos de alimentação, 
por exemplo, mediante o emprego de "cinturões verdes"? 

[iii] Em relação as populações tradicionais, especialmente as popula 
ções indígenas, deve-se procurar responder a exigências desta ordem: 

• como contribuir para a preservação das manifestações culturais dos 
povos da floresta, das populações ribeirinhas e outros componentes 
históricos da diversidade regional? 

• como apoiar projetos de iniciativa das populações dispersas e dos pró 
prios índios? 

• como rever a questão da tutela? 
• como assegurar a concessão de "royalties" pelo uso dos conhecimen 
tos indígenas e caboclos sobre a biodiversidade? 

• como estimular o ensino bilíngüe das populações indigenas? 
• como associar na articulação institucional da questão indigena as dite 
rentes instâncias públicas (federal/estadual/local), a sociedade em ge 
ral e as comunidades em causa? 

• como promover a abertura de um amplo diálogo nacional a respeito? 

Na verdade, há questões de fundo, genéricas, que perpassam pelas 
ações tendentes ao resgate das três dívidas, v.g.: 

• como integrar aos .processos educacionais o conhecimento do meio 
ambiente amazônico? 

• como resgatar por meio das etnociências os saberes locais? 
• como ajustar a matriz energética na região (e sub-regiões) para atendi 
mento satisfatório e simultâneo às necessidades dos programas de 
educação, saúde, abastecimento, produção, conforto doméstico, trans 
porte etc.? 
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• como responder adequadamente aos condicionantes institucionais para 
melhor equacionar essas questões? 

5. INTERPELANDO OS ATORES SOCIAIS 

As tarefas esboçadas no Capítulo 4 põem em cena questões relacio 
nadas com o papel de cada ator social na Amazônia. Esquematicamente: 

• os responsáveis diretos pelo poder público; 
• a sociedade civil organizada; 
• as parcerias entre diferentes atores sociais. 

A. O poder público 

As principais interpelações que lhes podem ser feitas resumem-se as- 
sim: 

• como formular e implementar políticas públicas de interesse comum, 
administrando espectativas concorrentes e eventualmente conflitantes? 

• como assegurar a efetiva integração das políticas públicas evitando a 
dispersão de esforços e o desperdício de recursos? 

• como garantir a retenção, nas regiões menos desenvolvidas, das pou 
panças nelas geradas? 

• como fomentar a cooperação dos três níveis no contexto intrarregional 
e no interregional? 

• como articular efetivamente as Amazônias Ocidental e Oriental? 
• como redefinir, nesse contexto, o papel da Zona Franca de Manaus e 
demais zonas de livre comércio ou de processamento de exportações? 

• como desenhar e assumir as reformas institucionais correspondentes? 



• como inserir nos seus mecanismos de formulação e gestão de políticas 
públicas as aberturas indispensáveis à participação das entidades re 
presentativas da sociedade? 

• como garantir, por outro lado, o possível apoio das políticas públicas e 
seus instrumentos de ação a iniciativas compatíveis do setor privado? 

• como aperfeiçoar os mecanismos financeiros e de incentivos fiscais 
vigentes ou substituí-los por outros mais adequados aos propósitos e 
objetivos desta Agenda? 

8. A sociedade ciui! 

Um dos mais notáveis aspectos da modernização do país nos últimos 
anos é a crescente participação da sociedade organizada no processo de 
desenvolvimento nacional como um todo, observável sobretudo no seu pa 
pel de agente de mudanças quanto ao caráter do Estado e das relações 
deste com a sociedade em geral. Como resultado, ampliou-se e tornou-se 
complexo o conjunto das iniciativas envolvendo responsabilidades e ações 
compartilhadas entre governos e entidades da sociedade civil, notadamente 
nos setores das políticas sociais e ambientais. 

Nestas últimas, e em especial no que toca à Amazônia, as mais de 300 
organizações representativas do movimento ambientalista, dos extrativistas, 
pequenos produtores e comunidades organizadas em geral, têm-se consti 
tuído em fonte e sustentação social e política essencial para os avanços das 
políticas públicas e das ações voltadas para a melhoria das condições de 
vida das populações tradicionais e das formas ambientalmente conseqüen 
tes de relacionamento com a natureza na região. 

C. As parcerias 

A conjunção dos processos de democratização do Estado e de organi 
zação da sociedade civil tem propiciado o desenvolvimento de mecanismos 



de parcerias envolvendo ações de todo tipo interessando ao desenvolvi 
mento sustentável. O papel presente e futuro dessas parcerias pode ser 
delineado a partir das seguintes questões: 

• de que modo as organizações da sociedade civil poderão participar, 
conjuntamente com os setores de governo, na formulação, discussão 
e implementação das Agendas 21: a brasileira, a amazônica e as es 
taduais e locais? 

• mediante quais mecanismos inovadores essas entidades não-gover 
namentais poderão assumir crescentes responsabilidades na condu 
ção de ações de natureza pública, ainda hoje da responsabilidade ex 
clusiva do Estado ? 

• como pode ser aperfeiçoada a legislação que atualmente regula os 
mecanismos que estimulem as empresas e organizações diversas a 
uma maior participação na condução dos "negócios públicos"? 

• como aperfeiçoar as instituições em geral, adaptando-as a esse 
ambiente de mudanças aceleradas e capacitando-as para o diálogo 
permanente, a capilarização efetiva e uma maior eficiência das suas 
ações junto às comunidades da região? 

• de que modo podem ser aperfeiçoados os mecanismos de gestão 
ambiental compartilhada entre os governos e as organfzações da soci 
edade civil na região? 

- 6. DEFININDO MEIOS DE AÇAO 

A efetivação das ações delineadas supõe, a um tempo: 

• o melhor conhecimento de ações em curso e a desenvolver; 
• os instrumentos para tanto; 
• os meios e modos de viabilizar o esforço. 
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A. Os conhecimentos 

A revelação das potencialidades amazônicas passa pela capacidade 
de buscar soluções próprias para os desafios a vencer, com utilização de 
todos os conhecimentos científicos e tecnológicos modernos e suas aplica 
ções. Assim, é preciso descobrir: 

• como ampliar e aprimorar a ação de programas em curso na região, 
financiados ou apoiados por agências multilaterais, tais como o Plano 
Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANAFLORO, o Projeto 
de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso - 
PRODEAGRO, o Protocolo Verde e o Programa de Desenvolvimen 
to do Ecoturismo na Amazônia Legal - PROECOTUR e ainda pro 
gramas nacionais de forte impacto na região, tais como o Programa 
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF e o Programa de De 
senvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM? 

• como avaliar e utilizar a biodiversidade, desde a informação básica a 
buscar nas etnociências, até o lançamento de produtos finais no mer 
cado? 

• como estabelecer um plano de desenvolvimento científico e tecnológico 
para a região, envolvendo associações entre as suas instituições, as 
do país e as do exterior? 

• como aperfeiçoar os instrumentos de coordenação existentes (CNPq, 
CORPAM, CAPES, FINEP, Universidades, Institutos de Pesquisa) e 
outros? 

• como conciliar as prioridades nacionais e regionais em pesquisa, den 
tro desses planos? 

• como mobilizar recursos de outras regiões, mediante novas parcerias e 
formas de cooperação, propícias a uma maior circulação de quadros 
qualificados (por meio de bolsas, estágios, contratos temporários, etc.)? 

• como utilizar os fóruns habituais da comunidade científica (SBPC, As 
sociações de categorias ou disciplinas, outras agremiações), para di 
vulgação dos planos e programas e para atração de indivíduos e equi 
pes? 
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• como assumir posições comuns, no contexto da biodiversidade, sobre 
o conceito e as políticas de propriedade industrial? 

• como gerar uma cooperação mais eficiente com os países da Grande 
Amazônia e os outros países do trópico úmido (Sul-Sul)? 

B. Os instrumentos 

A organização dos elementos institucionais que condicionam as ações 
é fator indispensável para levar a Agenda a bom termo. Ela pode ser repen 
sada nos seguintes níveis: 

• ao nível da estrutura superior da Política e das ações orientadas por 
ela, notadamente o CONAMAZ, o MMA, a SAE, o MPO; 

• ao nível da gestão ambiental, em órgãos como o CONAMA, o IBAMA, 
as OEMA's incluindo as Secretarias de Planejamento, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, assim como os Conselhos Estaduais do Meio 
Ambiente e os organismos municipais correspondentes; 

• ao nível dos organismos e fundos de viabilização, regionais e outros, 
tais como o FNO, o FINAM, o FNMA, a SUDAM, a SUFRAMA, o BASA 
e outros; 

• ao nível da sociedade civil, de um modo geral as ONG's qualificadas 
para participarem do encaminhamento das soluções requeridas, 
destacadamente o GTA, Sindicatos rurais, entidades indígenas, Con 
selho Nacional de Seringueiros e organizações afins, Fórum Empresa 
rial, etc .. 

C. A cooperação internacional 

O grande desafio do desenvolvimento sustentável da Amazônia impli 
ca, entre outras coisas, na capacidade de desenhar e implementar parcerias 
internacionais envolvendo governos e sociedades e organismos multilate- 
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rais dispostos a apoiar os esforços do país na região. Essas parcerias po 
dem ser examinadas a partir das seguintes questões: 

• de que modo o Grupo dos Sete países industrializados e os demais 
países participantes do Programa Piloto (PPG-7) podem contribuir para 
que esse programa tenha continuidade e, além do mais, para que in 
corpore em sua próxima versão, por exemplo, estratégias e compo 
nentes de apoio efetivo para problemas ambientais urbanos, aperfei 
çoamento das tecnologias de manejo de recursos naturais e o fortale 
cimento da gestão ambiental em nível municipal? 

• como aperfeiçoar e aprofundar as relações e articulações no interior da 
Grande Amazônia, atualmente organizadas através de organismos 
como o Tratado de Cooperação Amazônica e a UNAMAZ, principal 
mente visando à cooperação entre seus governos e organizações não 
governamentais na direção do desenvolvimento sustentável da grande 
região? 

• como podem ser desenhados e implementados mecanismos de coope 
ração internacional interessando a todos os aspectos do desenvolvi 
mento sustentável, envolvendo as relações Sul-Sul, especialmente na 
faixa do trópico úmido, isto é, o conjunto dos países sub-desenvolvi 
dos e em vias de desenvolvimento? 



Parte Ili 

PASSANDO DAS IDÉIAS À AÇAO 

A opção por promover ações estruturadoras decorre da convicção 
de que as características atuais da região (dimensões geográficas, disper 
são demográfica, desníveis sociais, diversidades e potencialidades naturais 
e as crescentes aspirações por uma maior participação política da socieda 
de regional) levam, a uma concentração de esforços pela ótica: 

• da viabilização dos investimentos de antecipação; 
• da associação entre os processos produtivos; 
• da sintonia fina dos mecanismos de implementação. 

7. PROPONDO AÇÕES ESTRUTURADORAS 

Esse parece ser o caminho para passar da elaboração dos conceitos à 
proposição de métodos capazes de faze-los realidade. Na prática, trata-se 
de relacionar um conjunto harmônico de ações a serem desenvolvidos por 
todos os atores sociais, preferencialmente por meio de parcerias. 

A. lnoestlmentos de antecipação 

Chamam-se de antecipação porque sua existência precede e sua 
natureza possibilita os investimentos produtivos. 

[i] Um primeiro grupo compreende as ações de base, com aproveita 
mento das múltiplas potencialidades de cada uma delas: 
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• ações destinadas a potencializar os recursos naturais (notadamente os 
recursos aquáticos) para usos múltiplos (abastecimento, transpor 
tes, irrigação, navegação, lazer, pesca, turismo, etc.); 

• ações de estruturação de sistemas intermodais de transportes (hidro/ 
rodo/aero/ferroviários); 

• ações de entrelaçamento de uma rede integrada de informações e 
telecomunicações (som/imagem/dados); 

• ações de montagem de uma matriz energética multifontes (hidrelé 
trica de grandes, médios e pequenos portes, gás natural, biomassa, 
solar, eólica, etc.). 

[ii] Um segundo grupo diz respeito ao capital social básico: 

• ações destinadas a implantar um sistema de geração e disseminação 
de tecnologias para o aproveitamento sustentável dos recursos natu 
rais e da biodiversidade; 

• ações para utilização dos recursos modernos de teleducação com o 
intuito de viabilizar redes de educação de populações dispersas; 

• ações voltadas para o estabelecimento de uma sede de ensino 
profissionalizante ajustadas às potencialidades e demandas da região 
e capaz de agregar as experiências correntes; 

• ações para viabilizar o acesso das populações do interior aos cuida 
dos sanitários e serviços de saúde; 

• ações para qualificação e absorção na região (via Universidades, Insti 
tutos de pesquisa e outras instituições) dos recursos humanos de nível 
médio e superior. 

8. Processos produtivos 

O propósito principal aqui é reaplicar, na própria região, a parcela mai 
or dos benefícios resultantes dos investimentos, mediante a internalização 
econômica, técnica, social e espacial dos seus efeitos: 
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• ações para estender ao máximo a integração vertical e horizontal 
dos investimentos produtivos; 

• ações para associar aos grandes empreendimentos de exploração flo 
restal, mineral e energética os pequenos empreendimentos locais; 

• ações para aproximação física dos empreendimentos complementares 
ou interdependentes, de modo a favorecer as economias de aglome 
ração; 

• ações com o fim de tornar competitivos nos mercados externos (outras 
regiões, outros países) os investimentos que se beneficiam de econo 
mias de escala quando a sua dimensão mínima se mostrar incompa 
tível com o mercado regional. 

C. Al9uns mecanismos de implementação 

Trata-se de um conjunto de incentivos a adesões ampliadas dos dife 
rentes atores sociais às ações preconizadas na Agenda. 

Listamos, à guisa de exemplo, algumas indicações: 

• um programa para preservar e divulgar a memória viva dos anteceden 
tes da Agenda e sua evolução: "A Amazônia que está dando certo"; 

• um programa de debates continuados, na região, sobre as idéias cen 
trais da Agenda, possivelmente sob a forma de Fóruns de Desenvol 
vimento Sustentável; 

• um programa para promover, fora da região, na fase crítica de lança 
mento da Agenda, um outro espaço de divulgação e discussão, os 
Fóruns pró-Amazônia 21; 

• a proposta de uma Agência de apoio e divulgação de estudos e pré 
projetos requeridos pela implementação das Agendas brasileira e da 
Grande Amazônia; 

• a instituição de prêmios, na região e fora dela, com que serão agraci 
ados cientistas, universitários, empresários, lideranças políticas e so 
ciais que se destaquem na efetivação dessas idéias. 




