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' SÚmário executivo 

A presente concepção básica de projeto visa abordar as causas, processos e 
conseqüências do desmatamento, queimadas e degradação da Floresta Amazônica em 
áreas-piloto na Amazônia Legal, propondo um conjunto de ações para a redução dos 
mesmos. através da criação de um Sistema Integrado Geo-referenciado de monitoramento 
e controle das atividades econômicas nas mesmas. bem como o desenvolvimento e 
difusão de tecnologias de sensoriamento remoto e tratamento digital de imagens de 
satélite e sensores aero-transportados. assim como identificação, difusão e aplicação 
tecnologias de uso múltiplo sustentado da floresta. 

O objetivo geral é reduzir as taxas atuais de desmatamentos e queimadas ilegais e 
a degradação da Floresta Amazônica nas áreas-piloto do projeto na Amazônia Legal. 

As ações previstas estão divididas em quatro componentes denominados 
Monitoramento de Desmatamentos, Queimadas e Degradação da Floresta; Controle 
de Desmatamentos, Queimadas e Degradação da Floresta; Tecnologias de Uso 
Sustentado da Floresta e Políticas Públicas. Os objetivos específicos são o 
monitoramento de desmatamentos. queimadas e degradação da floresta nas áreas piloto 
do projeto, através de desenvolvimento, implementação e operacionalização de um 
sistema de informações ambientais georeferenciados; controle de desmatamentos, 
queimadas e degradação da floresta nas áreas piloto -·do projeto, através de 
desenvolvimento, Implementação e operacionalização de um sistema integrado de 
controle de queimadas, desmatamentos e degradação da floresta; difusão e 
implementação de tecnologias, processos e experiências bem sucedidas de uso 
sustentado dos recursos naturais, geradas ou desenvolvidas por outros componentes do 
PP-G7 e outros projetos, nas áreas-piloto do projeto: subsidiar o Núcleo de Apoio das 
Políticas Integradas para a Amazônia do CONAMAZ, através da realização de seminários 
e workshops para a difusão dos resultados do projeto. 

São apresentados históricos dos temas abordados nos componentes e uma 
descrição sucinta da situação atual para cada componente, assim como uma listagem dos 
principais problemas afetos aos mesmos e um conjunto de ações priorizadas de acordo 
com o grau de importância definido pela equipe de elaboração e participantes no 
Workshop realizado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA , com apoio do Banco Mundial. em dezembro de 1.996. no Centro de 
Treinamento - CENTRE/IBAMA . as quais serão detalhadas ou revistas na fase de 
elaboração do projeto. 

Cinco áreas localizadas na Amazônia Legal foram preliminarmente selecionadas 
como áreas-piloto para a fase inicial do projeto. de acordo com critérios pré-estabelecidos 
sendo que outras oito foram também analisadas e poderão ser incluídas posteriormente. 
São elas as seguintes: Rondônia Central: Região de Sena Madureira-AC; Região de São 
Félix do Xingú. Tucumã. Redenção-PA: Região de Boca do Acre-AM e Região de Alta 
Floresta-MT. Dentro das mesmas serão delimitadas. posteriormente. as áreas exatas de 
atuação do projeto. uma vez que algumas são bastante extensas. 

Este projeto buscará a mtegração efetiva dos vários órgãos e entidades 
governamentais e não-governamentais atuantes ou interessadas nas áreas citadas e nas 
ações propostas dentro de cada componente. assim como o aproveitamento de 
programas, projetos e experimentos realizados ou em realização oriundos de outros 
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, : , ,J componentes do PP-G7, assim como dos demais projetos financiados com recursos 
nacionais e internacionais. 

O IBAMA realizou um workshop em seu Centro de Treinamento - CENTRE, no 
período de 03 a 05 de dezembro de 1996, com o objetivo de colher subsídios para a 
elaboração desta concepção básica, tendo utilizado neste evento a metodologia de 
planejamento participativo orientado por objetivos - ZOPP (uma versão simplificada). 

Buscou-se incluir entre os participantes representantes de órgãos relacionados 
diretamente com o monitoramento e controle ambiental da Amazônia, fiscalização, 
desenvolvimento tecnológico e ações sócio-ambientais. O número de participantes foi 
limitada em no máximo 25 pessoas em função da própria metodologia adotada, não tendo 
sido possível portanto assegurar uma maior representatividade das diversas instituições 
governamentais e não governamentais atuantes na Amazônia Legal, devendo-se 
contornar este problema com a realização de um número maior de workshops e 
seminários na fase de elaboração do projeto. · 
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1) CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO NO PPG7 

O Projeto Monitoramento e Controle de Desmatamento e Queimada na Amazônia aqui ~ 
apresentado situa-se no contexto do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil - PPG?, Sub-programa Unidades de Conservação e Manejo dos Recursos Naturais e 
adequa-se plenamente aos objetivos gerais do PP-G7 Este projeto visa contribuir para um 
maior controle ao uso dos recursos florestais da Amazônia de modo a reduzir o desmatamento 
e a emissão global de gás carbônico e outras substâncias, lançadas na atmosfera através das 
queimadas na região. 

2) HISTÓRICO 

Evolução do Processo de Desmatamento na Amazônia Legal 

No período de 1950 a 1970 iniciou-se uma inversão significativa na distribuição da 
população brasileira em função de migrações internas da zona rural para os grandes centros 
urbanos. Em menos de 20 anos, a população brasileira aumentou de aproximadamente 55 
milhões para 90 milhões de habitantes, criando bolsões de pobreza e contingentes de 
desempregados nas principais cidades do Brasil. 

A partir da década de 60, com a implementação das políticas desenvolvimentistas, 
foram abertas as rodovias Belém-Brasília, Transamazônica, Cuiabá-Santarém e a BR-364, 
com acesso aos Estados de Rondônia e Acre, criando a possibilidade de interiorização na 
Amazônia. 

Em função dos distúrbios sociais emergentes, o Governo Brasileiro iniciou na década 
de 70 um programa emergencial de distribuição de terras na Região Amazônica para aliviar as 
pressões nas zonas urbanas. 

O impacto maior, em termos demográficos, deu-se em Rondônia com a abertura da 
BR-364, com a atração criada pelos projetos de colonização organizados pelo INCRA. Em 
1960, a população da Amazônia era de 3,5 milhões de habitantes, passando para 10,3 
milhões em 1991. 

Os resultados alcançados nos primeiros cinco anos do programa de colonização foram 
considerados satisfatórios, mesmo quando comparados com as regiões agrícolas tradicionais 
como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A enorme repercussão dos resultados iniciais 
encorajou o Governo a expandir o número de assentamentos, além de autorizar a implantação 
de grandes projetos agropecuários nos estados do Pará. Mato Grosso, Rondônia e Acre, 
através de incentivos fiscais concedidos pela Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM. 

Essa política aumentou consideravelmente a destruição da floresta amazônica, uma 
vez que a legislação vigente permitia que 50% da propriedade fosse desmatada para 
introdução de pastos. Devido as falhas existentes na legislação e a falta de uma 1291ítica .. ~e 
ú.§cal.i.zajo. os empresários compravam mais do que o dobro da terra necessária e 
desmatavam uma parcela considerável. Logo em seguida desmembravam a propriedade e 
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, ; , --feuendiam as subparcelas, obtendo assim grandes lucros O novo proprietário tinha a mesma 
mentalidade. 

As práticas agrícolas foram instituídas na Amazônia Legal por motivos políticos sem 
levar em consideração os aspectos técnicos, científicos ou sociais. Não foram desenvolvidas 
pesquisas básicas para a determinação de um modelo de ocupação adequado para a região, 
além de verificar se os solos comportariam projetos agropecuários, que tipos de culturas eram 
mais adequadas e, finalmente, se os colonos de várias regiões do país poderiam adaptar-se 
às condições inóspitas da floresta amazônica. 

Com à ocupação desta região, surgiram outras atividades muito lucrativas e 
devastadoras como os garimpas e a extração de minérios. Os garimpas foram responsáveis 
por boa parte da degradação ambiental na Amazônia Legal. Podemos citar Serra Pelada, a 
maior mina de ouro à céu aberto do mundo, no município de Marabá (PA) e a exploração de 
ouro em balsas utilizando mercúrio para separar o metal do solo. No campo da mineração, não 
menos destrutivo, citamos o Projeto Grande Carajás. Com a construção da Ferrovia Carajás 
São Luís. várias empresas siderúrgicas foram instaladas na região, demandando assim 
grandes quantidades de carvão vegetal. que era produzido a partir da derrubada de florestas 
nativas. 

Outro fator que expandiu a destruição da floresta tropical foram os projetos 
hidrelétricos, principalmente Tucuruí. Boa parte da madeira do futuro reservatório não pode 
ser extraída devido às ações judiciais impetradas por órgãos ambientais governamentais e não 
governamentais. 

/T' / Como conseqüência destes fatores o desmatamento na região Amazônica evoluiu de 
152.200 Km2 em 1978 para 469.978 Km2 em 1994, independentemente das ações 
desenvolvidas pelos Órgãos Ambientais e das mudanças na política de desenvolvimento da 
região. Levantamentos realizados pelo INPE no período de 1991-1994, acusou um aumento 

1 na taxa anual média de desmatamento, que passou de 0,30% em 1991 para 0,40% em 1994. 

Este tema se relaciona com as próprias origens, tanto do IBAMA quanto do Ministério 
do Meio Ambiente, Recursos hídricos e Amazônia Legal, criados em decorrência da 
necessidade de se efetivar uma ação governamental suficiente para conter este processo de 
destruição das florestas tropicais brasileiras, alvo de atenção da política e mídia internacional, 
com fortes pressões aos governantes brasileiros correlacionados com a Região Amazônica e 
com a temática ambiental. 

,)( Os dados citados anteriormente traduzem bem ar~ª ineficác~ para o controle 
, e~~-ctª§J!!~~amentos e queimadas na Amazônia, uma vez que as estralégiaà·ae ação 

tem sido estanques, dificultadas por questões gerenciais e operacionais, assim como por 
impedimentos legais diversos e questões sociais. econômicas e culturais. 

Este quadro atual da situação ambiental na Amazônia brasileira tem levado o governo 
brasileiro a executar algumas medidas emergencia,s de monitoramento, controle e fiscalização 
e revisão da legislação florestal. em especial a exploração de espécies florestais consideradas 
ameaçadas e a redução da área passível de desmatamentos para a expansão da fronteira 
agrícola, assim como fomentado a pesquisa para o aproveitamento econômico de modo 
sustentado de algumas espécies florestais e seus derivados. 

Com a estabilização da moeda a partir do Plano Real e a entrada do capital 
internacional. a redução dos estoques de madeira na Malásia e outros países do oriente, 
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assim como países africanos, bem como a implantação de novos projetos viários e 
energéticos, uma nova etapa de desenvolvimento na região se desenha, o que levou o 
governo federal a adotar recentemente uma série de dispositivos legais para tentar frear 
as atividades predatórias na região, entre elas: 1) ampliou de 50% para 80% a área de 
reserva legal das propriedades rurais; 2) proibiu por dois anos a concessão de novas 
autorizações para exploração de Mogno e Virola; 3) passou a exigir das empresas que 
exploram recursos florestais, a apresentação anual dos seus estoques; e 4) determinou às 
Superintendências do IBAMA da região Norte o recolhimento de todas as autorizações de 
transporte de produtos florestais - ATPF. 

Essas medidas adotadas em caráter "emergencial", com o propósito de conter as 
ações predatórias na Amazônia, foram tomadas de uma forma generalizada, sem se 
estabelecer critérios que considerassem a realidade sócio-econômica e as peculiaridades 
regionais, o que refletem o pouco conhecimento pelo IBAMA e órgãos ambientais 
estaduais da localização da área explorada, do volume de madeira extraído da floresta, 
assim como dos diferentes fatores envolvidos no processo. 

Diante destes fatos é que se pretende, através do PP-G7, desenvolver um conjunto de 
ações que mudem esta realidade nas áreas-piloto, passando a se ter um maior monitoramento 
e controle das atividades econômicas causadoras de desmatamentos, queimadas e 
degradação da Floresta Amazônica, assim como a prática de métodos e técnicas de uso 
sustentado dos recursos naturais, que gerem melhoria das condições ambientais locais e da 
qualidade de vida das populações residentes. 

Figura nº 1 - Equipamentos utilizados para sensoriamento aerotransportado pelo PREVFOGO/IBAMA e 
imagem de satélite da região central de Rondônia, mostrando desmatamentos. 

Acompanhamento de Queimadas no Brasil 

As queimadas e incêndios florestais são problemas antigos, ligados principalmente 
à cultura do uso do fogo como instrumento de trabalho no processo de ocupação de novas 
áreas, eliminação de restos de culturas e manejo de pastagens. 

A partir da utilização de imagens diárias dos satélites meteorológicos da série 
NOAA (U.S. National Oceanographic and Atmospheric Administration) em 1987, para 
identificação de focos de calor, foi criada a Comissão Nacional de Prevenção e Combate 
aos Incêndios Florestais (CONACIF) e em 1989 foi implantado o Sistema Nacional de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PREVFOGO, atriQuindo ao IBAMA, a 
competência de coordenar as ações necessárias à organização,"~ implementação e 
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operacionalização das atividades relacionadas com a educação, pesquisa, prevenção, 
controle e combate dos incêndios florestais e queimadas. 

Figura nº 2 - Imagem gerada pelo sensor aerotransportado utilizado pelo PREVFOGO/IBAMA 
Os dados gerados a partir do NOAA são importantes e eficientes no registro de 

fogos ativos (focos de calor) para a maior parte da Amazônia Legal (Setzer e Pereira, 
1991, 1993; IBAMA/PREVFOGO, 1996), mas são verificados problemas de saturação de 
pixel, alterando a área realmente queimada, além da baixa resolução espacial, restrições \ 
quanto ao horário de passagem do satélite e falhas na leitura do sensor causadas pela 1 
própria fumaça gerada nos incêndios e queimadas (Robinson 1997, 1991 ). Não é possível 
também se distinguir, através do NOAA, o tipo de vegetação que está sendo queimada 
(floresta, pastagem, agricultura, etc.). 

Figura nº 3 - Imagem mostrando desmatamentos por corte raso e seletivo, capturada através do sensor 
aerotransportado utilizado pelo PREVFOGO/IBAMA 

Apesar dos esforços empreendidos pelo IBAMA, órgãos estaduais de Meio 
Ambiente, órgãos setoriais e parcerias instituídas através do PREVFOGO, algumas metas 
não foram ainda atingidas integralmente. 
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A transferência de tecnologia em sensoriamento remoto, tanto de tratamento de 
imagens, quanto alimentação dos bancos de dados e operacionalização dos sistemas tem 
revelado dificuldades em diversos níveis, devido a vários fatores, entre eles a insuficiência de 
levantamentos em escalas adequadas, incompatibilidade e defasagem de dados, dispersão da 
informação em inúmeras instituições sem um sistema eficaz de integração e padronização de 
dados digitais e dificulgades para a disponibilizaçâc dos mesmos às equipes de fiscalização e 
çontrole em.cameo-ou nos.escritórios regionais dos-diversos órgãos e entidades relacionados 
ao tema. Superar estas dificuldades nas áreas - piloto deste 'projeto torna - se um dos pontos 
centrais do enfoque proposto para o mesmo. 

Dados de Focos de Calor na Amazônia Legal 
Fonte: MCT/INPE E MMA/IBAMA/PREVFOGO 
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Figura nº 4 - Evolução da quantidade de focos de calor na Amazônia Legal, no período de 1990 a 1995, 
baseado em dados obtidos pelo satélite NOAA-12 

3) DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

/ 

O problema central enfocado por esta concepção básica de projeto é a ocorrência 
crescente de desmatamentos, queimadas e degradação floresta na Região Amazônica, 
constatados por meio das informações disponíveis geradas a partir de imagens de satélite, de 
radares, de sensores aero-transportados e verificação de campo, ameaçando sua integridade, 
sua biodiversidade e seu equilíbrio ecodinâmico, fatores que contribuem para o equilíbrio 
ecológico global. São muitos os fatores geradores desta destruição, entre eles destacam-se a 
expansão da fronteira agrícola e a atividade madeireira, além da mineração e expansão 
urbana, além do processo de disputa e garantia ao direito de posse de uma área, assegurada 
através do desmatamento e degradação da floresta como comprovação de uso da área. 

Os desmatamentos ocorrem geralmente nas áreas marginais das rodovias, margens de 
rios e igarapés, no entorno das cidades e povoados, projetos de assentamentos, projetos 
agrícolas e planos de manejo. A grande maioria destes decorrem de atividades ilegais, 
clandestinas ou em desacordo com os planos de manejo autorizados oficialmente pelos 
órgãos competentes. 

As queimadas resultam geralmente do processo tradicional de eliminação de biomassa, 
em áreas desflorestadas ou desmatadas, e preparo da terra para a formação de pastagens e 
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-áreas de plantio de culturas agrícolas. além de ser utilizado também para a eliminação de 
pragas nas pastagens (cigamnhas, carrapatos. ervas daninhas. etc.).Às vezes são acidentais, 
ás vezes criminais. 

A concentração de focos de queimada ocorre nos períodos mais secos e de preparo 
da terra, com destaque para as áreas agrícolas já instaladas. áreas de expansão da fronteira 
agrícola e ao longo das rodovias ou vias de acesso local. 

O uso do fogo como recurso de preparo do solo para o plantio ou formação de 
pastagens é aplicado geralmente de forma aleatória e sem qualquer mecanismo de controle, 
resultando em áreas queimadas significativamente maiores do que o necessário para os fins 
agrícolas almejadas pela população local (incêndios acidentais). 

Dados confiáveis gerados a partir de estudos específicos de ocorrência de fogo em 
algumas regiões da Amazônia indicam alta flamabilidade das florestas primárias do sul do 

1 
Estado do Pará e Norte do Estado de Mato Grosso. com registros de grandes extensões 
queimadas por fogo acidental e prejuízos financeiros foram estimadas. (IPAM, 1996; Nepstad 
et al., 1995; Feamside, 1996 e 1995: Uhl e Kaufman, 1990). Estas informações indicam a 
necessidade de se conhecer melhor os métodos e técnicas de detecção e identificação das 
formas e processos de degradação da cobertura florestal em florestas primárias ( ou intactas) e 
como evitá-los ou combatê-los. 

Algumas conseqüências ambientais mais amplamente estudadas e conhecidas são o l 
empobrecimento da biodiversidade local; danos à fauna ameaçada de extinção; aumento do Í 
escoamento superficial de águas pluviais; aumento da concentração de gases, especialmente i 
o dióxido de carbono (C02); redução do ciclo das águas, com aumento do período de seca e i1 

degradação do solo, com processos locais de desertificação. 

As ações do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente e demais órgãos ligadas 
ao monitoramento e ao controle do uso dos recursos naturais tem sido...ins..ufici~ntes_p..ara~uma 
redução significativa deste quadro. por serem estanques, desarticuladas e geralmente 
deficitárias em recursos financeiros, materiais e humanos, além da carência de tecnologia e 
pesquisa para o uso sustentado dos recursos naturais renováveis amazônicos. 

Os dados disponíveis sobre a situação fundiária, demográfica e sócio-econômica da 
Amazônia rural são incompletos, defasados e gerados a partir de sistemas, levantamentos, 
banco de dados e instituições distintas. não sendo possível ainda integrá-los de modo a 
constituírem um banco de dados único e mais facilmente gerenciável para o planejamento, 
controle e monitoramento da região. A inconsistência dos dados e a falta do 
georeferencíamento dos mesmos dificultam a formulação de ações efetivas para combater as 
causas do desmatamento e queimada na região. 

A complexidade da legislação ambiental brasileira e as dificuldades existentes na 
execução de medidas judícrars resultam em morosidade na aplicação de penalidades ou até 
mesmo a sua anulação. fazendo com que o custo da ilegalidade beneficie os infratores, 
tornando-a economicamente atrativa para os produtores e usuários dos recursos ambientais, 
em especial os produtos madeireiros. 

Outros fatores relacionados são as adversidades naturais. como chuvas intensas que 
dificultam o deslocamento das equipes de campo e densas camadas de nuvens, que impedem 
a obtenção de imagens de satélite ou fotografias aéreas e a grande extensão territorial da 
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.§.{€gião Amazônica, além da propna carência e precariedade da infra-estrutura da região, 
como estradas, aeroportos, hospedagens e outros. 

Não há ainda um conjunto de alternativas econorrucas e tecnológicas, para as 
populações que vivem no meio rural da Amazônia, para a viabilização do uso sustentado da 
floresta. Algumas alternativas tradicionais ou modernas existentes e praticadas não se dão na 
escala necessária para dominar o cenário do desenvolvimento. A razão é ligada à posturas 
imediatistas e à insuficiência de instrumentos de extensão e difusão das tecnologias 
requeridas. 

Verifica-se facilmente um grande atraso tecnológico das atividades econômicas mais 
destacadas e de reconhecido impacto ambiental e social, como a pecuária, a exploração 
madeireira, a agricultura, a mineração e o garimpo. A modernização, dinamização e otimização 
destas atividades toma-se necessária para qualquer proposta de racionalização e 
conservação dos recursos ambientais amazônicos. 

A exploração sustentada da floresta e sua manutenção é particularmente dificultada 
pela relação atual de custo-benefício para o produtor rural, uma vez que economicamente é 
mais vantajoso para o produtor derrubar e queimar a floresta do que mantê-la em pé. A oferta 
de madeira clandestina ainda é muito abundante e barata em relação àquela oriunda de 
planos de manejo aprovados e licenciados pelo IBAMA e órgãos estaduais competentes. 
Portanto o custo da madeira em pé não é viável ainda para se desenvolver um programa de 
redirecionamento das economias locais ou regionais, apesar de já se ter alguns bons 
exemplos de uso sustentado da floresta, como as Reservas Extrativistas, mas ainda em escala 
muito reduzida e localizada, não sendo uma alternativa para absorver grandes populações 
(Feamside, 1995). 

Os serviços ambientais não são ainda valorizados, como a manutenção da 
biodiversidade, o armazenamento de carbono, a reciclagem de água e os seus diversos usos, 
além do enorme potencial para o ecoturismo, bío-indústria e a própria silvicultura. As 
pesquisas e as negociações e acordos sobre estes valores e suas aplicações a nível nacional 
e internacional não foram efetivadas com a devida profundidade e consistência, ao ponto de 
influenciar mudanças na cultura de uso e ocupação da Região Amazônica e na formulação e 
execução das pai íticas públicas relacionadas à mesma. 

A manutenção das taxas atuais de desmatamento, queimadas e degradação florestal 
significa perda de biodiversidade, desequilíbrio ecológico em larga escala, perda de receitas. 
custos sociais elevados, e outros problemas, que a partir da implementação do projeto espera 
se diminuir nas áreas-piloto do projeto. 

4) OBJETIVOS 

Geral 

Reduzir as taxas atuais de desmatamentos e queimadas ilegais e a degradação da 
Floresta Amazônica nas áreas-piloto do projeto na Amazônia Legal. 
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, ~ Específicos 

1) Monitoramento de desmatamentos, queimadas e degradação da floresta nas áreas 
piloto do projeto, através de desenvolvimento, implementação e operacionalização 
de um sistema de informações ambientais georeferenciados; 

2) Controle de desmatamentos. queimadas e degradação da floresta nas áreas piloto 
do projeto, através de desenvolvimento, Implementação e operacionalização de um 
sistema integrado de controle de queimadas, desmatamentos e degradação da 
floresta; 

3) Difusão e implementação de tecnologias. processos e experiências bem sucedidas 
de uso sustentado dos recursos naturais. geradas ou desenvolvidas por outros 
componentes do PP-G? e outros projetos. nas áreas-piloto do projeto; 

4) Subsidiar o Núcleo de Apoio das Políticas Integradas para a Amazônia do 
CONAMAZ. através da realização de seminários e workshops para a difusão dos 
resultados do projeto. 

5) INDICADORES DE ALCANCE DOS OBJETIVOS 

Algumas macro-indicadores potenciais que poderão ser adotados no projeto são 
apresentados a seguir, e deverão ser definidos e detalhados posteriormente, através de 
uma matriz lógica de monitoramento. Os indicadores definidos para cada meta e as fontes 
de informação e verificação são os seguintes: 

• Hectares desmatados por ano nas áreas prioritárias; 
• Número de focos de incêndios ou queimadas por ano e por tipo de vegetação nas áreas 

prioritárias; 
• Número de planos de manejo aprovados. licenciados e em execução nas áreas 

prioritárias, com suas respectivas áreas; 
• Número de desmatamentos autorizados e suas respectivas áreas nas áreas-piloto; 
• Número de queimadas autorizadas e suas respectivas áreas nas áreas-piloto; 
• Número de comitês executores criados e em funcionamento; 
• Número de técnicos e agentes treinados e em atuação nas áreas prioritárias do projeto; 
• Grau de diversificação da produção nas propriedades inseridas nas áreas-piloto. 

6) ÁREA DE ATUAÇÃO 

A abrangência do projeto restringe-se apenas à Amazônia Leg_al, devendo-se 
selecionar previamente. no interior desta. áreas críticas. dentro das quais serão definidas 
áreas-piloto de atuação do projeto 

Os trabalhos realizados anteriormente para identificação de áreas prioritárias para 
a conservação da Amazônia foram utilizados como norteadores para a definição das 
áreas-piloto, destacando-se os resultados do Workshop 90, realizado pelo INPA, o 
Workshop de Miami, em 1994, os trabalhos de Kerth Brown sobre centros de endemismos 
e outros. 
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, , • r Os resultados alcançados no Workshop realizado pelo IBAMA (1996) foram 
incorporados na íntegra na definição de critérios de seleção de áreas prioritárias, 
identificação de áreas potenciais de atuação do projeto e de seus componentes. Novas 
áreas não constantes na lista abaixo poderão ser acrescentadas ao projeto, desde que 
atendam aos critérios definidos para o mesmo. A lista de participantes e instituições 
representadas encontra-se nos anexos deste documento. 

As áreas potenciais indicadas para serem adotadas como áreas-piloto foram as 
seguintes: 

1) Região do Município de Boca do Acre-AM; 
2) Região do Município de Alta floresta-MT; 
3) Região do Município de Sena Madureira-AC; 
4) Região do Município de Apuí-AM; 
5) BR 364/17 4 (Cuiabá-Rio Branco - Cruzeiro do Sul); 
6) BR 174 (Manaus-Boa Vista): 
7) BR 163 (Cuiabá-Santarém); 
8) BR 319 (Porto Velho-Manaus): 
9) Região compreendida entre os Rios Purus e Xingu; 
1 O) Rondônia central; 
11) Reserva indígena Sararé/MT e Vale do Guaporé; 
12) São Félix do Xingú, Tucumã, Redenção - PA; 
13) Margens da Rodovia Transamazõníca. 

Os critérios para seleção de áreas de atuação do projeto foram os seguintes: 

a) Localizada ao longo da região conhecida como arco de desmatamento (Sul do 
Acre, Rondônia central, Norte do Mato Grosso e Sul do Pará), ou então ser uma 
área identificada como problemática quanto à ocorrência de desmatamentos, 
queimadas e degradação da floresta: 

b) Existência de infra-estrutura local mínima dos órgãos mais diretamente 
relacionados com a temática de monitoramento e controle de desmatamentos e 
queimadas; 

e) Proximidade ou adjacência com áreas protegidas, em especial FLONA, RESEX e 
áreas indígenas; 

d) Disponibilidade suficiente de dados cadastrais, imagens de satélite e outros 
sensores, base cartográfica em escala compatível com as dimensões das áreas 
pi loto: 

e) Facilidade de acesso; 
f) Organização mínima das comunidades locais; 
g) Ser área-piloto de pelo menos um dos demais componentes do PP-G7 ou área em 

Municípios alvos do Zoneamento Ecológico-Econômico no SPPRN; 
h) Área com mosaico de uso da terra (exploração madeireira, agricultura, pecuária, 

etc.). e variado padrão no tamanho das propriedades rurais: 
1) Competência demonstrada de agências locais para a execução de ações 

ambientais. 
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Matriz de correlação de incidência dos critérios adotados para cada área potencial 
(levantamento preliminar): 

Ili/li a b e d e f g h i Total 

1 XXX XX XXX XXX XX XX X XXX X 20 

2 XXX X XXX XXX XX X XX XXX XX 20 

3 XXX XXX XXX XXX XXX XX X XXX X 22 

4 XX X X X XX 000 X 000 000 8 

5 XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XX 000 24 

6 X X XX XX X 000 000 XX 000 9 

7 XXX X XXX X XX X XXX XXX 000 17 

8 X XX X XX X 000 000 X 000 8 

9 XXX X XXX XX XX X XXX XXX 000 18 

10 XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX 26 

11 X X XXX XX XX X XXX XXX XX 18 

12 XXX XX XXX XX XX X XX XXX XX 20 

13 X X X X X 000 000 XX 000 7 

XXX = relação forte 

XX = relação moderada 

X = relação fraca ou inexistente 
000 = sem informação 

As áreas acima foram priorizadas de acordo com o número de X obtido no 
cruzamento de parâmetros. conforme constante no quadro acima. Quanto maior o número 
de X maior o grau de prioridade da área. 

A partir dos resultados da matriz acima. identificou-se as áreas com maior 
incidência dos critérios pré-selecionados Portanto as áreas mais indicadas como áreas 
pi loto deste projeto foram as seguintes : 

1) Rondônia Central; 
2) BR-364/17 4 ( Cuiabá - Porto Velho - Rio Branco - Cruzeiro do sul ): 
3) Região de Sena Madureira - AC: 
4) Região de São Félix do Xingú. Tucumã. Redenção-PA: 
5) Região de Boca do Acre-AM 
6) Região de Alta floresta-MT: 
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Destas, optou-se em reduzir ou pontuar as áreas mais extensas, sendo elas a BR- 
364/17 4 no trecho Cruzeiro do Sul - Cuiabá, além de que se considerou que as regiões de 
Sena Madureira e Rondônia Central já a representam. 

As áreas definidas preliminarrnente como áreas-piloto deste projeto são portanto 
as seguintes: Rondônia Central; Região de Sena Madureira-AC; Região de São Félix 
do Xingú, Tucumã, Redenção-PA; Região de Boca do Acre-AM e Região de Alta 
Floresta-MT. Estas poderão ser alteradas na fase de elaboração do projeto .. 

220 km o 220 440 km 
, ••• , 1 1 

Figura nº 5 - áreas potenciais, de acordo com os critérios anteriormente citados. 

7) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional deste projeto deve contemplar a gestão participativa, a 
co-gestão e a descentralização das ações junto aos órgãos estaduais de meio ambiente 
(OEMAs) e organizações não-governamentais (ONGs) e outros correlacionados aos temas 
abordados na presente concepção básica de projeto, com a coordenação geral da 
execução estando a cargo do IBAMA, além de contemplar a criação de comitês executivos 
e conselhos de gerenciamento locais. Em cada área piloto esta estrutura poderá se 
modificar, de modo a ajustar-se com a realidade dos atores envolvidos, variando o grau de 
complexidade da estrutura administrativa dos referidos comitês e conselhos locais. 

O gerenciamento do projeto será de responsabilidade direta do IBAMA, através da 
Coordenadoria Geral de Planejamento - COGER, em articulação estreita com os atores 
envolvidos, devendo-se criar conselhos gestores locais para coordenarem as ações 
específicas de cada área-piloto. 
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Será definida e implementada uma estrutura administrativa para coordenar as 
integrações institucionais e promover um fórum permanente decisório das instancras 
formuladoras e responsáveis pelas políticas públicas afetas ás áreas-piloto do projeto. 

8) ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 

O presente projeto adotará os princípios da gestão administrativa descentralizada e 
participativa, do planejamento à execução, e será consolidado através do fortalecimento 
de estruturas locais já existentes dos diversos atores atuantes nas áreas selecionadas 
como áreas-piloto. Estes parceiros serão envolvidos progressivamente através de 
seminários, grupos de trabalho locais, entrevistas e reuniões formais e informais. 

Em cada área-piloto deverá ser constituído um Conselho Gestor Local, formado por 
representantes do IBAMA, OEMA e outras instituições governamentais e não 
governamentais atuantes em cada área-piloto. O número de conselheiros deve ser 
preferencialmente reduzido ( entre 3 e 8 membros) por questões de operacionalidade. As 
funções precípuas deste Conselho será orientar, opinar e deliberar sobre o planejamento 
e a execução das ações em cada fase do projeto. As funções, competências e composição 
dos conselhos podem variar de uma área-piloto para outra, dependendo do número de 
instituições envolvidas nas mesmas e suas capacidades instaladas e serão detalhadas na 
fase de elaboração do projeto. 

Cada componente deverá ter um consultor especialista nos temas abordados, 
contratado em tempo integral, ficando os mesmos á disposição dos responsáveis por cada 
componente, a serem designados posteriormente ao início da execução do projeto. 

O IBAMA poderá constituir um grupo de trabalho por Superintendência, de cada um 
dos Estados envolvidos, para acompanhamento do projeto, auxiliando na elaboração de 
convênios, encaminhamento de processos de licitação, compras e solicitação de serviços 
e representando o IBAMA nos Comitês Gestores locais. 

A integração ou aproveitamento de estruturas gerenc1a1s de outros projetos 
existentes nas áreas-piloto, com ênfase para aqueles criados no âmbito do PP-G?, será 
buscada de forma coerente e analítica. 

9) COMPONENTES 

A seguir são apresentados os componentes previstos para o desenvolvimento deste 
projeto. identificados no documento preliminar do IBAMA e ratificados e retificados durante 
o Workshop já referido. sendo eles Monitoramento dos Desmatamentos. Queimadas e 
Degradação da Floresta: Controle de Desmatamentos. Queimadas e Degradação da 
Floresta: Tecnologias de Uso Sustentado da Floresta e Políticas Públicas 

• Componente 1: Monitoramento de desmatamentos, queimadas e degradação 

Obietivo Específico: Monitoramento de desmatamentos, queimadas e degradação da 
Floresta nas áreas-piloto, através do desenvolvimento e Implementação de um 
Sistema Integrado de Informações Ambientais das áreas-piloto. 
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Em função de pressões de órgãos ambientais nacionais e internacionais para saber a 
área total desmatada na Amazônia, várias instituições começaram a utilizar dados orbitais 
(imagens de satélites) para monitorar os processos antrópicos em andamento na região. Entre 
os órgãos pioneiros, podemos citar o Programa de Monitoramento da Cobertura Florestal do 
Brasil (PMCFB) do extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Em 1978. ambas as instituições foram responsáveis pelo primeiro levantamento dos 
processos antrópicos na região amazônica. Naquela ocasião, aproximadamente 3,8% da 
cobertura vegetal já tinha sido retirada em virtude de algumas das ações descritas acima. Este 
tipo de levantamento continuou sendo feito sistematicamente pelo INPE e o IBDF durante toda 
a década de 80. 

Com o desenvolvimento dos primeiros programas nacionais de computadores para o 
tratamento de imagens e sistemas de informações geográficas pelo INPE, iniciou-se uma nova 
etapa de monitoramento da evolução do antropismo no meio ambiente brasileiro. 

Essa nova ferramenta de trabalho deu novo impulso ao INPE para desenvolver o 
Projeto PRODES (Projeto de Levantamento das Áreas Desmatadas na Amazônia Legal), cujo 
objetivo principal é identificar e quantificar as áreas desmatadas na Amazônia Legal, com base 
em imagens do satélite Landsat. Esse projeto coloca atualmente à disposição da comunidade, 
através da Rede de Informações INTERNET, dados estatísticos sobre o grau do 
desmatamento de cada município da região. 

As informações existentes atualmente sobre as áreas submetidas a pressão antrópica 
na região Amazônica são na sua maioria contraditórias e desatualizadas devido a vários 
fatores: 
1) lento processamento das imagens orbitais e dados disponíveis sobre a região; 
2) falta de um sistema de informação que as integrem de forma ágil e de fácil manuseio; e 
3) falta de integração intra e inter-institucional, fonte dos dados necessários à alimentação 

do sistema. 
Neste sentido, a inexistência de um sistema de informação apropriado, se constitui em 

um grande obstáculo para o monitoramento, avaliação e controle do processo de alterações 
ambientais na região Amazônica. 

Entende-se geoprocessamento como o conjunto que denomina a atividade de uso e 
aplicação de tecnologias de coleta, processamento e produção de informações 
georeferenciadas. Congrega, portanto, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 
Sensoriamento Remoto, Sistemas de Posicionamento por Satélites (GPS), Cartografia 
Digital. etc. Os sistemas de informações geográficas (SIG) devem ser entendidos como: "o 
conjunto de programas. equipamentos. metodologias. dados e pessoas (usuários), 
perfeitamente integrados. de forma a tornar possível a coleta. o armazenamento, o 
processamento e a análise de dados georeferenciados. bem como a produção de 
informações derivadas de sua aplicação ·, 

O desenvolvimento de um sistema de informação ambiental georeferenciado que 
integre as informações geradas pelas diferentes plataformas de coleta (Landsat, NOAA, Spot, 
Radarsat Fotos aéreas. sensor AIRDAS. GPS. etc.), e dados existentes (Projeto RADAM. 
IBGE. EMBRAPA. SUDAM OEMAs. SAE. INPE. IBAMA. FUNAl, ONGs, ELETRONORTE, 
DNPM. PETROBRÁS, INCRA. entre outros) das áreas-piloto. se constitui numa ação 
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fundamental para o monitoramento, o controle e a gestão ambiental das áreas-piloto, assim 
como para as demais áreas da Amazônia Legal. 

O CSR iniciou em 1995, no âmbito da RASR o desenvolvimento e implementação 
de um Sistema de Informações Geográficas (SIGCSR). Este sistema está sendo 
construído tendo por base o sistema gerenciador de informações geográficas ARCIINFO, 
o sistema de visualização e consulta ARC VIEW e o sistema de processamento de 
imagens ERDAS IMAGINE, executados em um conjunto de equipamentos composto por 
computadores de arquitetura /NTEL e RISC, mesas digitalizadoras, impressoras e plotters. 

Este sistema caracteriza-se por um conjunto de aplicativos desenvolvidos para a 
sistematização, padronização e desenvolvimento metodológico de ações referentes à 
construção de bases de dados georeferenciadas, produção de saídas em diversos 
formatos e padrões, processamento e gerenciamento de dados nos formatos vetorial e 
matricial, e execução de análises e modelagens sobre os dados para produção de 
informações geoambientais para subsidiar as tomadas de decisões no processo de gestão 
ambiental. 

As informações georeferenciadas produzidas no Sistema de Informações 
Ambientais subsidiarão ações conjuntas das diferentes instituições com atuação na 
Amazônia, em especial os órgãos estaduais de Meio Ambiente (OEMAs), conforme as 
diretrizes da Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal e deliberações do 
Conselho Nacional da Amazônia Legal - CONAMAZ, 

O componente número 1 será constituído por duas etapas distintas, sendo elas a 
do desenvolvimento e a da implementação do Sistema, descritas a seguir: 

• Desenvolvimento do Sistema: 

Consta de quatro fases: 1) levantamento de dados; 2) conversão de dados; 3) 
digitalização de bases cartográficas; 4) processamento de imagens e 5) cruzamento das 
informações e desenvolvimento. 

As informações ambientais hoje existentes em papel ou meio digital foram 
produzidas em diversas datas, formatos e modelos de dados. Para que possam ser 
aproveitadas pelo SIG ambiental, será necessário atualizá-las e convertê-las para um 
formato amigável. 

• Implementação do Sistema : 

Para o desenvolvimento deste componente pretende-se definir e implementar um 
sistema operacional permanente para a ação integrada das diferentes instituições 
federais. estaduais, municipais ou privadas. com estrutura administrativa de planejamento, 
coordenação e execução de ações e baseado no modelo de gerenciamento através de 
comitês regionais e locais. 

Capacitar e instrumentalizar órgãos estaduais, municipais e ONGs para atuarem no 
monitoramento de desrnatamentos. queimadas e degradação da floresta nas áreas-piloto 
será uma das estratégias deste componente. A participação dos órgãos estaduais de meio 
ambiente (OEMAs) torna-se neste projeto fundamental para que o eixo central da ação 
seja o SISNAMA, uma vez que o controle e o monitoramento ambiental da Amazônia 
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deriva das interações do sistema ambiental como um todo, com a coordenação sendo 
exercida pelo Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal-MMA 

Serão georeferenciadas em base digital nas áreas-piloto do projeto alguns 
parâmetros pré-selecionados, tais com quantificação e qualificação das áreas desmatadas 
de acordo com classes de tamanho da propriedade, tamanho do desmatamento, tamanho 
da área afetada por corte seletivo, tipo de vegetação afetada, causa do desmatamento. 
estradas de exploração madeireira, localização de pátios de estocagem de toras, as 
estradas de acesso, os principais locais de processamento ( serrarias, laminadoras e 
transformadoras e outros fatores) subsidiando as ações de intervenção previstas nos 
outros componentes. Estas informações serão complementadas e integradas aos dados 
cadastrais das mesmas, como volume de madeira em m3 produzidos por mês e ano, 
origem dos estoques, espécies trabalhadas, vinculação com planos de manejo aprovados 
oficialmente pelos órgãos competentes, custos e destinação comercial dos produtos e 
subprodutos madeireiros e destinação dos refugos. 

Serão abordadas questões relativas á informação e integração inter-institucional, 
conforme os resultados do Workshop. 

Informação 

Foram identificados como problemas quanto ao ítem Informação ambiental os 
seguintes pontos: 

• As informações são desatualizadas; 
• Insuficiência de levantamentos em escalas adequadas; 
• Análise defasada de dados de desmatamentos e queimadas; 
• Insuficiência de indicadores de impacto; 
• Informações dissipadas por várias instituições; 
• Incompatibilidade de alguns dados; 
• Centros de monitoramento ambiental trabalham desarticuladamente; 
• Dados não chegam em forma aproveitável. 

Estes problemas resultam numa informação ambiental insuficiente e desatualizada 
para uma ação controlada e eficiente de controle e monitoramento de desmatamentos e 
queimadas na Amazônia Legal. 

Algumas propostas de solução para os problemas detectados quanto às ações 
previstas para este componente, apontadas no Workshop foram as seguintes: (os níveis 
de prioridade de 1 a 3 foram definidas pela equipe técnica do IBAMA posteriormente ao 
workshop. Prioridade nível 1 - curto prazo: nível 2 - médio prazo e nível 3 - longo prazo) 

Prioridades nível 1: 
=> Criar um sistema de informações ambientais qeo-reterencrado para as áreas-piloto: 
=> Garantir mecanismo de acesso a base de dados existentes: 
=> Desenvolver um programa de atualização sistemática das informações; 
=> Criar mecanismos de integração da informação atualizada; 
=> Compatibilizar os bancos de dados; 
=> Agilizar os mecanismos de drsporubrlizaçào das informações; 
=> Inventariar e cadastrar as informações disponíveis nas instituições. 
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Prioridades nível 2: 

=> estabelecer mecanismos de produção de informações básicas junto ás instituições 
competentes (mapas e bases cartográficas em escalas compatíveis com as áreas 
piloto); 

=> Montar uma rede de monitoramento da qualidade do ar em áreas críticas de ocorrência 
de queimadas. 

Integração Institucional 

Os problemas identificados relativos à integração institucional foram os seguintes: 

• Falta de interpretação e definição clara das competências entre o IBAMA e OEMAs; 
• Falta participação das Forças Armadas 
• Atuação concorrente das instituições 
• Posicionamento contraditório entre os órgãos envolvidos com a questão 
• Inexistência de integração entre os vários projetos da região 
• Integração inter-institucional deficiente 
• Deficiente coordenação governamental 

Estes problemas resultam na perda de bens e serviços ambientais. 

Algumas propostas de solução para os problemas detectados quanto às ações 
previstas para este componente, apontadas no Workshop foram as seguintes: 

Prioridades nível 1 : 
=> Criar uma Comissão técnica de integração institucional; 
=> Criar um sistema de informações ambientais para as áreas-piloto; 
=> Garantir mecanismos de acesso a base de dados existentes e integração da informação 

atualizada; 
=> Compatibilizar os bancos de dados; 
=> Cadastrar órgãos, Instituições, Projetos e ONGs que atuam na Amazônia. 

Prioridades nível 2: 
=> Construir um cadastro (inventário) e um acervo de dados nas instituições envolvidas; 
=> Organizar e capacitar instituições inter-governamentais para gerir banco de dados e 

informação ambiental; 
=> Definir atribuições. competências e procedimentos de integração entre as instituições 

participantes do projeto: 
=>Regulamentaras competências de ações na área ambiental na Amazônia Legal; 
=> Estabelecer mecanismos de produção das informações básicas junto às entidades 

responsáveis (IBGE, DSG); 
=> Demarcar cartografica e digitalmente (imagens de satélite) as reservas legais e áreas 

de preservação nas propriedades acima de 1.000 ha. nas áreas-piloto. 
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• Componente 2: Controle de desmatamentos, queimadas e degradação 

Objetivo Específico: Controle de desmatamentos, queimadas e degradação da 
Floresta, nas áreas-piloto do projeto, através da implementação e 
operacionalização de um sistema integrado de controle de queimadas, 
desmatamentos e degradação da floresta nas áreas-piloto. 

Atualmente, já não há mais a super abundância de oferta de material madeireiro em 
algumas áreas da região. comparando-se com o que se verificava no passado. A procura 
por madeira e toras na região cresceu de tal modo que já se fala numa real valorização da 
madeira amazônica. Diferentemente do que ocorreu no passado, a exploração florestal 
madeireira na Amazônia passou a ser um agente muito mais ativo em todo o processo de 
desmatamento na região. 

Para disciplinar o manejo florestal e regulamentar o art. 15 do Código Florestal em 
1991 foi instituída pelo IBAMA a Instrução Normativa nº 080 de 24/09/91 (substituída pela 
Port. 048/95), que procurou disciplinar as atividades de exploração sustentável das 
florestas na Amazônia Legal, e posteriormente foi editado o Decreto nº 1.282/94, 
regulamentando este tema. 

Os desmatamentos em áreas de preservação permanente, portanto protegidas por 
lei federal (Código florestal) são expressivos, comprometendo a situação ambiental das 
propriedades, por estas serem mais suscetíveis à processos erosivos e degradação 
ambiental. Como exemplo citamos a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do estado 
de Rondônia - SEDAM, que divulgou em 1.996 relatórios da situação do desmatamento no 
Estado de Rondônia, no período de 1.978 a 1.995. Identificou-se, por meio de 
interpretação de imagens de satélite e GIS que em pelo menos 12 municípios suas áreas 
totais foram desmatadas a corte raso em mais de 50%, evidenciando desrespeito ao 
Código Florestal. Na gleba Corumbiara, na região sul do Estado, extensas pastagens 
substituíram a floresta em áreas de reserva Legal e de Preservação Permanente em pelo 
menos 40% das propriedades analisadas. Esta situação não é diferente nas demais 
regiões da Amazônia 

Recentemente o governo federal através de medida provisória ampliou de 50% 
para 80% a área de reserva legal das propriedades rurais em terras cobertas por florestas. 
O Decreto n(1963/96 proíbe, por dois anos, a concessão de novas autorizações para 
exploração de Mogno e Virola. 

Através da Portaria nº 065/96-N o IBAMA passou a exigir das empresas que 
exploram recursos florestais, a apresentação anual dos estoques de produtos florestais. 
buscando otimizar a ficha modelo 3 ou anexo 11. em uso há mais tempo. 

O volume de madeira que é retirado da floresta na Amazônia é desconhecido por 
falta de instrumentos eficientes de controle e pela impossibilidade de se realizar a 
fiscalização. em conseqüência da falta de recursos financeiros e de pessoal. 

Através da Portaria nº 213/p, de 08 de agosto de 1988, o IBAMA disciplina o uso do -------- -- - - - 

fogo em atividades agro-pastoris, consoante o disposto no Código Florestal. Assim, para 
fazer uma queimada. o interessado deverá procurar uma unrdade do IBAMA no prazo 
mínimo de 15 dias de antecedência para solicitar uma Autorização de Queima Controlada. 
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Tal Autorização tem prazo de validade de 30 (trinta) dias. cabendo ao interessado tomar 
diversas precauções para evitar que o fogo escape do controle. Entre as atividades que o 
interessado deverá tomar estão: 

• Avisar os vizinhos com antecedência de três dias sobre hora e local da 
queimada: 

• Fazer aceiro em volta da área a ser queimada com no mínimo dois metros de 
largura; 

• Colocar um vigilante a cada duzentos metros ao longo do aceiro; 

• Manter o comprovante de aviso de Queimada Controlada no local da queima. 

Os instrumentos licenciadores que facultam a utilização racional dos produtos 
florestais (toras, madeira serrada e beneficiada) que são extraídos e comercializados são 
o Plano de Manejo Florestal Sustentável, Plano de Exploração Florestal e Autorização 
para Desmatamento. 

Os Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), os Planos de Exploração 
Florestal e as Autorizações para Desmatamento, são os instrumentos regulares de 
obtenção de matéria prima florestal (toras) para o abastecimento do mercado madeireiro. 

O número total de Autorizações para Desmatamento e de Planos de Exploração 
Florestal é elevado. Os Planos de Manejo Florestal Sustentável somam um total em torno 
de três mil, na Amazônia. Porém, mais da metade destes foi cancelada recentemente pelo 
IBAMA, numa grande operação em caráter emergencial de avaliação dos PMFs, por falta 
de relatórios de execução e irregularidades gerenciais no manejo dos referidos planos. 

Apesar do esforço institucional de se otimizar estes processos, de modo a facilitar o 
acesso aos mesmos pelos usuários, observa-se um elevado percentual destes que não 
cumprem estas etapas, por dificuldades diversas, sendo as mais alegadas a distância e os 
elevados gastos nos deslocamentos, pernoites e alimentação dos produtores rurais 
quando estes necessitam se dirigirá capital ou alguma cidade onde existe um posto ou 
escritório local do órgão licenciador competente, geralmente sendo necessário mais de 
uma viagem para se obter uma licença. Uma melhoria das infra-estruturas existentes dos 
órgãos licenciadores e demais correlacionados aos temas abordados neste componente. 
assim como a criação de novos escritórios nas áreas-piloto devem minimizar estes 
problemas. 

Este componente deverá conter as questões relativas aos itens Fiscalização, 
Legislação e Impactos ambientais 

Fiscalização 

Os principais problemas apontados no Workshop foram os seguintes: 
,J-. Recursos financeiros insuficientes: 

• Fiscais ambientais mal treinados para executarem suas tarefas: 
• 1neficiencTà do pessoal para o controle e frscahzação do desmatamento e queimadas; 
• Centros de análise bem equipados faltando recursos financeiros para o custeio: 
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• Interferência política na fiscalízação; 
• Ação governamental é lenta diante das diversas formas de ocupação da Amazônia; 
• Controle administrativo e repressivo ineficazes; 
• Fiscalização insuficiente para a extensão territorial; 
• Descontrole das ações exploratórias. 

Estes problemas levam a um descrédito das mstituições fiscalizadoras. Algumas 
soluções apontadas no Workshop foram as seguintes: 

Prioridades nível 1- 

=> Definir e implementar estrutura operacional integrada de licenciamento e controle 
(IBAMA/OEMAs); 

=> Captar, treinar e instrumentalizar fiscais: 
=> Estabelecer rotinas e procedimentos de fiscalização; 
=> Implementar escritórios locais de órgãos de licencramento e controle nas áreas-piloto 

do projeto; 
=> Desenvolver ações de fiscalização, visando coibir a exploração, comércio, transporte e 

beneficiamento ilegal de produtos e sub-produtos florestais; 
=> Inspecionar indústrias processadoras de produtos e sub-produtos florestais para 

verificação de dados cadastrais; 
=> Identificar, cadastrar e fiscalizar, nas áreas-piloto, os agentes fornecedores, extratores, 

transportadores, processadores e comercializadores de madeira; 
=> Regularizar, identificar e integrar os sistemas de cadastro e licenciamento, expedidos 

pelo I BAMA e OEMAs. 
Prioridades nível 2: 

=> Confeccionar manuais explicativos sobre as rotinas de licenciamento, controle e 
fiscalização. 

=> Desenvolver um programa de treinamento e divulgação referente ao manejo do fogo e 
queimadas. 

=> Identificar as experiências existentes, na Amazônia, de uso controlado do fogo, por 
comunidades, associações e sindicatos rurais, órgãos públicos e iniciativa privada; 

=> Desenvolver um programa extensionista de uso controlado do fogo como técnica de 
manejo do solo nas áreas piloto definidas pelo projeto; 

=> Implantar um sistema de controle de produtos florestais através do uso de cartão 
magnético e código de barras: 

=:>Adotar procedimentos de fiscalização indireta (cruzamento de dados); 
=> Implantar novos escritórios regionais do IBAMA e de órgãos estaduais correlacionados, 

bem como melhorar as infra-estruturas já existentes, visando a otimização, maior 
eficiência. rapidez e menor custo operacional das ações de fiscalização e controle; 

Prioridades nível 3 : 
=> Identificar e analisar os métodos e processos de extração. transporte. processamento e 

comercialização de madeira: 
=> Criar mecanismos de atuação da sociedade para evitar interferências políticas na 

fiscalização: 
=> Elaborar legislação específica quanto aos danos ambientais: 
=> Criar mecanismo de auditoria técnica independente nos planos de manejo autorizados 

pelo IBAMA; 

21 



Legislação 

Os principais problemas apontados no Workshop foram os seguintes: 

• Legislação ambiental elitista; 
• Legislação ambiental complexa para o uso florestal e simplificada para o 

desmatamento: 
• Infratores não são punidos de forma exemplar: 
• Conflito entre Lei Agrícola e Lei Ambiental; 
• Custo da ilegalidade muito baixo; 
• Legislação muito esparsa, dificultando a sua aplicação: 
• Falta de sensibilidade do poder judiciário para decidir as questões ambientais; 
• Deficiência na implantação de normas ambientais; 
• Ineficácia das normas ambientais e sua aplicação 

Estes problemas identificados levam a um descrédito das instituições e normas 
ambientais. Algumas soluções apontadas no Workshop foram: 

Prioridades nível 1: 

~Operacionalizara reposição florestal; 
~ Excluir área de floresta como área improdutiva da legislação atual; 
~ Estabelecer na legislação ambiental dispositivos legais que tipifiquem claramente a 

infração e a respectiva penalidade; 
Prioridades nível 2: 

~ Favorecer, através de mecanismos legais, a participação da sociedade civil nos 
conselhos ambientais e afins; 

~ Criar o Fórum Ambiental destinado à informação ambiental da Magistratura, Ministério 
Público, etc. 

~ Transformar áreas devolutas em áreas de interesse ambiental; 
~ Revisar e simplificar a legislação e o sistema de licenciamento. 

Impactos Ambientais 

Alguns problemas causadores de impactos ambientais decorrentes de 
desmatamentos e queimadas na Amazônia, identificados no Workshop foram os 
seguintes: 

• Invasão dos territórios indígenas, áreas de preservação e unidades de conservação; 
• Extração ilegal e predatória dos recursos naturais: 
• Exploração irracional dos recursos naturais (florestais e minerais). 

As principais conseqüências destes processos são: 
• Perda de bens e serviços ambientais, - · 
• Mudança do clima Fogos acidentais· - 
• Incêndios florestais: 
• Fragmentação de áreas florestais: 
• Redução da biodiversidade; 
• Perda de biodiversidade; 
• Danos ambientais irreparáveis: 
• Prejuízos as gerações futuras. 
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• Erosão do solo e assoreamento dos rios; 
• Destruição dos solos; 
• Assoreamento/poluição dos recursos hídricos; 
• Impacto ambiental generalizado com difícil ou demorada recuperação: 
• Queimada de resíduos provenientes de desmatamento; 
• Poluição ambiental; 
• Qualidade do ar piorada, _. . 
• Poluição atmosférica causando doenças na população local; 
• Interferência no tráfego aéreo e rodoviário. _ 

,/ 

Algumas soluções propostas no Workshop foram as seguintes: 

Prioridade nível 1: 

=> Analisar e reformular o sistema de licenciamento e controle de atividades que causam 
impactos diretos e indiretos no solo e sub-solo da floresta, evitando ou reduzindo a 
degradação da mesma; 

=> Atuar efetivamente na conservação da Reserva Legal e da integridade das áreas de 
preservação permanente. 

Prioridade nível 2: 

=> Informar aos Municípios o Cadastro das unidades de conservação e reservas legais, em 
toda jurisdição. 

Prioridade nível 3: 

=> Definir, em escala compatível com as áreas-piloto do projeto, o zoneamento ecolóçico 
econômico; 

=> Estudar os impactos ambientais e suas conseqüências nas áreas-piloto do projeto; 
=> Inserir a avaliação ambiental no processo de análise dos projetos protocolados nas 

instituições financeiras; 
=> Viabilizar agendas locais de desenvolvimento sustentável; 

• Componente 3: Difusão e implementação de tecnologias · 

Objetivo específico : Difusão e implementação de tecnologias, processos e 
experiências bem sucedidas de uso sustentado dos recursos naturais, 
gerados em outros componentes do PP-G7 e outros projetos, nas áreas-piloto 
do projeto. 

Para o desenvolvimento deste componente prevê-se ações que promovam o uso 
sustentado dos recursos florestais nas áreas-piloto. bem como a implantação do 
associativismo. do cooperativismo rural e de processos participativos de planejamento e 
execução das atividades produtivas. a aplicação de metodologias de identificação rápida 
de áreas de relevância ambiental a serem protegidas nas propriedades em processo de 
expansão de áreas agrícolas. e o aproveitamento de restos madeireiros e biomassa 
vegetal oriunda de madeireiras e frentes de expansão da atividade agropecuária. 

Nas áreas críticas serão implementadas ações de educação ambiental através de 
capacitação e desenvolvimento de instrumentos e metodologias junto às comunidades. na 
forma de projetos piloto. visando orientá-las quanto ao uso racional dos recursos naturais 
e o manejo sustentado. 
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A viabilização econômica do uso sustentado será uma das estratégias para se 
alcançar um maior envolvimento de produtores rurais nas ações a serem desenvolvidas 
nas áreas-piloto, buscando-se reverter a situação atual de quase inexistência de 
alternativa econômica que faça frente á exploração não sustentada dos recursos naturais 
na Amazônia, mudando-se neste sentido a relação população usuário-recurso natural. 

Este componente deverá conter questões relativas aos itens Tecnologia e 
Comportamento do usuário, de acordo com as recomendações do workshop. 

Tecnologia 

Os problemas levantados foram os seguintes: 

• Deficiência de orientação técnica adequada; 
• Não utilização de bons exemplos no uso sustentável da propriedade; 
• Bons exemplos de uso sustentados pouco divulgados: 
• Ausência de disseminação de iniciativas locais de preservação e controle de 

queimadas; 
• Deficiência de alternativas tecnológicas para os produtores rurais. 

Estes problemas resultam em atividades pouco produtivas que trazem poucos 
benefícios sociais com um alto custo ambiental. 

Algumas soluções possíveis para os problemas citados anteriormente são: 

Prioridades nível 1: 

=> Executar ações de identificação, desenvolvimento e difusão de tecnologias apropriadas 
para o uso do fogo como técnica de manejo agroflorestal. 

=> Experimentar e difundir técnicas comprovadamente eficazes de prevenção e combate 
de queimadas acidentais; 

=> Promover o planejamento micro-regional de preparo do solo para o plantio, definindo 
períodos e técnicas mais adequados para a brocagem. derrubada, queima e plantio; 

=> Definir e implementar um programa de extensão rural nas áreas-piloto. 
Prioridades nível 2: 

=> Estimular projetos de pesquisa dirigidos. 
=> Desenvolver tecnologia de aproveitamento de restos madeireiros, evitando-se a queima 

dos mesmos nos pátios das serrarias e made.rerras. 
=> Desenvolver metodologia de definição rápida de áreas a serem desmatadas, em 

propriedades rurais para fins de expansão da agricultura e pecuária, de modo a 
minimizar os impactos em áreas mais sensíveis ou de interesse ecológico; 

Prioridade nível 3: 
=> Promover junto as empresas de agropecuária atuantes nas áreas selecionadas pelo 

projeto a aplicação da metodologia de avaliação ecológica rápida para a definição de 
áreas a serem desmatadas para formação de pastagem ou plantios diversos: 

=> Desenvolver tecnologia de aproveitamento da biomassa oriunda de cortes da 
vegetação em áreas de formação de pastagens e agricultura. para fins energéticos ou 
multi-uso. evitando-se a queima da mesma nas propriedades rurais. 

=> Identificar. apoiar e divulgar boas práticas agrícolas ambientalmente favoráveis; 
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~ Utilizar as tecnologias disponíveis na EMBRAPA e outros órgãos de pesquisa 
agropecuária na extensão rural nas áreas-piloto do projeto, com ênfase para o uso 
múltiplo sustentado da floresta; 

~ Incorporar a componente ambiental na atuação dos órgãos de assistência técnica e 
extensão rural; 

~ Apoiar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao uso sustentado dos recursos 
naturais. com ênfase para os setores florestal e extratrvrsta; 

~ Promover a recuperação da floresta nas áreas de Reserva Legal e de preservação 
permanente. através de técnicas de recuperação de baixo custo. 

Comportamento do usuário 

Os problemas identificados relativos ao comportamento dos usuários dos recursos 
naturais na Amazônia Legal foram os seguintes: 

• Falta de educação e extensão ambiental voltada para mudar o comportamento; 
• Descompromisso das pessoas na utilização dos recursos naturais da região: 
• Desconhecimento da população com relação as questões ambientais; 
• Nomadismo da atividade madeireira; 
• Cultura do " corte raso" para existir desenvolvimento. 

Estes problemas resultam em prejuízos para as comunidades locais. Algumas 
soluções apontadas no Workshop para abordar estas questões foram as seguintes: 

Prioridades nível 1: 

~Fomentara intensificação do uso produtivo das áreas já desmatadas ou alteradas; 
~ Implementar educação ambiental e extensão rural em todos os níveis. 
~ Elaborar material de divulgação e informação técnica sobre meio ambiente, de 

interesse dos usuários dos recursos naturais, com ênfase para produtores rurais e 
madeireiros; 

Prioridade nível 2: 

=> _Difundir, através de palestras, os mecanismos e legislação pertinentes à exploração, 
transporte, comércio e processamento de produtos e sub-produtos florestais; 

~ Difundir as práticas conviviais e produtivas desenvolvidas por comunidades tradicionais 
ou por colonos em assentamentos na Amazônia; 

=> Fomentar o uso sustentável dos recursos florestais da propriedade. 
Prioridades nível 3: 

~ Promover o associativismo e o cooperativismo: 
~ Estabelecer processos participativos com populações locais para o planejamento de 

ações de gestão ambiental: 
~ Otimizar programas de propaganda de Marketing Ambiental. 
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• Componente 4: Políticas Públicas. 

Objetivo Específico: Subsidiar o Núcleo de Apoio das Políticas Integradas para a 
Amazônia do CONAMAZ, através da realização de seminários e workshops 
para a difusão dos resultados do projeto. 

Para o desenvolvimento deste componente o Workshop sugeriu que o mesmo 
contivesse dois itens, sendo eles assuntos relativos à questão econômico-financeira e à 
questão agrícola. Foi acrescentado posteriormente o ítem Políticas Públicas. 

Questão econômico-ti nane eira 

Os problemas identificados foram os seguintes: 

• Falta de alternativas econômicas para o pequeno produtor; 
• Falta de incentivos econômicos e tributários para o uso florestal da propriedade; 
• Baixo valor da madeira em pé. 

Estes problemas levam à fuga de divisas e a uma baixa arrecadação do Estado 
devido a __ um sistema ineficiente de_ controle ambiental e fiscal. Algumas soluções 
apontadas foram as seguintes: - 

Prioridades nível 1: 

=> Apoiar o favorecimento, através de incentivos econômicos e tributários, do manejo das 
áreas já alteradas em detrimento de novos desmatamentos; 

=> Apoiar através de incentivos econômicos e financeiros a recuperação e manejo das 
áreas alteradas e/ou degradadas para fins agropecuários; 

=>Fomentara produção "in loco" de madeira pré-serrada (uso de mini-serrarias móveis ou 
de moto-serra com braço de apoio); 

=> Reduzir o crédito agrícola, para remoção de florestas, em áreas não indicadas para a 
agricultura. 

Prioridades nível 2: 

=> Apoiar o uso de sistemas agro-florestais em áreas desmatadas ou degradadas; 
=> Desenvolver um programa específico para informar os produtores sobre preços da 

madeira praticados e suas flutuações, utilizando-se estações de rádio locais e regionais 
e programas rurais de televisão. 

=> Criar estímulos creditícios. tributários e financeiros para apoiar o manejo sustentável 
florestal; 

=> Fomentar o uso de tração animal para a retirada da madeira pré-serrada da mata; 

Prioridades nível 3· 

=> Elevar os preços da madeira em pé. através de mecanismos de mercado: 
=> Criar/intensificar oportunidades econômicas nas periferias das cidades próximas às 

áreas-puoto. 

Questão agrícola 

Os principais problemas apontados no Workshop foram os seguintes: 

• Política agrícola/Agrária inadequada: 
• Falta de Reforma Agrária no país com forte pressão de ocupação na região amazônica; 
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• Assentamentos inadequados ao meio ambiente; 
• Posse da terra não resolvida, dificultando o licenciamento e o controle; 
• Atrelamento da atividade madeireira ao aumento da fronteira agrícola. 

Estes problemas resultam na baixa produtividade na região. Algumas ações para 
resolver estes problemas foram indicadas no workshop: 

Prioridades nível 1: 

=> Identificar a situação fundiária das áreas-piloto: 
=> Viabilizar o aproveitamento econômico da biomassa de área de desmatamento, 

evitando-se o fogo; 

Prioridades nível 2: 

=>Adequara política agrária à realidade das áreas-piloto; 
=> Criar estratégias para evitar a incorporação de novas áreas. 

Questão Políticas Públicas 

Os principais problemas apontados no Workshop foram os seguintes: 

• Desarticulação das políticas públicas; 
• Falta de vontade política para mudar a situação atual; 
• Conflito de interesses entre órgãos ambientais e o poder legislativo federal e estadual; 
• Conflito de interesses entre órgãos ambientais e o poder executivo municipal; 
• Distanciamento nos interesses de implementação de um controle efetivo pelo poder 

público e a degradação florestal local ou regional; 
~· • Omissão do poder público no controle da ocupação desordenada do território 

Amazônico; 
• Implementação de políticas de desenvolvimento incompatíveis com as características 

ambientais da região 
Algumas soluções apontadas são as seguintes: 

Prioridades nível 1: 
=>Viabilizara constituição de Comitês Gestores Mistos ( OGs e ONGs locais) nas áreas 

piloto; 
=> Analisar de modo integrado as condicionantes econômicas, sociais e de políticas 

públicas que favorecem o desmatamento. 
Prioridades nível 2: 

=> Priorizar o Zoneamento Ecológico-Econômico nas áreas-piloto: 
:::::> Elaborar agendas de desenvolvimento sustentado para as áreas-piloto: 
=> Criar mecanismos de participação da sociedade civil na definição das agendas locais 

de desenvolvimento sustentado e na formulação de políticas públicas incidentes nas 
áreas-piloto. 

Prioridades nível 3: 
=> Criar um mecanismo de articulação entre o Comitê Gestor do Projeto e o CONAMAZ 
=> Subsidiar o CONAMAZ e o CONAMA na formulação de políticas de uso sustentado; 
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10) PRODUTOS 

• Sistema de Informações Ambientais Georeferenciadas da Amazônia Legalw ' 
• Banco de dados georeferenciado distribuído, implantado. em funcionamento e 

gerenciado pelo PRODESQUE • 
• Indicadores de impactos ambientais para a Amazônia. 
• Localização e mapeamento digital das áreas críticas. 
• Caracterização da situação atual do desmatamento e queimada nas áreas-piloto. 
• Material de divulgação de tecnologias de uso do fogo para manejo agrícola, uso 

sustentado dos recursos naturais e avaliação ecológica rápida elaborado, publicado e 
distribuído. 

• Sistema de controle de circulação e comercialização de produtos florestais 
,- informatizado. através de código de barras e leitores eletrônicos.. . , 
,~~finiçfjo de ações de controle e instrumentos par~ educação ambiental] 
• Agendas locais de desenvolvimento sustentado elaboradas, divulgadas e implantadas . 

..1• Equipamentos de combate a incêndios florestais adquiridos e em uso pelos órgãos e 
entidades envolvidos com esta questão. 

• Pessoal de órgãos públicos, ONGs, empresas rurais, sindicatos, cooperativas e 
agremiações treinado e capacitado para aplicação de técnicas de manejo do fogo e 
queimadas. 

11) CUSTOS ESTIMADOS: 

O valor dos recursos financeiros a serem destinados a este projeto restringe-se ao 
valor da proposta inicial apresentada pelo IBAMA para o Projeto Recuperação de Áreas 
Degradadas, de acordo com a proposta apresentada anteriormente pelo Governo 
Brasileiro na reunião dos doadores do Programa Piloto em Genebra, em 1.991, sendo esta 
na ordem de US$ 9,000.000 ( nove milhões de dólares ). Os custos poderão ser 
acrescidos posteriormente, em função do apoio e interesse dos doadores nesta 
concepção básica e no projeto a ser elaborado no presente exercício, podendo-se ampliar 
as ações propostas ou realizar aquelas definidas como sendo de médio e longo prazos, 
uma vez que este montante foi estimado como suficiente somente para a execução de 
ações de curto prazo, definidas nesta concepção básica como prioridades nível 1. 

12) PRÓXIMOS PASSOS: 

• Encaminhamento da Concepção Básica pelo IBAMA à Coordenação Nacional do 
PPG7/MMA: 

• Elaboração de Termos de Referência para contratação de consultorias de 
assessoramento ao lBAMA na elaboração do Projeto: 

• Contratação de consultorias: . 
• Visitas a campo e às insntuiçóes a serem envolvidas em cada área piloto; 
• Elaboração da primeira versão do Projeto; 
• Realização de Workshops para discussão do Projeto; 
• Revisão da primeira versão do Projeto: 
• Encaminhamento do Projeto ao IAG. 
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1. 

13) ANÁLISE DE ENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS COM 
POTENCIAL PARA PARTICIPAREM DO PROJETO: 

ANÁLISE DE ENVOLVIMENTO 

AGENTES CONTRIBUIÇÕES LIMITAÇÕES 
Sec. Estaduais de Priorização de ações nas áreas pilotos. Falta de vontade política. 
Planeiamento. 
FUNAI Demarcação de terras indígenas. Recursos humanos e 

Fornecimento de dados e informações financeiros 
sobre questões ambientais nas terras 
indígenas. Atuação de profissionais na 
área social e cientifica. 

Ministério da Reforma Políticas Agrárias. - Recursos humanos. 
Agrária. - Outras prioridades. 

- Falta de sensibilidade 
ambiental. 

SAE Política, informação, vigilância, Legislação de competências, 
zoneamento ecolóaico-econômico. recursos humanos. 

INPE - Provedor de dados - SR/ lnfo. - Morosidade geração de 
- Pesquisa - Treinamento. dados. 

- Descontinuidade no 
fornecimento de dados. 

O EMAS - Controle Ambiental, fiscalização. - Recursos Humanos. 
- Política Ambiental nos Estados. - Estrutura Operacional. 
- Geoprocessamento. 

Ministério da -Sistematização e intercâmbio de Outras prioridades 
Aeronáutica informações na Amazônia Legal. 

- Operação, informação. 
CNS (Seringueiros) Informação cultural sócio-econômica para Recursos financeiros para 

o trato das comunidades. movimentacão. 
ONG's -Informação, Participação, execução, Falta de Recursos. 

gestão do projeto, fiscalização, 
terceirização. 

MST (Sem terra) - Organização de agricultores. - Operacional. 
- Identificação de Interlocutores locais. - Recursos humanos e 

financeiros. 
IBAMA - Executor da política ambiental - Recursos Humanos 

(Federal). - Estrutura Operacional 

r 
- Geoprocessamento. - Articulação Interna. 
- Controle. monitoramento e fiscalização 
ambiental. 
- Estrutura lntenorizada 

SUDAM - Geoprocessamento. - Recursos financeiros não 
- Elaboração de Políticas. disponíveis para atender o 
- Concessão de incentivos projeto. 

- Recursos Humanos. 
- Outras pnoridades. 

MMA - Elaboração de Políticas. Disponibilidade Ooeracional. 
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. ' ' 
AGENTES CONTRIBUIÇÕES LIMITAÇÕES 

- PD/ A (Pesquisa Dirioida). 
Madeireiros Participação no Comitê e no processo de Cultura Imediatista. 

discussão do projeto. 
INCRA - Malha fundiária disponível. - Qualidade e 

- Cadastro de Propriedades. desatualização dos dados 
- Pro]. de colonização e assentamento de recebidos. 
trabalhadores rurais. - Recursos Humanos. 
- Sensoriamento remoto. 

Fed. das Industrias do - Cadastro de industrias. Pressões de associados 
Est. da Amazônia. - Participação no Comitê e no processo 

de discussão do oroieto. 
SUFRAMA - Elaboração de políticas. - Recursos Humanos. 

- Concessão de incentivos. - Outras prioridades. 
lgreJa - Organização Comunitária. - Recursos Humanos e 

- Mobilização. financeiros. 
- Estrutura Interiorizada. 

Ministério da Industria, - Incentivo ecoturismo. - Outras prioridades. 
Comercio e Turismo. - Estatísticas. 
Ministério dos Incentivos à utilização de hidrovias. Vontade política. 
Transportes. 
Agentes financiadores - Disponibilizar recursos financeiros. Pouca prioridade para a 
(BB, BASA, BNOES) - Apoio ao controle. questão ambiental. 
Pecuaristas - Intensificação no uso das pastagens. - Não Aceitação do projeto. 

-Agentes multiplicadores. - Falta de sensibilidade para 
a questão ambiental. 

MCT - Monitoramento. - Recursos Humanos e 
- Financiamento a pesquisa dirigida. financeiros insuficientes. 

- Dispersão de recursos. 
Min. da Agricultura. - Desenvolvimento das políticas - Outras Prioridades. 

agrícolas. - Recursos Humanos e 
- Regulamentação/ Normatizacão. financeiros insuficientes. 

FIBGE. - Disponibilizar: base de dados - Dificuldades de fornecer 
cartográficos, de recursos naturais e dados. 
sócio-econômicos. - Recursos financeiros 
- Estudos sócio-econômicos. limitados. 
- Produção de informações básicas nas 
àreas de Geodésia, Cartografia, 
Estruturas Territoriais, Geografia, 
Recursos Naturais, Estatística (sócio- 
econômica) e projetos integrados. 

EMBRAPA - Pesquisa. - Falta de priorização da 
- Desenvolvimento de Tecnologias pesquisa. 

! 1 

_ Dados Ecológicos. - Recursos financeiros 
insuficientes. 
- Divulgação de resultados 
deficientes 

Policia Federa 1. Apoio nas ações de controle. - Recursos Humanos e 
financeiros. 

SENA! Treinamentos. - Outras Prioridades. 
- Distanciamento da questão 
ambrental. 

30 



1 ~ 1 AGENTES CONTRIBUIÇÕES LIMITAÇÕES 
SEBRAE Treinamentos. - Outras Prioridades. 

- Distanciamento da questão 
ambiental. 

EMATER Extensão rural, educação ambiental. - Falta de pessoal 
capacitado. 
- Visão tecnicista voltada 
apenas para a agricultura. 
- Presença esparsa na 
região. 

INPA - Pesquisa. - Falta de contato com a 
Instituto Nacional de - Monitoramento ambiental. realidade local. 
Pequisa da Amazônia - Desenvolvimento da Tecnologia. - Abordagem genérica da 

- Informação I Dados pesquisa. 
Universidades - Pesquisa. - Pesquisa sem aplicações 

- Educação ambiental. práticas. 
- Desenvolvimento da Tecnologia. - Carência e inconstância de 

recursos humanos e 
materiais. 

Policia Florestal - Fiscalização. - Falta de Treinamento. 
- Educação ambiental. - Recursos humanos e 

materiais deficientes. 

Min. da Educação - Educação formal. - Falta de envolvimento 
regional. 
- Falta de adaptação do 
curriculum às realidades 
regionais. 

Exército - Cartografia básica. - Falta de Treinamento na 
- Fiscalização. área ambiental. 
- Intervenção emergencial. - Falta de recursos 

financeiros. 
Agricultores. - Elaboração da Agenda Local. - Falta de acesso à 

- Agente Multiplicador. Informação. 
- Não aceitação do projeto. 

Grupo de trabalho - Articulação com ONG's. - Falta de Estrutura. 
amazônico - Planejamento. - Problema de 
(GTA) -Agente Multiplicador. reprensentatividade e 

legitimidade. 
Min. Público - Fiscalizar as ações do Governo. - Carência de Recursos 

- Apoio ao controle. Humanos na Região. 
Polícia Rodoviária - Fiscalização, educação ambiental, - Carência de Recursos 
Federal e Estadual informação. Humanos e infra-estrutura 

na região. 
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14) APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO WORKSHOP: 

NOME INSTITUIÇÃO EXPECTATIVAS 

1. Adriana Moreira Centro de Pesquisas • Ajudar na elaboração de um projeto 
de Woods Hole consistente e efetivo para o controle e prevenção 
(WHRC) de fogo e desmatamento 

2. H. Phil Haze1ton Banco Mundial • Gerar instrumento de controle de 
desmatamento 

3. Otto Schubart SAE-PR • Integração efetiva das instituições 

4. Trento Natali Filho IBGE - Rio Diretoria • Integração inter-institucional. Base de dados 
de Geociências comum e disponível a todos. 

5. Múcio Nobre DPI - FUNAI • Promover maior integração entre as 
instituições. 

• Tirar conclusões que serão implementadas na 
prática em caráter emergencial 

6. Regina Colei S. de Procuradoria Geral • Esgotar todas as formas de utilização de 
M. Franco do Estado de informações oriundas do sensoriamento remoto, 

Rondônia para defesa do meio ambiente. 

7. João Câmara IBAMA I COGER • Contribuir para elaboração de um projeto 
consistente de controle de desmatamento. 

8. João Baptista Ministério do Meio • As melhores possíveis. Estamos confiantes e 
Monsã Ambiente PP/ G7 interessados no êxito. 

9. Eduardo Santos SUDAM • Ajudar no aprimoramento do órgão. 

10.Helvécio Mafra IBAMA I • Chegar ao final com uma proposta de projeto 
PREVFOGO viável 

11.Luis Cláudio SEDAM- RO • Poder ajudar na elaboração do plano . 
Fernandes 

12.Flávio s. de CSR - IBAMA • Trabalhar em conjunto com vários órgãos do 
Andrade setor ambiental e elaborar um proposta de projeto 

factível. 

13.Raimundo Carvalho INCRA- BSB • Encontrar solução para as ações das diversas 
instituições no sentido de que haja um uso mais 
racional do meio ambiente. 
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NOME INSTITUIÇÃO EXPECTATIVAS 

1. Ricardo Tarifa Banco Mundial • Identificação de ações estratégicas que 
possibilitem o efetivo controle do desmatamento 
em áreas piloto 

2. Daniel Gross BIRD • Desenhar um projeto sustentável 

3. Lindon Fonseca CSR- IBAMA • Contribuir com o debate sobre o tema em 
Farias discussão 

4. Roberto Bauch Consultor - FEMA - • Integração e maximização no uso das 
MT informações 

5. Marísia Dias Oliveira DIRCOF/ DEFIS - . Que haja integração por um objetivo comum I 
Nery IBAMA urgente 

6. Adalberto da Costa DIRPED- IBAMA • Definir e implementar o monitoramento, 
Meira Filho controle e fiscalização. 

7. Antônio Carlos IBAMA-AM • Definição dos objetivos e das principais 
Hum mel estratégias relacionadas com o desenvolvimento 

do projeto. 

8. Bruno Nazário SAE - SIPAM/ • Integração entre instituições . 
Martins SIVAM 

9. Diógenes Alves INPE I MCT I • Identificar demandas da comunidade. 
Programa 
AMAZÔNIA 

10.Roberto F. Tavares FUNCATE • Reconhecer a demanda do IBAMA como 
Parceiro. 

11.Mesquita Moderador • Contribuir para o êxito do evento. 
Autônomo 

12.Donald Sawyer ISPN • Melhor uso de informações . 
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