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Fronteiras Amazônicas no Início do Século XXI 

Bertha K. Becker 
Dep. Geografia/LAGET-UFRJ 

Redes e fluxos financeiros e informacionais transfronteiras, instituições para governabilidade mundial 
e globalização da questão ambiental, são alguns dos marcos do processo de globalização, sob o qual se 
elaboram uma nova divisão territorial do trabalho e uma nova geopolftica. 

A virtualidade de fluxos e redes contudo, não significa a dissolução do espaço geográfico, e do valor 
estratégico da riqueza in situ. Hoje, na representação simbólico-cultural o valor da natureza está condicionado 
pela centralidade que tem no mundo a vida e a sustentabilidade da Terra, dos quais a Amazônia tornou-se 
símbolo maior. Simultaneamente, a natureza é reavaliada e valorizada, condicionada por novas tecnologias. É 
o caso, sobretudo, da natureza como fonte de informação para a biotecnologia, apoiada na decodificação, 
leitura e instrumentalização da biodiversidade. É o caso do efeito das alterações climáticas no aquecimento da 
Terra. Mas é também o caso do possibilidade teórica ainda não solucionada da utilização de isótopos de 
hidrogênio da água como insumo enérgético. Em outras palavras, a natureza é valorizada como capital de 

realização atual ou futura e como fonte de poder para a ciência contemporânea. 
Mas, se os fluxos financeiros são globais, os estoques de natureza são geograficamente localizados. 

A apropriação da decisão sobre o uso de territórios e ambientes como reservas de valor, isto é, sem uso 
produtivo imediato, torna-se uma forma de controlar o capital natural para o futuro. Constitui-se, assim, um 
novo componente na disputa entre as potências - detentoras da tecnologia - pelo controle dos estoques de 
natureza, localizados sobretudo nos estados periféricos e espaços não regulamentados juridicamente. 

Em nfvel do espaço geográfico, territorial, a valorização estratégica da Amazônia, decorre do novo 
significado por ela adquirido, o de um duplo patrimônio: o de terras propriamente dito, e o de um imenso capital 
natural. Três grandes eldorados podem ser reconhecidos contemporaneamente: os fundos oceânicos ainda 
não regulamentados, a Antártida, partilhada entre as potências, e a Amazônia, único a pertencer, em sua maior 
parte, a um só Estado Nacional. 

O uso da natureza amazônica não se reduz, portanto, a um problema global. É fato que nela se 
processam importantes transformações que afetam a mudança ambiental global. A apreensão desses fatos, 
contudo, não pode ser desvinculada dos interesses que norteam diversas interpretações e ações delas 
derivadas. Interesses que não são unívocos, e sim conflitivos entre si e em si, nos diferentes níveis 
geográficos. Tratam-se, assim, de várias fronteiras em coexistência na região. Fronteira entendida como 
espaço não plenamente estruturado, potencialmente gerador de realidades novas, cuja especificidade é a sua 
virtualidade histórica (Becker, 1990). 

Ao nível global a Amazônia é uma fronteira para a C/T, e percebida como espaço a ser preservado 
para a sobrevivência do planeta. Coexistem nessa percepção interesses ambientalistas legítimos, e também 
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interesses econômicos e geopolíticos, expressos respectivamente num processo de mercantilização da 

natureza e de apropriação do poder de decisão dos Estados sobre o uso do território. 
Ao nível do Estado, onde igualmente coexistem interesses diversos, o interesse e percepção 

dominantes atribuem à Amazônia a condição de fronteira de recursos, isto é, área de expansão do povoamento 
e da economia nacionais, que deve garantir a soberania do Brasil sobre esse imenso território. O que não 
significa a inexistência de políticas ambientalistas que coexistem com desenvolvimentistas. 

Para a sociedade brasileira, a fronteira é o espaço de projeção para o futuro. Ao nível regional/local o 
rebatimento dessas percepções e ações derivadas, somadas às demandas sociais, se expressam numa 

dinâmica territorial de grande velocidade de transformação e numa nova geografia Amazônica. A coexistência 
conflitiva de projetos que envolvem ônus sociais e ambientais com projetos alternativos, de diferentes espaços 
tempo, de estratégias de desenvolvimento, de processos de integração com a afirmação da soberania, são 
alguns dos desafios a enfrentar que atribuem à Amazônia o caráter de fronteira experimental de um novo 

padrão de desenvolvimento. 
São essas diversas fronteiras que este trabalho se propõe a analisar em três seções, correspondentes 

às fronteiras dos níveis global, nacional e regional/local, seguidas de lições do aprendizado. 

Globalização e Mercantilízação da Natureza 

A complexidade das (DHMAG) Dimensões Humanas da Mudanças Ambiental Global implica em 
reconhecer interesses diversos na percepção do problema. São vários os interesses ao nível global: os 

interesses científicos na investigação do papel dos homens na transformação da natureza assim como no 
impacto dessa transformação sobre a sociedade, os interesses geopolíticos no controle do capital natural 
associados a interesses econômicos de conquista/defesa de mercados que se formam para novos elementos 

da natureza. 
Neste trabalho chama-se a atenção para os últimos interesses assinalados, que vem sendo 

negligenciados nos estudos, e que devem ser reconhecidos para alertar a sociedade contra seus efeitos 
perversos. Trata-se da mercantilização de novos elementos da natureza, em curso de serem transformados em 
mercadorias fictícias e objeto de mercados reais. 

As teses de Karl Polanyi (1944) sobre a economia de mercado, as mercadorias fictícias e seu impacto 
social e ambiental merecem ser resgatadas. Já então assinalava a transformação da terra em mercadorias. 
Hoje, trata-se também do ar, da vida e da água. 

A comercialização do trabalho, da terra e do dinheiro, inexistente no mercantilismo, tornou-se pre 
condição da economia de mercado que emergiu no século XIX com a industrialização, subordinando a 
sociedade, de alguma forma, às sua exigências. Acontece que trabalho, terra e dinheiro não são mercadorias, 
ie, objetos produzidos para a venda no mercado. Trabalho é apenas um outro nome para a atividade humana 
que acompanha a própria vida, que não é produzida para a venda, e não pode ser armazenada. Terra é 
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apenas outro nome para a natureza, que não é produzida pelo homem. O dinheiro é apenas um símbolo do 

poder de compra e, como regra, não é produzido mas adquire vida através do mecanismo dos bancos e das 
financeiras. 

Não obstante, foi com a ajuda dessa ficção que se organizaram os mercados reais de trabalho, terra e 
dinheiro. A ficção de que são produzidos para a venda, tornou-se o princípio organizador da sociedade, 
alterando sua própria organização. Mas permitir que o mecanismo de mercado fosse o único dirigente dos 
destinos dos seres humanos e do meio ambiente natural, resultaria no desmoronamento da sociedade e do 
ambiente. Daí sua proteção através de contramovimentos, medidas e políticas integradas em poderosas 
instituições destinadas a cercear a ação do mercado relativa ao trabalho, à terra e ao dinheiro. Tais processos 
geraram, tentamente, a consciência de que os limites às possibilidades humanas provem não das leis de 
mercado, mas da própria sociedade. Revelou-se a realidade emergente por trás da economia de mercado: a 
sociedade (Polanyi, 1944) 

Hoje, dilata-se a esfera da mercadoria, inclusive as fictícias, que criam mercados reais através de sua 
institucionalização. É o que se verifica com a tentativa de implementar formas de governabilidade global sobre 
o ambiente planetário mediante o estabelecimento de regimes ambientais globais. sistemas de "normas e 
regras especificadas por um instrumento multilateral legal entre estados para regular ações nacionais numa 
dada questão" (Porter e Brown, 1991). Vale a pena lembrar que à sociedade cabe estabelecer os limites à 
ação do mercado sobre a natureza. 

Dentre os temas ambientais atualmente objeto de regulações globais destacam-se a Convenção 
sobre Mudança Climática, e a convenção sobre Diversidade Biológica, que tendem a transformar o ar e a vida 
em mercadoria fictícia, e que serão aqui analisados. 

1 . O Mercado Mundial de Ar 

Os países centrais e as industrias criaram uma nova utilidade e um novo mercado para o ar: o 
carbono capturado e mentido pela vegetação. Investimentos no sequestro de carbono e a comercialização de 

créditos de carbono ao nível global é a forma comercial proposta para as industrias equilibrarem suas 
emissões, gerando negócios bilionários. Para uns, o mundo vai investir 100 bilhões de dólares no sequestro de 
carbono nos próximos anos, enquanto outros estimaram o montante em US$ 1 O a 20 bilhões. 

Na Convenção sobre Mudança Climática realizada em Kyoto em 1997, pelo Protocolo de Kyoto, as 
nações que ratificaram a convenção se comprometeram a criar mecanismos que diminuam as emissões dos 
gases causadores do efeito estufa, dentre os quais o dióxido de carbono (CO;J representa aproximadamente 
55%, e é emitido sobretudo na combustão de carvão e derivados de petróleo. 

Dos 84 signatários, contudo, até agora apenas 29 ratificaram o Protocolo de Kyoto. Questões 
econômicas e geopolíticas, e mesmo científicas, emperram o andamento da regulamentação do mercado do ar. 
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De início, configura-se o conflito "Norte-Sul". Os países centrais, com 20% da população mundial, são 
responsáveis por cerca de 71 % da emissão global de C02, enquanto os países periféricos, com 80% da 
população mundial respondem por aproximadamente 18% da emissão global. Os 7 grandes emissores de C02 

são EUA, Rússia, China, Japão, Índia, Alemanha e Inglaterra. O Brasil é o 17°, graças à sua matriz energética 
em grande parte limpa e renovável, em que predominam a hidreletricidade e a biomassa. A preocupação global 
básica, é que com uma política de ampliação de seus parques industriais os países periféricos atinjam, em 30 
anos, o mesmo nível de emissão de C02 dos países centrais. 

Segundo a Conferência de Kyoto os países centrais industrializados, os responsáveis históricos pela 
poluição - que passaram a ser os participantes do Anexo 1 - deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do 
total de emissões segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, e a mudanças 
radicais nas industrias para se adaptar aos limites estabelecidos para a emissão adotando tecnologias 
energéticas limpas em tempo rápido. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução 
de gases causadores de efeitos estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. 
Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas, poderão vender este crédito 
para outro país ou empresa que não o conseguiram. 

O Presidente Clinton propôs o "voluntary agreement", ou seja a adesão voluntária dos países 
periféricos ao Protocolo, mas estes não desejam ter compromisso de redução de emissões, inconcebível para o 
seu necessário crescimento. 

A proposta brasileira em Kyoto, que ganhou o apoio do G77, foi de estabelecer uma penalidade para 
os países do Anexo 1 conforme a contribuição de cada um para o aumento da temperatura da Terra acima dos 

limites autorizados, de modo a, criar um Fundo de Desenvolvimento Limpo destinado aos países periféricos, 
Fundo que evoluiu para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Seu papel é direcionar investimentos 
de países industrializados para projetos de redução da emissão em países periféricos que produzam uma 
redução adicional à situação atual exigindo, portanto empreendimentos novos, de implantação posterior a 1990. 
A transferência de tecnologia seria componente fundamental no MDL. 

Para os países periféricos, e para o Brasil, o uso de fontes de energia limpa como a hidrelétrica, solar, 
eólica, e biocombustlveis e a biomassa vegetal constituem grande potencial, a que se soma a possibilidade de 
usar a absorção de C02 na vegetação para compensar a emissão de outros países, seja pela conservação de 
estoques de carbono nos solos, florestas e outros tipos de vegetação, seja pelo estabelecimento de novas 
florestas e sistemas agroflorestais, seja pela recuperação de áreas degradadas. Assim, em vez de cortar 
diretamente as próprias emissões, um país como os EUA que sozinho emite 25% de carbono do mundo pagaria 
sua cota de 7% através de "créditos - carbono". Além do que, investimentos florestais em países periféricos 
são muito mais baratos. Para uma empresa como a BP-AMCO emitir menos uma tonelada de carbono de uma 
sofisticada plataforma de petróleo no Mar do Norte custa uns 150 dólares; ela pode conseguir uma redução 
igual de carbono por 15 centavos em um projeto de reflorestamento na Bolívia. 
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Os conflitos embutidos na construção do novo mercado girando em tomo do que nele pode ou não ser 
inclufdo, ou seja na sua institucionalização, incluem o conflito entre as potências. o governo dos EUA defende 
a compra ilimitada de créditos de carbono, e a União Européia propõe um teto de 50% para a compra, para 
assegurar que os países ricos se eximam da responsabilidade de reduzir suas emissões. 

Mas o maior conflito, e que interessa ao Brasil e particularmente à Amazônia, diz respeito às florestas. 
Os EUA queriam que o carbono proveniente dos últimos trinta anos de queimadas na Amazônia fossem 
contabilizados nas emissões. Há estimativas de que tal contabilização colocaria o Brasil como quinto maior 
emissor do mundo. Mas não há como contabilizar as emissões provenientes do desmatamento, porque não se 
sabe quanto carbono é emitido, e porque se esse prejuízo for contabilizado, os benefícios da floresta para o 
clima também o teriam que ser. 

O conflito quanto às florestas prossegue dentro do próprio país quanto à inclusão ou não das florestas 

em pé no MDL. Para uns, o país deve captar recursos do MDL evitando o desmatamento. Para outros, 
florestas em pé não deveriam ser consideradas como moeda, porque não contribuem para mitigar as mudanças 
climáticas, e porque o ritmo das emissões provocadas pelo desmatamento tem se mantido relativamente 
constante nos últimos anos, tornando sem sentido sua inclusão, na medida em que o Protocolo de Kyoto 

estabelece a redução de emissões em relação aos níveis de 1990. 
Já há vários projetos que assinalam a formação desse mercado no Brasil. Até agora, as opções mais 

aceitas são os projetos de plantio de florestas, e vinculadas sobretudo a interesses de grandes corporações 
petrolíferas, com mediações do BIRD, do Estado francês, e associadas a ONG nacionais e/ou internacionais. 

Outras alternativas estão sendo sugeridas. 
Diante deste contexto, polariza-se a opinião pública e dos governos. Uma posição assume a 

descrença nos argumentos sobre as mudanças climáticas, como foi o caso de ampla campanha publicitaria nos 
EUA em 1997, e que pode ter influído na intransigência e na decisão desse país em não assinar o Protocolo de 
Kyoto na última reunião de Haia, em 2000. Outro grupo, opta pela reformulação de suas atividades, buscando 
alternativas e soluções para os problemas energéticos globais. 

Não há dúvida de que bons negócios poderiam ser implementados com a mercantifização do ar. Há 

outra ordem de questões, contudo, a considerar, tais como: 
• o risco social de transformar o ar e a vida em mercadorias fictícias, cujo destino seja dirigido 

exclusivamente pelo mecanismo de mercado; 
• a falta de ética contida neste mercado, que permitirá aos países "ricos" continuarem poluindo 

mediante a compra de créditos, o que realmente ocorre, pois que não cumpriram as metas de 
redução de emissão estabelecidas. É justa, portanto, a posição de ONGs que pressionam para 
que as empresas dos países centrais reduzam a poluição em seus próprios países; 

• o risco de privatização e internacionalização do território nacional pela compra e/ou controle de 
grandes tratos de terra e, sobretudo, pelo controle do uso do território no caso de inclusão das 
florestas originais, no MDL; 
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• a pressão ostensiva nas negociações internacionais - particularmente sobre o Brasil, a China e a 
Índia - em decorrência da assimetria no número de membros das representações nacionais, para 
adesão ao "voluntary agreement"; 

• as lacunas no conhecimento científico sobre o aquecimento global, pois que não se conhecem as 
quantidades de carbono realmente retidas pelas florestas e vegetação em geral, e não se 

conhecem as oscilações climáticas de longo termo que influem no tamanho da camada de ozônio 
e podem causar o aquecimento global. Tais lacunas tornam os argumentos científicos até agora 
apresentados em hipóteses, e as ações em curso em precauções que, sem dúvida devem ser 
consideradas. 

2.0 Mercado da Vida 

A biodiversidade emergiu como questão ambiental global recentemente, na década de 1980, sua 
proteção fogo se tornando objeto de uma Convenção na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento realizada em 1992, no Rio de Janeiro. Trata-se de um problema ambiental em curso de 
constituição, que entrou no debate público e na prática antes que a ciência pudesse prover conhecimentos 
capazes de esclarecer as ações e políticas dos organismos internacionais e nacionais. 

À diferença do ar, contudo, a diversidade da vida não é um fenômeno puramente físico-biológico, mas 
sim, também humano, pois que tem um localização geográfica e formas de apropriação particulares, o que a 
insere, necessariamente, no contexto das relações sociais. Essa condição implica em reconhecer que há 
diferentes projetos para a biodiversidade, correspondentes à diversidade de significados e de meios disponíveis 
das sociedades, em diferentes escalas geográficas, fundados em condições geográficas e históricas 
específicas, resultando em modos diversos de utiliza-la e protege-la. 

Hoje, não só a imensidão da natureza amazônica desafia a ciência contemporânea, mas também o 
cenário pós-moderno gerado pelo conflilivo mas fascinante modo com que a modernidade se relaciona com 
grupos sociais que vivem em diferentes tempos, gerando um mosaico de projetos alternativos e diversificados. 
Tratam-se de novas territorialidades forjadas a partir da resistência de grupos sociais apoiados em alianças 
internacionais motivadas por interesses ambientalistas legítimos e por interesses geopolíticos em controlar os 
estoques de natureza .. 

Assume-se que na logística que sustenta a ciência contemporânea, esses projetos alternativos não 
podem ser dissociados dos avanços da biotecnologia, um dos campos de maior avanço científico, onde de 
desenvolve o maior projeto científico global, contemporâneo, o projeto Genôma Humano que visa o 
mapeamento da vida; vida que está codificada no banco genético da Amazônia, a maior do planeta. Neste 
contexto, os projetos alternativos em implementação na região são também experimentos, elementos 
essenciais da logística da biotecnologia, logística entendida neste caso, como sistema de relações. (Becker, 
1999) 
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Quais os nexos entre clones e embriões, redes de que permitiu a reproduzir cientificamente macacos 
e ovelhas, com os experimentos da Amazônia? O avanço da pesquisa experimental se efetua in vítreo, com 
técnicas sofisticadas nos modernos laboratórios situados nas universidades e empresas industriais dos países 
centrais - com destaque para as EUA e a Inglaterra - e também in situ, no coração da floresta que contem as 
matrizes genéticas, muitas delas não sendo ainda passíveis de se reproduzir in vitreo. 

As práticas sociais, tradicionais e novas, desenvolvidas na região são condição crucial da pesquisa i.o. 
situ: são fonte de informação por seu saber local, isto é, pelos conhecimentos que acumularam ao longo de 
gerações sobre os ecossistemas locais; facilitam o acesso às matrizes genéticas e agilizam o levantamento da 
informação; protegem a biodiversidade, por formas diversificadas, tradicionais e novas. 

A mediação entre os laboratórios globais e locais, se faz sobretudo pelas organizações não 
governamentais (ONGs) internacionais, mas também por cientistas, Igrejas e agências de governos 
estrangeiros, associados a ONGs nacionais. 

Entre os dois extremos da experimentação, ressalta o hiato conceituai. A teoria não tem conseguido 
acompanhar a rapidez dos avanços experimentais de modo que as práticas sociais estão antecedendo a 
elaboração conceituai e teórica. A complexidade da biodiversidade envolve as dimensões ecológica, 
econômica, tecnológica, socio-política, ética e epistemológica. Está no centro dos debates mundiais quanto à 
reestruturação do padrão de desenvolvimento, das relações Norte-Sul, da mercantílização da natureza e da 
sobrevivência humana, e se expressa em conflitos de uso e de escolha pelas sociedades. Ela é carregada de 
normas de valor. Protege-la pode significar a eliminação da ação humana, como é a proposta da ecologia 
radical; pode significar proteger as populações cujos sistemas de produção e cultura repousam num dado 

ecossistema, e pode significar, igualmente, defender os interesses comerciais de firmas que a utilizam como 
matéria prima para produzir mercadorias. O conceito envolve, pois, diferentes funções que, por sua vez, 
induzem a diferentes formas de uso. 

Por sua vez, a convenção sobre Diversidade Biológica tornou mais complexa a questão. Priorizou o 
risco e as necessidades de preservação da biodiversidade mundial mais do que a distribuição de seus 
beneffcios para os habitantes dos ecossistemas; mas os recursos biológicos, para os quais a FAO defendia a 
noção de patrimônio da humanidade, foram declarados patrimônios nacionais na Cúpula da Terra, afirmando-se 
o direito soberano dos Estados de explorar seus próprios recursos. Ademais, a afirmação desse direito foi 
desacompanhada do necessário esclarecimento sobre os direitos de propriedade. E, sob esse paradoxo, 
acirraram-se as relações Norte-Sul. 

Para a ciência, a biodiversidade coloca um duplo desafio: descrever e quantificar os estados e 
processos biológicos, e atribuir um valor à natureza que até agora era considerada exterior à esfera econômica 
(ORSTOM, 1996). Até recentemente a diversidade biológica não tinha valor em si, mas tão somente um valor 
de uso para as populações cuja sobrevivência dependia dos ecossistemas em que viviam. Hoje, o capital 
natural tornou-se o fator limitante da produção, (Daly, 1991) e as novas tecnologias tendem a alterar a noção 
de valor associada a bens obtidos através do trabalho. Ademais, as ameaças sobre as espécies e a 
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degradação dos ecossistemas, associaram os conceitos de escassez e de lucro à biodiversidade, induzindo os 
economistas a tentar atribuir preço a elementos que a constituem. 

Para a sociedade, a valorização dos recursos genéticos exige regras de controle sobre seu acesso, 
que ainda estão em discussão no Brasil. Por enquanto esse acesso é livre, se identificando como vias 
principais da "biopiratalia", isto é, a retirada ilegal de material genético da região: a) expedições cientfficas ou 
empresariais do exterior; b) o ecoturismo; e) atividades de organizações não governamentais; e) instituições 
nacionais de pesquisa localizadas na Amazônia, e cooperação científica com o exterior (Albagli, 2001). 

Três alternativas de uso sustentável da biodiversidade são hoje identificadas na Amazônia: o 
extrativismo vegetal e a pesca, o beneficiamento local de recursos biológicos, e sua industrialização por meio 
de biotecnologias avançadas e da engenharia genética. Para esta última foi feita uma tentativa, imobilizada, 
contudo, pela falta de regulação sobre o acesso aos recursos genéticos e por impasses politicos. 

Atribuir valor econômico e preço à vida, identificar o direito à propriedade dos seres vivos são 
obstáculos à sua transformação em mercadorias fictícias, que estão impedindo a institucionalização de um 
mercado real para seu controle, por enquanto obtido por métodos ilegais. 

Interesse Nacional e Políticas Públicas 

Sob as Convenções Internacionais e organismos multilaterais que tentam criar uma governabilidade 
global, jazem agentes poderosos: corporações e empresas associadas aos seus Estados, numa parceria que 
vem sendo estudada pela Geoeconomia. Une-se a economia com a geopolítica, os Estados elaborando 
estratégias de conquista e/ou de defesa de mercados para garantir sucesso às suas empresas. Estratégias 
concertadas que bem revelam a permanência do papel dos Estados e dos interesses nacionais no processo de 
globalização. 

O interesse nacional é entendido como o conjunto de interesses compartilhados pela sociedade 
nacional em suas interações com o mundo, baseado em valores fundamentais historicamente construídos e 
condicionantes geoeconômicos e geopolíticos. No Brasil, destacam-se como valores básicos: a busca do 
desenvolvimento econômico, a autonomia, a paz, o respeito à diversidade cultural. A esses valores, incorpora 
se hoje, um conjunto de exigências associadas à cidadania, envolvendo a conservação do meio ambiente, os 
direitos humanos e a democracia e acentua-se a importância da paz e da estabilidade no seu entorno para 
complementaridade econômica e aliança política (Magnoli et alii). Vale ainda registrar a territorialidade como 
um valor do interesse nacional. (Becker, 2000) 

As políticas públicas para a Amazônia, refletem o interesse nacional em seus valores históricos 
atualizados pela incorporação das demandas da cidadania. Essa transição se expressa hoje em políticas 
públicas paralelas, desarticuladas que, implícitas até meados da década de 1980, tornaram-se explícitas em 
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1996. Ambas visam o desenvolvimento numa estratégia territorial seletiva, mas o desenvolvimento previsto por 

uma e pela outra são não só diversos como mesmo opostos e conflitivos. 

1. A Política Ambiental 

O Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal visa o desenvolvimento sustentável. Ao 

contrário do que é difundido pela mídia, há um esforço considerável do país com vistas à conservação 

ambiental. Uma comparação das políticas públicas do Brasil nesse setor com as de outros países, certamente 

o colocaria em posição vantajosa. 

Foi a partir de 1990, em decorrência de lutas sociais e da pressão ambientalista, que se introduziu a 

variável ambiental na política territorial para a região. Três ordens de ações devem ser ressaltadas, a partir de 

então: 

a) a importância das políticas sacio-ambientais, destacando-se as mudanças institucionais para 

modernização dos códigos que regulam o uso dos recursos naturais, a expansão de áreas protegidas e os 

projetos comunitários alternativos. As áreas protegidas se referem por um lado à demarcação de Terras 

Indígenas, uma conquista dos direitos coletivos das comunidades indígenas que começou a ser aceita pelo 

governo em 1991 e tem resultado na demarcação de seus territórios e fortalecido seu papel como atores 

políticos no cenário regional. Entre 1995 e 1998 o governo reconheceu 58 Reservas Indígenas correspondendo 

a 26 milhões de ha, e demarcou 115, equivalendo a 311.000 km2, de modo que 63% das terras indígenas estão 

hoje demarcadas, representando 78% da área total de reservas nacionais. Por outro lado, as áreas protegidas 

se referem às Unidades de Conservação (UCs), que se multiplicaram na Amazônia a partir de meados de 1980, 

mas cujo gerenciamento, se constitui no ponto nevrálgico, dadas sua extensão e falta de pessoal. Hoje, mais 

de 20% de território amazônico e mais de 6% são ocupados respectivamente por terras indígenas e unidades 

de conservação (Fig.1). Quanto aos projetos alternativos tratam-se de experimentos comunitários pontuais e 

dispersos, e que implementam formas diversas de uso conservacionista da floresta; 

b) os grandes projetos de proteção ambiental. O Programa Piloto para Proteção das Florestas 

Tropicais Brasileiras (PP-G7) negociado em Genebra em 1991, formalmente lançado em 1993, passou a ser 

operacionalizado em 1994. Ê financiado pela União Européia, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, 

Estados Unidos e Reino Unido e administrado pelo Banco Mundial, com investimentos previstos de US$ 250 

milhões, pelos países doadores e pela contrapartida brasileira. Ê o maior programa ambiental implementado 

em só país. Os recursos liberados-110.41 milhões de dólares em 1999 - permanecem muito aquem do total 

negociado em Genebra, em 1991. Os projetos pilotos que o compõem tardaram a iniciar, e se encontram em 

vários estágios de andamento. Uma revisão recente da organização institucional conclui que o Programa 
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reflete falta de uma estratégia conjunta, um gerenciamento fraco, um desenho e um plano de financiamento 

complexos, e responsabilidades pouco definidas e assumidas pelos participantes. É licito, contudo, registrar o 

sucesso dos Projetos Demonstrativos, das Reservas Extrativistas, assim como a tentativa de ampliar a escala 

de ação e o envolvimento e parceria entre atores públicos, privados e não governamentais no Programa. Sua 

mais recente e audaciosa proposta, (1996) é a dos Corredores de Conservação ou Ecológicos, que 

correspondem a uma revolução no planejamento em conservação. Ao invés de ilhas de conservação, 

estabelecem-se estruturas em rede, agregando às ilhas suas zonas-tampão bem como outras áreas sob graus 

variados de utilização humana, e considerando as interrelações entre o mosaico de áreas protegidas. 

O projeto SIPAM/SIVAM - proteção e vigilância da Amazônia - é um gigantesco projeto de governo 

brasileiro para controle da Amazônia, baseado em tecnologia moderna sob o qual jaz uma estratégia contra a 

intervenção territorial, em nome da droga e do meio ambiente. Iniciativa nacional, previsto para ser implantado 

em cinco anos, com um custo total de US$ 1,4 bilhões e necessitando de tecnologia avançada, o Projeto fez 

uma concorrência para escolha da empresa capaz de atender a essa dupla necessidade. Pesaram na vitória 

da Raytheone as facilidades de financiamento que acompanhavam a proposta americana. Pela primeira vez, 

após 15 anos, Eximbank americano voltou a fazer um empréstimo ao Brasil, e com grandes facilidades, 

respondendo por 85% do financiamento. Foi através do financiamento do Projeto SIVAM que os EUA 

conseguiram participar, de alguma forma, no War on Drugs (guerra às drogas) no Brasil. E a Amazônia entra, 

no século XXI sob o comando de um dos mais sofisticados sistemas de informação do mundo. 

Dois outros grandes projetos focalizam diretamente a bioversidade e o clima O PROSEM - Programa 

Brasileiro de Ecologia Molecular da Biodiversidade Amazônica é um programa multi-institucional brasileiro que 

conta com o apoio da comunidade científica nacional e internacional, do setor privado e dos vários níveis do 

governo brasileiro. Seu principal objetivo é capacitar o país ~m pJtfna área~'de1Biçitecnologia e Oulmlca de ,,,. r , . : : , , • ; ~, i •• • 
Produtos Naturais, visando prioritariamente o desenvolvimento de produtos industriais de alto valor agregado, ( , 

além de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade. Este programa seria 

o marco inicial da recuperação da capacidade decisória do país sobre a transformação do capital natural em 

suporte afetivo para o desenvolvimento sustentável, construindo uma resposta estratégica às pressões 

desligitimadoras da autoridade nacional sobre a Amazônia. Foi, contudo, imobilizado por impasses políticos. 

Por sua vez, o LBA- Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in the Amazon, - é uma iniciativa 

internacional de pesquisa liderada pelo Brasil que visa gerar novos conhecimentos necessários à compreensão 

do funcionamento climatólogico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico da Amazônia, do impacto das 

mudanças dos usos da terra nesse funcionamento, e das interações entre a Amazônia e o sistema biogeofísico 

global da Terra. O LBA tornou a Amazônia objeto do primeiro projeto a ser apoiado pelos três maiores 

programas de pesquisa do lnternational Geosphere - Biosphere Programme; 

b) a Cooperação Internacional financeira e/ou técnica, está presente em praticamente todos os 

projetos na Amazônia. O PP-G7 é uma das maiores expressões de novas formas de cooperação internacional 
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em parceria e que, como tal, constitui um processo de mudanças através de concessões e ajustes entre 
parceiros. Tal processo de mudança é patente na modificação da posição do Brasil, até então receoso de 
ingerências externas na Amazônia, bem como na alteração de meta inicial preservacionista dos demais 
parceiros, para o compromisso com o desenvolvimento sustentável, que finalmente de consolidou como diretriz 

do Programa. 
A cooperação internacional constituí, assim, um instrumento de pressão e desregualção, mas também 

um instrumento de construção de um novo modelo de desenvolvimento, na medida em que houver negociação 
adequada e, sobretudo, envolvimento e apoio da sociedade. (Becker, 1997) 

2. A Polltica de Infraestrutura 

Enquanto o MMA em 1996 propunha os Corredores Ecológicos, no mesmo ano, o Ministério do 
Planejamento e do Orçamento, propunha a implantação de Corredores de Desenvolvimento. 

Após uma década de retração, o governo federal através do Ministério do Planejamento retoma o 
planejamento econômico e territolial no país com o Programa Brasil em Ação, pautado em corredores de 
desenvolvimento. A efetivação do planejamento se dará com o Programa Avança Brasil (PAB) cuja execução 
será deslanchada no período de 2.000 - 2.003, e complementada até 2.007 (1999). Este constitui a estratégia 

decisiva para o desenvolvimento regional. 
O PBA é justificado pelo governo para a retomada do crescimento econômico, através da gestão 

integrada do Plano Plurianual de Investimentos (PPA 4 anos) e dos Orçamentos. Tratam-se de R$ 
1.113.000.000 de previstos para os oito anos. O governo - União, estados e municípios - participa com 66,6 
%, o restante sendo suprido pelo setor privado, as estatais e alguns fundos, prevendo-se a participação 

crescente do setor privado. 
Os principais instrumentos do plano são: o PPA, que expressa a estratégia federal e define as áreas 

prioritárias para alocação dos recursos orçamentários da União para os próximos quatro anos, e os Eixos de 
Integração e Desenvolvimento (ENID), que constituem a plincipal agenda do Programa, e para os quais foram 
destinados R$ 317 bilhões nos próximos oito anos. 

O PPA do Avança Brasil para 2.000 - 2.003, é ambicioso, pautando-se numa logística complexa que 
inclui não apenas redes de circulação e comunicação, como de energia, e seus pontos de suporte, visando o 
aumento da velocidade e a eficiência dos sistemas multimodais de transporte e comunicações. A concepção 
dos ENID considerou fundamentalmente os objetivos logísticos nacionais, sem levar em conta as estratégias 
regionais de inserção na estrutura produtiva nacional e na economia global, e tampouco a dimensão ambiental. 
Objetivos logísticos nacionais que se referem sobretudo à: a) estimular e assegurar as exportações nacionais 
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ampliando-as para o hemisfério Norte; b) estreitar as relações com os países Sul-americanos visando a 

consolidação do Mercosu1 em toda a América do Sul. 

Juntando as regiões Norte e Centro-Oeste, a Amazônia será a dententora dos principais ENID, 

grandes corredores de exportação para sustentar a nova escala e novo ritmo da circulação. São eles os Eixos 

do Norte e do Oeste (Fig. 2) 

Uma visão conjunta dos ENID permite identificar a formação de dois imensos corredores multimodais de 

circulação - o Centro-Norte, de direção N-S, envolvendo a Amazônia Oriental, e o Noroeste envolvendo os 

eixos da Amazônia Ocidental inclusive a BR 174, que abre um novo arco de circulação regional na Amazônia 

Ocidental. 

Ora, tendo em vista a poderosa logística que se implanta na Amazônia; a prioridade atribuída pelo 

governo às exportações; o grande potencial de mercado para a soja, é lícito deduzir que tais corredores irão 

servir em grande parte, ao estímulo à sua exportação a partir do cinturão de sua produção no cerrado que cerca 

a floresta onde penetra timidamente, com grande risco. Risco que também decorre de conflitos internacionais. 

Enquanto o G7 e a União Européia por um lado fazem doações para proteger a floresta através do PPG7 e 

outras iniciativas, por outro lado, na Organização Mundial do Comércio, estimulam a expansão da soja no Brasil 

para alimentar seus rebanhos suíno e bovino. Da mesma forma o Japão, embora participando do PPG7, para 

ele pouco contribui e é um dos principais suportes financeiros para a expansão da soja no cerrados brasileiros. 

Há que discernir, na verdade, o papel diferenciado da cultura da soja na Amazônia Legal. Nos 

cerrados, é um alternativa econômica teoricamente viável. Pode ter também um papel a cumprir na 
recuperação de áreas degradadas pelas pastagens. O que é inadmissível é o seu cultivo em áreas de mata. 

A Dinâmica Territorial Regional e a Nova Geografia Amazônica 

A dinâmica territorial na Amazônia expressa o impacto das ações globais, nacionais e as demandas e 
ações locais. 

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

Estado. Uma baseada no planejamento e favorecimento de novos investimentos para infraestrutura e a 
abertura de mercados; a outra direcionada para o desenvolvimento sustentável, as populações locais e a 
proteção ambiental. 

Em consequência, antigos padrões de ocupação coexistem com novas dinâmicas e podem sergrupados 
em dois grandes temas: o povoamento e o uso da terra. Ademais, uma nova geografia Amazônica se delinea. 

1. Povoamento 

No que tange ao povoamento, três elementos merecem registro. 
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a) Urbanização - o crescimento urbano em ritmo acelerado introduziu profundas mudanças na 

estrutura do povoamento regional. Entre 1970 - 96 a população urbana cresceu mais que a população total, 
com taxas correspondentes ao dobro da média do país como um todo, passando de 35,5 % em 1970 para 61 o/o 

em 1996. (Fig. 3) 
Novos núcleos tem se formado, mas o traço mais importante da urbanização, é a alteração na 

hierarquia urbana, rompendo o padrão de forte primazia dominante até 1970. A Amazônia é a única região do 
país onde cresce a população em cidades com menos de 100.000 habitantes, sendo expressivo o crescimento 
de cidades com 20.000 e 50.000 habitantes. 

As cidades representam hoje 12 milhões de consumidores, podendo construir mercado para produtos 
florestais não madeireiros, conter a emigração das Resex, e estender serviços e a gestão para as UC, de uso 
direto e seus entôrnos, articulando a, duas malhas (GTA / Amigos da Terra 1997; Becker, 1998). Mas, o ritmo 
da urbanização tende a se desacelerar, porque a multiplicação de núcleos nesta década se fez em grande parte 
devido a um intenso processo de formação de novos municípios, cada um deles tendo corno sede uma cidade 
(qualquer que seja o seu tamanho), e este processo não parece ter maior continuidade, e devido ao 
arrefecimento da imigração, ie, da vinda de migrantes de outras regiões do país para a Amazônia. (Becker, 
1998) 

b) descentralização. A desconcentração urbana mais recente foi fruto da criação de municípios em 
decorrência da constituição de 1988 que transfere recursos e, em menor proporção, responsabilidades para o 
município, em nome da descentralização. A questão crucial é que os municípios são altamente dependentes 
das transferências de recursos da União. (Figueiredo, 1998) Não se trata, portanto, de autonomia, mas um de 

uma "emancipação dependente". 
Resulta, assim, que os municípios não correspondem a uma força motriz em termos econômico 

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

c) migração. É difícil avaliar quantitativamente de modo preciso o movimento migratório para a região, 
porque os dados mais recentes são de 1996. É opinião majoritária , contudo, que a imigração se reduziu em 
relação às décadas anteriores e que ela é hoje dominantemente intra-regional, embora a migração para a 
Amazônia ainda é maior que para outras regiões brasileiras. 

O que mais interessa para fins de cenários, são principalmente as direções dos fluxos migratórios que 
balizam o povoamento atual e indicam o povoamento futuro, destacando-se: 

- a migração para os estados de MT e PA, de economia mais dinâmica; 
- a emergência de novas áreas de atração de migrantes no extremo Norte: Amapá/fronteira com o 

Pará e com a Guiana, e Roraima I fronteira com a Venezuela e eixo da BR 17 4; 
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- o delineamento de novos corredores de povoamento. A partir de Mato Grosso, um segue a estrada 

Cuíabá - Santarém e outro penetra pelo estado do Amazonas em direção a Manaus e à 174; no Pará, a 

imigração para a calha do Amazonas tende a ligar-se ao norte com a forte imigração para o Amapá. 

- a grande redução da imigração para Rondônia, que é hoje uma estado de emigração, isto é, de 

perda de população principalmente em favor de Roraima. 

O processo migratório tem um componente espontâneo e também um componente dirigido pela 

política de assentamento associada à aceleração da Reforma Agrária, urna prioridade do governo federal que 

lhe imprimiu novo ritmo. Se a aceleração da Reforma Agraria é uma inovação, sua implementação na 

Amazônia mantém o velho padrão de assentamento e colonização em áreas florestais sem apoio e orientação, 

resultando em rápido desmatamento acentuado pelo alto índice de abandono dos lotes. 

2. Uso da Terra 

Quanto ao uso da terra coexistem padrões antigos e novos. 

a} A reprodução do ciclo desmatamento/exploração da madeira/pecuária 

O crescimento da economia agrícola em áreas florestais através de posseiros que abrem as matas, 

estimulados por madeireiras, e sua expropriação por fazendeiros de gado foi iniciado nos estados de São Paulo 

e Minas Gerais na década de 1950, estendeu-se pelos estados de Goiás e Mato Grosso e caracterizou a 

ocupação da Amazônia a partir do final dos anos sessenta, com ritmo muito mais acelerado. 

A análise do povoamento, aponta para a reprodução do ciclo na áreas de maior imigração: MT, Amazônia 

Oriental e novos corredores de povoamento. 

A ação das madeireiras alcançou um ritmo mais acelerado do que o dos posseiros e a "mineração da 

madeira" - exploração seletiva e predatória das espécies valorizadas - se processa em algumas áreas, antes 

mesmo da chegada dos posseiros. Enquanto o processo de certificação se instala timidamente na Amazônia 

Ocidental, em Jtacoatiara, (Mil Madeireiras e Gethal}, oito empresas exportadoras - quatro européias e quatro 

asiáticas, entre as quais se inclui uma estatal chinesa - avançam pelo vale do Amazonas reduzindo a primazia 

da produção na Amazônia Oriental onde o maior polo produtor regional, Paragominas, vem cedendo lugar para 

o baixo Amazonas. Ademais, o mercado para a madeira não cessa de crescer, sobretudo o mercado interno. 

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

Rondônia, e o maior consumo dessa produção - 80 % - é absorvido pela região Sudeste do país, sobretudo, 

pelo estado de São Paulo (20, 1 %) enquanto o mercado externo importa apenas 14 % da produção. (Amigos da 

Terra, lmaflora e lmazon, 1999). 

Além de abrir caminho à ocupação, tal exploração representa também um fator de crescente exposição 

da floresta ao fogo originário da renovação de pastagens vizinhas e práticas agrícolas. Este fenômeno novo, 

está introduzindo o fogo como um ator na evolução da paisagem cotidiana em áreas povoadas da Amazônia. 
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b) O Padrão Conservacionista 
A grande novidade dos anos oitenta e noventa foram as inovações introduzidas por iniciativa das 

comunidades locais e pelo PPG7. Se a década de 1980 foi considerada perdida em termos econômicos, não o 
foi em termos sociais. A sociedade civil se organizou como nunca antes verificado. Os conflitos da década de 
setenta e início de oitenta se transfiguraram em demandas organizadas com diferentes projetos de 
desenvolvimento conservacionistas. Tratam-se de experiências associadas à bio-sociodiversidade da 
Amazônia, realizadas em ecossistemas distintos, por populações de origem étnica e/ ou geográfica diferente, 
com técnicas, estrutura produtiva, social e política, bem como parcerias diversas. A experiência pioneira foi, 
sem dúvida, a luta pela criação das Reservas Extrativistas (Becker, 1999). A estratégia comunitária básica é a 
associação com redes sociais e políticas transnacionais, forjando parcerias locais-globais. 

Hoje, novos atores e mais ampla escala caracterizam projetos conservacionistas, como é o caso dos 
Governos estaduais são os gestores dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada (PGA!), executados em 
extensas áreas por eles selecionadas e dos Corredores Ecológicos. 

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

c) o novo modelo: expansão da agricultura capitalizada. 
Na década de 1990, começa a se desenhar um cenário em que pequenos agricultores podem ser 

expulsos de suas terras para o cultivo da soja e, sem alternativa econômica, encontrem como única forma de 
sobrevivência o desbravamento de novas áreas de florestas virgens. 

A entrada da agricultura capitalizada na Amazônia é, sem dúvida uma novidade histórica numa região 
que sempre viveu do extrativismo. A cultura emblemática desse novo modelo é a da soja que, acompanhada 
pelo arroz e milho, até meados da década havia penetrado timidamente na região mas, em 1999, já ocupa 
novas e significativas áreas alcançando uma produção de 6.9 milhões de toneladas, 2 milhões das quais no 
MT. 

Mais uma vez, a região se vê potencialmente ameaçada por uma atividade e por gestores estranhos. 
Cultura tecnificada, de altos custos financeiros, a soja é objeto de cultivo por um novo tipo de empresário 
agrícola moderno que em nada se compara com os fazendeiros e empresas agropecuárias das décadas 
passadas. Corolario dessas condições, é a escala da produção que exige estabelecimentos médios ou grandes 
(em torno de 1.000 há). São sobretudo empresários do Sul do país, muitos com passagem pelo centro-oeste, 
que tendem a expandi-la na Amazônia. 

A velocidade acelerada de expansão da cultura é motivo real de preocupação, porque pode se tomar em 
fator de acelerado e violento desmatamento. 
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3. A Nova Geografia Amazônica 

A prioridade atribuída a obras de infraestrutura como estratégia para o desenvolvimento da Amazônia 
significa a reiteração de uma estratégia antiga e do padrão concentrado da vida regional ao longo e em torno 
das vias de circulação. Os ENID tenderão a atrair investimentos e migrantes, e a intensificar a pressão sobre a 
floresta, só que significando maiores parcelas do território cortadas por redes e a consequente redução das 
extensões florestais contíguas. 

Mas os ENIDs também abrirão novas oportunidades econômicas para a população. O sucesso dessa 

estratégia, contudo, dependerá de uma serie de políticas e medidas integradas que levem em consideração as 
lições do passado e a complexidade atual da região, bem como do rigor na sua execução de modo a 
transformar os ENID em instrumentos não de predação mas de ordenação do território. 

O desafio que se coloca, portanto, é como compatibilizar a expansão econômica com os princípios da 
sustentabilidade social e ambiental ou, em outras palavras, como compatibilizar as duas linhas de ação polftica 
na Amazônia de modo a conduzir a um desenvolvimento sustentável. (Becker, 1999) 

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

Segundo as velocidades díspares de transformação, são os seguintes as diferenciações espaço 

temporais previstas para a Amazônia (Fig. 4): 
a) Amazônia Meridional e Oriental - corresponde ao arco povoado do sul e leste da hileia, envolvendo 

as grandes extensões de cerrado do MT, TO e MA, e as áreas desmatadas do SE do PA e de RO, que 
apresenta a maior acessibilidade e velocidade de transformação na região, e de onde as redes, os interesses e 
os capitais do SE partem em direção à Amazônia. E corresponde ao arco do desmatamento e dos focos de 

calor. 
Na verdade, esse espaço conformaria uma nova região - Centro Norte- implicando na dissolução da 

Amazônia Legal. Esta, expressão de uma regionalização política, se apaga hoje em face da regionalização 
tecno-ecológica concreta, simbolizada pela tecnificação agrícola em savanas e com cultura de grãos, e pelas 

pastagens plantadas. 
Essa grande sub-região compreende áreas a serem consolidadas, onde a economia urbano-industrial 

se encontra avançada, e áreas a serem recuperadas, degradadas que foram por desmatamento e plantações 
de pastagens para criações extensivas. Nela, a produção predomina sobre a conservação. O foco da ação 
política deve ser a redução da instabilidade da ocupação, mediante a garantia de manutenção da grande 
quantidade de pequenos produtores aí estabelecidos pelo governo ou espontaneamente. 

b) Amazônia Central - está é a área cortada pelos novos ENID, estendendo-se do centro do PA à 
futura Porto Velho-Manaus pavimentada. Trata-se de extensa região passivei de expansão de atividades 
valorizadas em velocidade máxima nos eixos, como é o caso da soja que já transita no Madeira e pode vir a 
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ocupar as pastagens da Cuiabá-Santarém, assim como é o caso do corredor de povoamento ao longo do rio 
Juma (AM) induzido pelo assentamento do INCRA. 

É grande proporção de áreas florestais, terras indígenas e Ucs nessa área, o que a torna 
extremamente vulnerável. Nela, portanto o foco da ação política, tendo em vista compatibilizar produção e 
conservação, deve ser ordenar a expansão nos eixos e acelerar e viabilizar o ritmo da ação conservacionista. 

e) Amazônia Ocidental - é a área que, permanecendo à margem dos ENID, é comandada ainda pelo 
ritmo da natureza. É imensa a sua potencialidade não só em florestas mas em disponibilidade de águas, a que 
se somam os recursos minerais e a sacio-diversidade das populações indígenas e caboclas. 

A extrema concentração da economia industrial em Manaus, não romper com o domínio do 
extrativismo e da circulação fluvial na Amazônia Ocidental. O narcotráfico e a lavagem de dinheiro utilizam-se 
crescentemente dessa área dominada pela natureza. Vale frisar que Manaus se constitui hoje como a capital 
da grande fronteira amazônica, situada que está no contato entre o corredor de circulação Noroeste e as 
grandes extensões florestais não só da Amazônia brasileira, mas da Sul-Americana. 

Vigilância deve ser a palavra chave para a ação política nessa área, onde é crucial a contribuição do 

SIVAM. 
A preocupação ambiental não significa estancar o desenvolvimento regional, mas sim, que há de 

pensa-lo em outros termos. Por sua potencialidade natural ainda conservada, a Amazônia Ocidental tem 
condições de implementar um desenvolvimento sustentável sofisticado, mediante o aproveitamento de recursos 
naturais com tecnologias avançadas que permita a obtenção de produtos certificados e de alto valor no 
mercado internacional. Tampouco o reconhecimento de que a Amazônia deve ser pensada na escala Sul 
americana significa eliminar a identidade e as fronteiras regionais e nacionais, mas sim a possibilidade de 
desenvolver parcerias e sinergia. 

Lições do Aprendizado 

A lição primeira aprendida na análise efetuada, e que se deseja transmitir, é a da complexidade das 
dimensões humanas da mudança ambiental global, que exige levar em consideração múltiplos interesses e 
ações implementadas em várias escalas e sua compatibilização de modo a manter um planeta saudável, os 
interesses nacionais e regionais e a promover o desenvolvimento das populações locais. 

Como fronteira de processos globais, a Amazônia revela que tal compatibilização há que ser pautada 
no avanço da ciência, e em medidas e políticas adequadas de que participem as sociedades. Mecanismos de 
proteção do ar e da vida contra os riscos de sua mercantilização desenfreada terão que ser criados pelas 
sociedades para superar a contradição latente de depredar a natureza em nome de sua proteção. 

Que limites podem ser estabelecidos para proteger as novas mercadorias fictícias? 
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Primeiro, a exigência de que se reduza a poluição ambiental nos próprios países que são os maiores 

responsáveis por esses risco. Segundo, no caso do comércio de créditos-carbono como no Brasil, não incluir 

as florestas originais, aprovar apenas projetos com tempo determinado de implementação, sem acesso à 
propriedade da terra, com especial zelo pela permanência e/ou plantio de espécies nativas, pela agregação de 

valor aos produtos florestais e pela incorporação das reais demandas e projetos das populações locais 

envolvidas, eliminando as ações apenas discursivas e paternalistas. Quanto à biodiversidade, duas ações 

parecem urgentes: regular o acesso aos recursos genéticos e à propriedade intelectual, e promover a 

industrialização mais avançada dos recursos. 

A Amazônia é também a fronteira do processo de atualização dos valores básicos do interesse 

nacional, bem expressa na diversidade de demandas sociais e na desarticulação das políticas públicas. A 

compatibilização dessas demandas e políticas certamente contribuirá para a consolidação da incorporação das 

exigências da cidadania no interesse nacional, bem como para a aproximação dos interesses e percepções 

locais e globais quanto ao significado e ao uso da natureza. 

Ao nível regional-local, a Amazônia ensina que a interação clima-biosfera e a proteção da 

biodiversidade são indissociáveis dos projetos sociais para seu uso. Melhor seria referir-se à bio 

sociodiversidade, pois que é a partir das quais que se estabelecem as práticas, verdadeiros caminhos 

metodológicos diferenciados que contribuem, localmente, para a solução de problemas globais. Tratam-se, 

também, de caminhos diversos para o desenvolvimento sustentável. 

Finalmente, questões técnicas tendem a ser solucionadas. O grande desafio que se coloca para o 

avanço de uma nova relação sociedade-natureza, capaz de utilizar a natureza e ao mesmo tempo protege-la, é 

a sensibilidade das instituições e grupos sociais em conceitua-la como um bem coletivo. Em outras palavras, o 

grande desafio é avançar nas relações entre os homens. 
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