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RESUMO EXECUTIVO: DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIAS ENTRE ATORES
As visões diferenciadas entre os principais grupos de atores relacionados com a
problemática amazônica devem-se a várias razões. Entre as principais temos que nem sempre se
tem clareza do que se fala. O próprio conceito de Amazônia não é muito claro. Amazônia é
apenas floresta densa e úmida, ou dela também faz parte o Jalapão, no Tocantins e as chapadas
cobertas de soja no Mato Grosso? Sim, pelo menos fazem parte do que oficialmente se chama
Amazftnia Legal Mas a Amazônia não é uma só, é um mundo de situações bem diversas e
apresenta um grau de heterogeneidade que contribui para essa a confusão. E logicamente cada
grupo de atores, de forma voluntária ou sem objetivo específico,vê a Amazônia, a sua Amazônia,
sob um ângulo, um enfoque que reflete seus interesses ou a sua vivência amazônica. Essa
situação, às vezes agravada pela mídia, explica em grande parte a manutenção dos famosos mitos
que ilustram a região.Para alguns é um infamo, enquanto para outros é o paraíso.
A enorme lacuna que existe em termos de conhecimento da região - necessidade
prioritária entre os atores - permite que grupos bem ou mal intencionados difundam esses mitos,
os quais podem se tomar verdadeiros medos! Medo de invasão, de internacionalização, de
extinção de espécies e desapariçãototal da cobertura vegetal ou desestabilizaçãopela proximidade
de conflitos armados ou de tráficos variados... A imensidão da região contribui para que essas
visões diferenciadas possam ser comparadas ou confrontadas. Mundos paralekJs convivem nessa
região, nas suas Amazônias. Além da indefinição do conceito amazônico e da sua dimensão e
heterogeneidade, que justifica falar de Amazônias - qualquer estado é maior que a média dos
países europeus, a falta de diálogo entre os diferentes mundos amazônicos perpetua esses retratos
diferenciados.Como imaginar decisões coerentes ou políticas públicas articuladas sem que esses
mundos se falem? Esse é justamente o desafio das autoridades que têm responsabilidadesobre o
futuro da região e sobre seu desenvolvimentoequilibrado e eqüitativo em longo prazo.
Com este estudo foi possível verificar a distância que existe entre esses pontos de vista e
os mundos paralelos vividos por grupos de interesse bem diferenciados. O primeiro ponto
positivo que verificamos é que as diferentes visões, aparentemente antagônicas,perdem sua razão
de ser com um simples diálogo entre os grupos que as sustentam. Se os atores fossem colocados
para contracenar de uma forma sistemática, boa parte dessas divergências estaria solucionada.
Muitas vezes as imagens e as Amazônias são complementares, podendo conviver sem grandes
problemas. Isso permitirá concentrar os esforços de negociação sobre os verdadeiros conflitos.
Claro que a situação não é idílica. O número elevado de mortes por questões fundiárias, os
conflitos freqüentes entre usuários do solo (indígenas,agricultores,fazendeiros, etc.) e do subsolo
(garimpeiros), o mistério que envolve a cadeia da exploração madeireira, a corrupção que
inviabilizainiciativasde controle e fiscalizaçãosão alguns exemplos que justificam um esforço
redobrado de coordenação e articulação entre ações, que pode se dar tanto pelo crescimento
econômico, como pela luta contra a exclusão.
Se de um lado certos mitos desaparecem à medida que progridem os conhecimentos, por
outro, novos problemas se agravam com a globalização e a predominância da economia de
mercado. No entanto esse processo não é assim tão simples e pode criar novos nichos a serem
aproveitados por atores marginalizadospelo modelo dominante. O desenvolvimento de grandes
produções de exportação na Amazônia não impede que os produtos do extrativismo ou florestais
não-madeireirosencontrem saída nos mercados dos países do primeiro mundo.
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Entre os problemas mais evidentes, reforçados pela discordância de políticas públicas e
grupos de poder intransigentes, aparece, com uma certa freqüência, o debate sobre o código
florestal, a importância relativa das áreas protegidas, sejam terras indígenas ou unidades de
conservação, e os problemas fundiários. O potencial de recursos da região é um consenso total
entre os atores. O que os diferencia são as formas de aproveitamento desse potencial:
exclusivamente econômica e insustentável ou com uma dimensão simbólica ou cultural associada
aos conhecimentos da população local. Nesse quadro geral de aproveitamento e valorização do
espaço amazônico, os grupos de atores têm os seus projetos, elaboram estratégias e estabelecem
parcerias ou consórcios; alguns mais flexíveis e táticos, outros mais conservadores, formando
assim verdadeiro um campo de forças.
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l _ I Esfera da acuação e inDuencia

Grupos de atores

O arranjo dessas esferas de poder permite identificar as oposições mais fortes, para as
qua1s a prioridade de ações e o estabelecimento de diálogo poderiam rapidamente solucionar
situações indesejáveis. Mesmo se as oposições mais evidentes se situam entre as esferas do
movimento social e sindical e do setor patronal/ produtivo - que vê na reserva legal e nas áreas
protegidas um freio à ampliação da fronteira de recursos -, todos concordam com o objetivo do
desenvolvimento sustmtável. Evidentemente o paradigma do desenvolvimento sustentável permite a
existência de projetos diversificados, e, conseqüentemente, de variados meios para alcançá-lo.
Todavia, é quase consenso a imagem que fazem do Zoneamento. Se elaborado de forma a
considerar os diferentes atores, a sua aplicação permitiria identificar o que pode ser explorado,
como e onde explorar. Por enquanto existe um zoneamento de fato que retrata mais o resultado
histórico-geográfico da luta de forças do que um ordenamento voluntário do território - outra
prioridade consensual entre os atores juntamente com a necessidade de planejamento.
Os problemas ambientais existentes na região são decorrentes dessa falta de orientação e
de coerência entre as políticas públicas. A proposta do atual Ministério do Meio Ambiente de
transversalidade abre novas perspectivas para alcançar essa coerência. Mas para muitos atores o
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maior problema da região não é
ambiental (menos de 25% dos
projetos dos atores) e sim
social, ou o subdesenvolvimento
sustentável da região. E a melhor
forma de resolver esse impasse
é colocar o homem - ou todos
os homens e mulheres - no
centro das preocupações de
desenvolvimento
da
região
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Tipos de projetos

(com consultas, participação,
etc.) e transformar o tema ambiental no elo comum entre as .instituições e atores.
Para resumir os conflitos e consensos em torno dos principais temas amazônicos pode-se
dizer que além da diversidade de visões relativamente importantes na pequena escala, vários
temas fundamentais e preocupações são comuns, ainda que numa perspectiva aparentemente
antagônica. Existem também alguns temas para os quais não foi possível identificar um conflito
ou consenso evidente entre os diferentes atores. Todavia, muitos deles expressaram sua opinião
ou mesmo proposta para o problema. Em qualquer dos casos, considera-se que os conflitos
potenciais e a sua urgência já estão, agora, relativamente bem identificados.

Quadro-síntese

dos conflítos! e consensos

entre as visões dos atores

Grandes temas de conflitos
Temas
Uso do espaço e dos recursos
naturais

Esquizofrenia
públicas

Conflitos

Consensos

• Ambientalistas vs. desenvolvimentistas
social us. setores produtivos
• Uso extensivo agrícola us. outros usos do solo
• Assentados us. agricultores familiares us. fazendeiros
• Madeireiros os. populações locais
• J\.fl'.iAus. MDA us. MA

• Segmentos sociais e alguns setores de governo
• Acordos entre madeireiros, colonos e fazendeiros
• Acordos entre pecuaristas e colonos
• Potencial de recursos e necessidade de ampliação de
conhecimento científico sobre as áreas e os usos a
que se destinam são consenso entre diversos grupos

• Movimento

de atores

das políticas

• Estados participantes da Agenda Positiva Regional
• MMA us. INCRA,MPOG, MAPA
• INCRA/1\IDA e MJ\.iA:início de um consenso • Governo federal us. esta duais e destes entre si
novos assentamentos em áreas florestais(conservação vs, desenvolvimento)
• Necessidade de articulação entre as políticas
• Estado como controlador de ações vs. Estado como
públicas, sobretudo as politicas de desenvolvimento
agente de investimentos e estímulo ao
regional!
desenvolvimento econômico
A noção de conflito deve ser vista como furor de mudani;a que reflete formas assumidas pela questão social.
Amrdo de Cooperação interministerial !\,IDA/INCRA e M.MA/IBAMA assinado em ma.íode 2003 (Rio Branco-AC).
Termo de Cooperação entre Governo Federal e Governo dos estado do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Pará em maio de 2003 (R Branco-AC).

Temas específicos de conilitos
Temas
Desrnatarnenro

Conflitos

Consensos

• Setores produtivos us. conservacionistas
• IB.AMA e MMA us. INCRA

• Políticas de controle e fiscalização têm que ser mais

Código florestal
• Setores produtivos (grandes e pequenos) us:
conservadonistas
• Entre ambientalistas sobre o percentual a ser
aplicado
Eixos de Desenvolvimento

• Ambientalistas e populações tradicionais us.
governos estaduais e setor empresarial

• Interesses extra-amazônicos us. populações
amazônicas

eficientes e eficazes
• Entre os diferentes movimentos

e org. sociais

• Segmentos produtivos e alguns governos estaduais
• Área de reserva legal associada ao ZEE
• Ampliação para os demais estados da experiência de
licenciamento implantada no Mato Grosso
•Arranjo institucional entre MIN, J\,fMA,MDA, MCT,
BASA, Banco do Brasil, SUFRAMA e ADA
• Governos estaduais e produtores (pequenos, médios e
grandes)

V

Temas ainda em debate - não existem conOitos e consensos

claros

Temas

Comentários

Fronteiras internas e externas

• Criação de novos estados ou territórios - redivisão territorial
• Tema prioritário para a Comissão da Amazônia de Desenvolvimento Regional (CADR)
• Necessidade de vigilância das fronteiras (SIVAM): narcotráfico e guerrilhas
• Conflitos entre Brasil (sobretudo Mato Grosso e Amazonas) e Bolívia e Colômbia
• Segmentos nacionalistas v.r. ONGs e centros de pesquisa. estmngeiros
• Avaliar o papel da cooperação internacional (bi e multilateral) no flnanciamento da política ambiental
• Importância da coooeracão internacional Dara o êxito do PPG- 7

Intemacionali2ação e presença
estrangeira na. Am~&nia
Zona Franca de Manaus
Modelos altematnros de
produção e cenários fututos

• Consenso sobre a diminuição da pressão sobre a floresta com a criação da ZFM
•Necessidade de repensar o seu modelo: mais beneficias sociais para as pooulacões locais
• Conflito entre as diferentes concepções de Desenvolvimento sustentável, consenso sobre a. necessidade
de um novo modelo de produção e desenvolvimento (sustentável.')
• Predomínio da agricultura. ou "síndrome Mata Atlântica"?
• ZEE como instrumento de 1restiío

Con.iitos Territoriais
Ál-eas

Conflitos

Áreas ocupadas

• Experiências marginais sustentáveis ss. áreas de

Consensos
• Necessidade de retomada do ordenamento

grandes produções

territorial

• Conflitos reeionais espalhados na reeião
federais e estaduais

• Ambientalistas ss. setor produtivo
• MMA IH. MPOG

Arco do Desmatamento

• Ambientalistas e cinetístas ss. setor produtivo

Área de influência. das estradas

(Pará)

• Grandes e pequenos produtores vs. populações
tradicionais
Arcas prioritárias para a
conservação

• Entre governos estaduais sobre a importância dos
eixos para o desenvolvimento da produção
• Intensificar a produção em áreas já destnatadas

• Segmentos socioambientais os: setor produtivo
• Roraima e% de UCs e Tis por estado
• Pela dificuldade de criação de novas áreas
• Criação de novas áreas or. Implantação das já

• ONGs ambientalistas e IBAMA/MMA

existentes
Fronteiras entre estados e
redivisão territorial

• Divisionistas do Norte ss. Políticos do Sul
• Mato Grosso v.r. Pará
• Acre os. Amazonas e Rondônia
• Divisão do Pará (estado de Marajó e Tapajós)
• Divisão do Mato Grosso (estado do Araguaia)
• Divisão do Amazonas (estados do Solimões,
Juruá e Rio Nezro)

Sobreposições territoriais

• IBAMA

IH. FUNAI

• Entre os "Divisionistas do Norte" - proximidade
administrativa
• Entre os "Políticos do Sul" - custo do
desmembramento

v.r. INCRA us, Militares vs:

Governos estaduais
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APRESENTAÇÃO
O presente estudo tem como objetivo "retratar" a região amazônica de acordo com a
opinião de diferentes atores sociais envolvidos. Esse retrato, aqui considerado como a "visão da
Amazônia", leva em conta não apenas a visão propriamente dita e o seu significado,mas também
as ações e propostas que vêm sendo implementadas pelos diferentes grupos da sociedade e de
governo envolvidos na problemática da região, ou que intervêm de alguma forma no seu
desenvolvimento.
As visões foram construídas a partir da análise de inúmeros documentos e artigos
referentes ao tema. Além disso, por se tratar de um processo de consulta, os resultados aqui
apresentados expressam, ainda que de forma sintética, as opiniões manifestadas por diferentes
atores e grupos de interesse, em diferentes níveis e escalas, as quais foram colhidas por meio de
entrevistas e questionários aplicados entre os meses de Maio e Junho de 2002 e Janeiro e
Fevereiro de 2003.
Ainda com a idéia de apresentar uma visão construtiva do cenário em que se insere a
região amazônica - e não apenas um mosaico de opiniões - este estudo identifica os pontos de
consenso e focos de conflito existentes entre os diferentes atores, as alianças e oposições
possíveis e potenciais e a tendência apresentada pela região em termos de desenvolvimento. Em
outras palavras, busca fornecer elementos e subsídios para discussões e negociações acerca do
desenvolvimento da região, a serem promovidas pelo novo governo.
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1. O QUE É A AMAZÔNIA: Tristes trópicos ou terra de boa esperança?
1. O MOSAICO AMAZÔNICO
Falar da região amazônica implica, necessariamente, em falar da sua diversidade, não só ambiental,
como também sócio-cultural. Requer também sejam levadas em conta todas as suas sub-regiões, cada
uma com as suas potencialidades e necessidades específicas. Há que se considerar ainda uma outra
questão que é a escala. Essa vai desde a micro ou local, formada pelas comunidades e municípios,
passando pelos estados e regiões até chegar num nível macro ou internacional, que envolve territórios de
países vizinhos. Em outras palavras, essa regi.ão continente não é uma região homogênea e uniforme, mas
sim um mosaico de ambientes e sociedades, dispostos um ao lado do outro.

A diversidade ambiental
Herança da história e dos primeiros esforços de planejamento que visavam desenvolver a região
Norte do país nos anos 1950, a definição da chamada Amazônia Legal, com aproximadamente cinco
milhões de km", inclui tanto áreas de floresta como parte dos cerrados do planalto central. E essa
delimitação administrativa, bastante abrangente, não coincide com os limites naturais ou com a bacia
hidrográfica (Figura 1).
A Natureza não é legal : limites naturais e administrativosda Amazônia
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Figura 1 - A natureza não é legal - limites naturais e limites administrativos.

Além disso, a diversidade também pode ser percebida no interior da floresta, onde existem
amplas áreas de cerrado em Roraima ou no Amapá; áreas de campinarana no alto Rio Negro; áreas de
ecótonos, ou transição, no Tocantins, Pará e Maranhão ... (Figura 2). Trata-se, portanto, de um
"conjunto de formações ambientais bastante diferenciado", que contribui para a geração de uma imensa
diversidade natural, tanto vegetal, quanto animal.
Essa dessemelhança natural constitui séria dificuldade para o aproveitamento das riquezas
naturais - aspecto ressaltado por vários atores - e explica, pelo menos em parte, o fracasso de politicas
generalizadas para a região. Também faz com que a Amazônia seja vista como uma "realidade de difícil
entendimento" e cujo "conhecimento ainda é incipiente e fragmentado". Estudos botânicos e
zoológicos concentram-se em algumas poucas áreas ou espécies, gerando uma visão pontual da
biodiversidade.
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A Amazônia legal :
uma cobertura vegetal heterogênea

-

Fk .• r1:Ma ornbrótilo &.11:,1a .••
1·1on:~t1tomhrMila Rl)C'l'tD-

\-{!,..:~,

l·lore1<111 "'iadoonl

.Áren d< IIIIIJgn antropin,Ção

-

\lantt11;Z.aÜ

Figura 2 - Amazônia Lega); uma cobertura vegetal heterogênea.

A diversidadesocial
Integrando várias regiões que possuem personalidades próprias, as Amaz6nias apresentam
também um quadro social muito variado e com particularidades que não são encontradas em outras
regiões do território nacional. Exemplo dessa "pluralidade social" é a existência de numerosos povos
indígenas que ainda conservam seus modos tradicionais de vida ( cerca de 180 mil, ou mais da metade
da população indígena brasileira); ou a presença de comunidades ribeirinhas e extrativistas que também
vivem e defendem estilos de vida e valores próprios.
Hoje, com cerca de 1,2 milhões de km2 de terras legalmente demarcadas, pode-se dizer que a
maioria dos povos indígenas tem assegurado as condições territoriais necessárias para a sua reprodução
física e cultural, muito embora permaneçam algumas situações delicadas, em especial nos estados de
Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Ainda que menos expressivas em termos de superfície, várias
reservas extrativistas também foram criadas, as quais garantem a sobrevivência de outras populações
tradicionais. Nesse sentido, o desafio atual dessas comunidades está muito mais voltado à melhoria das
condições de vida (saúde, educação, ... ) do que às questões territoriais. Para muitos atores, somente a
educação dessas populações poderá viabilizar sua integração econômica sustentável com outros
segmentos da sociedade e, ao mesmo tempo, preservar seus conhecimentos tradicionais.

Usar ou ousar a Amazônia?
Muito embora em alguns estados, notadamente naqueles que possuem ecossistemas "nãoamazónicos", a produtividade possa alcançar níveis interessantes para produções como arroz, bovinos e
soja, o desenvolvimento da agropecuária na região está muito mais relacionado à falta de alternativas e
baixo custo da terra do que à produtividade em si. "As distâncias, a falta de infra-estruturas e de
densidade de mercado lirnitam fortemente o desenvolvimento de atividades empresariais na região. Para
se desenvolver, a monocultura precisa de grandes investimentos; equipamentos, produtos químicos,
agrotóxicos, adubos, etc. Poucas produções justificam esses investimentos". Por outro lado, as grandes
empresas e monoculturas dividem o espaço amazônico com 600 mil famílias de pequenos produtores
que, possuindo alternativas, desenvolvem atividades bastante variadas. Não fosse assim, acabariam
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convertendo, pouco a pouco, a floresta em área para produção agropecuária de "quase subsistência",
muitas vezes desmatando cerca de um hectare por ano. Portanto, "A Amazônia não é um celeiro"!
A retirada da floresta nunca foi avaliada como um "custo"; e o manejo florestal nunca foi visto
como uma "alternativa lucrativa". Esse fato provocou a "generalização do modelo de garimpagem ilegal
e insustentável de essências valorizadas", tida anteriormente como um "subproduto da ocupação", é
agora como "pioneira" e "integrada com a pecuária". Em termos gerais a floresta é considerada, pela
maioria dos atores como "mal administrada e usada". "Ainda existem poucas experiências bem
sucedidas de manejo sustentável e a cadeia produtiva continua mal organizada, sem técnicas adaptadas,
e, por enquanto, sem possibilidade de agregar valor". Todavia, a exploração florestal pode ser uma
"alternativa bastante interessante de manutenção da floresta e geração de beneficias sociais". Mas para
isto, a atividade precisa ser "acompanhada de medidas eficazes de fiscalização e controle,
monitoramento, capacitação dos exploradores e adoção de novas tecnologias - por sinal, já existentes para a redução dos desperdícios, taxação diferenciada de acordo com a área de procedência", entre
outros. Esta é a idéia da "certificação florestal", defendida por vários atores e segmentos da sociedade
amazônica, e que já foi abraçada por cinco grandes empresas madeireiras que estão presentes na região.
Entretanto, sendo o próprio governo um dos "maiores consumidores de madeira ilegal", consumo este
justificado pelos processos licitatórios e pela lei do menor preço, "fica difícil fazer valer esta política".
As estratégias nacionais e governamentais de inserção da Amazónia no país e no mundo
destacam investimentos tanto na consolidação da economia regional, como em atividades de
conservação e fortalecimento da proteção ambiental. Incentivam também o desenvolvimento de
experiências em produção sustentável para efeito demonstrativo e de replicabilidade, mas cuja força
econômica e política é restrita e não permite reverter as práticas predatórias de uso dos recursos
naturais, sobretudo florestais. Assim, dois modelos de organização espacial são então formados: as
experiências marginais sustentáveis em locais específicos e as áreas de produção a serem integradas na
competição do mercado mundial. Esses modelos são reforçados pela indução dos formatos de
ocupação do espaço amazônico e das diferentes estratégias adotadas. Esses "formatos", por sua vez,
originados de um contexto esquizofrênico, têm sido extremamente maléficos para o desenvolvimento
da Amazônia. Além disso, quando se observa a Amazônia "livre" de iniciativas, sejam elas do governo
federal, estadual ou municipal, percebe-se que muito pouco sobra para uma gestão adequada (Figura 3).
Áreas de uso definido
e áreas desmaiadas
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Figura 3 -Áreas de uso definido e áreas desmatadas: um mosaico Amazônico.
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2. MITOS, PRECONCEITOS OU VISÃO ORIENTADA: as imagens da Amazônia
Contrariando a visão da Amazônia como uma região extremamente diversificada, o discurso
inflamado de vários atores - em especialdo movimento ambientalistados anos 1980- aliado à falta de
conhecimento sobre a região, consolidou uma imagem mental de um bloco de floresta densa,
impenetrável e, por isso mesmo, detentor de uma riqueza inesgotável. São mitos antigos, originados a
partir de relatos de antigos viajantes naturalistasque passaram pela região entre os séculos XVI e XIX e
que se transformaram nas atuais matérias de imprensa.

Do ''pulmão do mundo" ao 'Joco de biodiversidade":
Entre o "inferno verde" e "e/ dorado", a concepção histórica da Amazônia transitou inúmeras
vezes de uma região refratária ao desenvolvimento de uma civilização avançada até mitos como
"paraíso da humanidade". Essas concepções sustentam, ainda hoje, grande parte dos debates sobre
ocupação, uso e exploração da região. Com efeito, "o conhecimento ainda incipiente das dinâmicas
regionais e a reduzida difusão dos avanços científicos e tecnológicos, não permitem desfazer os
preconceitos sobre a homogeneidade da Amazônia, nem desvendar sua diversidade e complexidade".
Enquanto cientistas buscam meios de comprovar o funcionamento biofísico da floresta, a concepção
antiga ainda permanece enraizada na crença popular. Novas fórmulas de uso da natureza ainda não são
conhecidas pela população local, provocando questionamentos acerca dos mecanismos políticos de
conservação e reforçando a crença de que "o bicho homem parece não estar sendo considerado..." na
Amazônia.
Por outro lado, o caminho tecnológico para o uso dessa natureza também dá origem a novas
ilusões. Ao mesmo tempo em que existe o mito do aproveitamento da biodiversidade pela
biotecnologia, reduz-se seu potencial com o desenvolvimento de novas técnicas, por exemplo, os
produtos sintéticos. Também existem algumas falácias sobre a questão da degradação do ambiente
amazônico.Ainda que a grande maioria concorde sobre a gravidadeda situação,existe uma minoria que
considera que os argumentos ecológicosnão passam de novos mitos. E para essa minoria não se pode
falar em "perda de biodiversidade",uma vez que sua quantificaçãoainda é uma incógnita. Da mesma
forma, "faltam dados concretos para uma afirmação acerca do papel da Amazônia nas questões
relativasao seqüestro de carbono ou aquecimento global".
Embora tenha sofrido alterações nos últimos anos, a visão internacional sempre manteve em
seu discurso a necessidade de preservação da Amazônia como "patrimônio da humanidade", não só
por constituir espaço importante para a dinâmica de recuperação das condições habitáveis do planeta,
como, mais recentemente, por ser considerada reserva de material genético a ser explorado
cientificamente.Já na concepção nacional predomina a idéia de que esse imenso ''vazio demográfico"
seria objeto de cobiça de outras nações, que estariam interessadas em impedir o desenvolvimento do
país e a justa exploração de seus recursos naturais. Inicialmente a razão dessa cobiça seria territorial;
hoje, no entanto, refere-se à chamada "internacionalização".

O quarto poder e sua contribuição para "visões orientadas":
Os meios de comunicação se constituem em veículos importantes na formação de opiniões,
representando a transmissão de valores e princípios da elite política e econômica nacional à sociedade
em geral. Todavia, traz abordagens heterogêneas, onde cada setor se organiza para fazer valer sua
proposta ou para implementarnovas formas de desenvolvimento.Nesse sentido, o quarto poder pode ser
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responsável por um ideário que é tido como verdade inquestionável, reforçando velhos mitos ou
substituindo-os por novos, como o do desenvolvimento sustentável. Também retrata a imagem de uma só
Amazônia, desconsiderando as suas diversidades.
Assim como a sociedade organizada, os representantes eleitos também se valem dos meios de
comunicação para expor seus pontos de vista. É também comum, nas assessorias de comunicação dos
parlamentares, a presença. de deputados e sena.dores dos esta.dos amazônicos para discutir temas que se
baseiam em mitos recentes. A exemplo, tem-se a bancada amazônica do Senado, que promove debates
para contrapor a riqueza do Sul do país e a pobreza da Amazônia, servindo-se do argumento de que a
destruição das florestas no Sul permitiu a produção de riqueza nesta região, enquanto que, na
Amazônia, a inviabilidade do desenvolvimento se deve, por exemplo, à alteração do percentual de
reserva legal ou à continuidade de modelos baseados na agricultura familiar. Ressalta a.inda a
necessidade da implantação de infra-estrutura do Programa Avança Brasil como garantia da
competitividade e da possibilidade de conquista de novos negócios internacionais.

3. O PESO DAS REGIÕESAMAZÔNICASNO

CONJUNTO BRASILEIRO

Apesar de constituir quase 60% do território nacional e ter um "nome significativo", o quadro
sócio-econômico geral da Amazónia apresenta números pouco representativos. Trata-se de um "espaço
alternativo difícil e de pouco peso".

Uma população pouco numerosa e concentrada
Em termos populacionais, a Amazônia Legal continua sendo a parte do Brasil menos povoada,
com apenas 12% da população total (ou 21 milhões de habitantes) e pouco mais de 4 hab./kni2. Essa
população concentra-se principalmente nas cidades (Figura 4), o que provoca uma "degradação
significativa das condições urbanas e da qualidade <levidadas comunidades que aí estão".

Figura 4 - População da Amazônia Legal e do
Brasil em 2000.

·· ,1uitos entrevistados vêm esse fato como um
"problema ambiental grave", mas que tem sido
esquecido ou não tem tido a devida atenção, sendo
"desconsiderado
nas
discussões
acerca
do
desenvolvimento regional". Por outro lado, as
densidades demográficas rurais são muito baixas, o
que não implica, necessariamente, em que essas
áreas estejam "intocadas" ou protegidas. Em alguns
casos a situação que se verifica é diametralmente
oposta: áreas intensamente exploradas no passado,
principalmente pela indústria madeireira e pela
pecuária extensiva, apresentam,
hoje, baixas
densidades demográficas rurais.

População da Amazôma Legal e do Brasil
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As condições de vida da população
amazônica são, em linhas gerais, melhores do gue
nas regiões nordestinas do país, mas ainda estão
Jonge de atingir o patamar do Sudeste brasileiro.
Quando se analisa o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), observa-se gue os municípios
localizados no Ar.o da Desmatamento apresentam
valores mais elevados do que aqueles da Amazônia
tntocada (Figura 5). Esse fato pode estar relacionado
à geração de recursos e a maiores possibilidades de
investimento, mas não induz a uma melhoria na
qualidade de vida.
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Uma economia marginal
O retrato econômico da Amazônia Legal parece paradoxal. Essa região possui inúmeras fontes de
riquezas, especialmente minerais, que a tornam uma das mais importantes do mundo. No entanto, seu
peso econômico ainda é muito fraco. A Amazônia apresenta uma "base produtiva fraca e de densidade
de mercado baixa", Seu PIB representa apenas 6,67% do PIB nacional. E nas produções tipicamente
amazônicas, a economia da região vem perdendo espaço e valor. Um exemplo é a borracha: hoje se
produz mais borracha natural nos sistemas intensivos de São Paulo do que na Amazônia toda. Essa
situação representa um contra-senso na medida em que, à exceção do setor madeireiro, as produções
amazônicas têm baixos retornos econômicos, enquanto que os resultados da produção de bovinos e
soja, que nada têm de amazônicos, ocupam lugares de destaque (Figura 6). No entanto, "não geram
empregos, nem arrecadação fiscal, e ainda deixam várias dívidas", e também um grande passivo
ambiental.
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Figura 6 - O peso da Amazôrúa cm termos de produção agrícola.
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Um peso politico maior
O contexto de baixa densidade demográfica implica baixa capacidade endógena de expressar
expectativas de futuro. Esta dificuldade é constatada, principalmente pelos grupos da própria região
(gmpos internos) face àqueles que, atuando na região, têm suas bases ou núcleos decisórios localizados em
espaços externos à região, tanto no país quanto no exterior (.grupos externos). Dessa maneira, a situação
de desequilíbrio, aliada ao limitado poder de ação da sociedade civil amazônica, cria um vácuo de poder
regional dando margens a que o cenário político termine por absorver inúmeras propostas advindas de
grupos externos à região. Para exemplificar, temos a crescente municipalização, retratada pela
quantidade municípios 'criados após o fim do período militar, que acarreta uma imensa
desproporcionalidade no peso político dos eleitores: a Amazônia representa apenas 10% do eleitorado
brasileiro. Nesse contexto, é bastante difícil para alguns atores aceitar o fato de que "para eleger um
deputado em São Paulo sejam necessários 333.157 eleitores, enquanto que em Roraima são suficientes
apenas 21.327. É preciso mais do que todo o eleitorado do Acre, do Amapá e de Roraima para eleger
um representante de São Paulo ... ". Em outras palavras, a Amazônia Legal tem 91 dos 513 deputados,
ou seja, 17,9% dos representantes, eleitos por apenas 12% da população brasileira. ''É uma região sem
identidade política", "é o reflexo do Brasil, mas sem profundidade histórica".
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II. VISÕES DOS ATORES: Problemas, conflitos e cenários
1. ATORES SOCIAIS NA AMAZÔNIA: campo de forças e relações de poder
Consideramos "atores sociais" aqueles grupos (e não indivíduos), organizados ou não, com
interessessimilares,que agem segundo uma lógica específica,Em geral, suas ações se dão em contextos
onde a vida socialreproduz uma falta de equilíbriodecorrente de conflitos de interessese determinante
da direçãodas mudanças que acontecemna região.
Os interesses dos atores não são necessariamente antagônicos. As duas perspectivas que
constroem a questão amazônica (de fora e de dentro) muitas vezes se complementamnas ações em
curso na região, caracterizando uma dinâmica social especifica. Os atores sociais, nas suas práticas
políticas, vão definindo os rumos possíveis do desenvolvimento regional, com maior ou menor
legitimidade,em razão da visibilidadeque conseguem alcançar, sobretudo através da mídia (o quarto
poder;. Ao caracterizar os atores, identificamos a natureza e algumas formas de conflitos regionais.
Também é importante esclarecer que a noção de conflito não é pejorativa, mas reflete formas
assumidaspela questão sociale deve ser vista como fator de mudança.

Os retratos da Amazônia

segundo os atores

Os atores se organizam em diferentes categorias, segundo suas próprias características,
formando um leque de possibilidades de pressão política. Suas ações estão, muitas vezes,
fundamentadasnas representaçõesque fazem da Amazônia,classificadasno quadro a seguir:
Quad

o

al pelos atores

d
Representações
de inre •.

s

p

Movimentos e Organizações Sociais
Movimentos Sindicais
Produtores de Informação
Representações de Estados
ONGs
ÓrgãosGovernamentais
Geradores de Conhecimento
Agencias Governamentais
Empresários Privados

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Atores/Gruoos

u

G

N
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

O peso simbólico (S) da região, vista corno "fonte de vida" com "riquezas diversas", é o
argumento principal dos movimentos sociais, sindicatos, mídia e do próprio Estado; 20% dos
entrevistados valorizam esta dimensão. A Amazônia vista como "potencial de recursos" (P) é
unanimidadepara o conjunto dos atores entrevistados (100%),fato previsível,dado que ela apresenta
urna imagem de região "potencialmenterica". O setor privado, assim como as agências nacionais de
controle (ANA, ANEEL), enxergam a Amazônia como "um grande celeiro" para uso de recursos
naturais (U) e "propícia à expansão de atividadesprodutivas, exploração de madeira, criação de gado,
grãos, etc"; representam 18% dos entrevistados. A importância geopolítica (G) da região é um
argumento tipicamente governamental (9%), o que não coincide com a perspectiva nacionalista (N,
15%) - que pressupõe uma "visão estratégica" - manifestada também pelo Estado, pelas ONG,
sindicatose pela própria mídia.
O consenso identificado de que a Amazônia é fonte de "recursos estratégicospara o futuro"
parece uma visão clichê, mas que não deixa de apresentar o principio de realidade, sobretudo se
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levarmos em conta a extensão territorial e a biodiversidade que lhe caracteriza. Entretanto, essa
perspectiva de "região do futuro", que muito se aproxima daquela que vê o Brasil como "um país do
futuro", comprova a falta de conhecimento acerca do potencial regional e do uso econômico da
biodiversidade: investimentos em pesquisa científica são dirigidos principalmente às reservas minerais
ou à entrada da cultura de grãos e bovina para exportação. Também alimenta teses de grupos
organizados, classificados entre dois extremos: os que defendem o desenvolvimento baseado no
crescimento econômico regional, de acordo com a lógica mercantil; e, aqueles que priorizam a
conservação das riquezas naturais. As duas dimensões se complementam ou se chocam dependendo
dos atores sobre a cena. Evidentemente existem mediações, para as quais o grande desafio de
compatibilizar desenvolvimento e preservação é a exploração sustentável dos recursos naturais.

Uma sociedade em coeflito e de complexidade impar
As arenas onde os diferentes interesses se apresentam têm escalas diferenciadas, e vão do local
ao internacional. Assim, além da Amazônia das populações tradicionais, das ONGs, dos movimentos
sociais, pode ser lembrada também a Amazônia dos governos, dos políticos, dos militares, da
agropecuária, dos madeireiros, dos exploradores minerais, etc. Presentes também estão as diferentes
entidades religiosas que, sob a égide de organizações populares ou de ONGs, atuam por meio de ações
assistencialistas que influenciam bastante os embates políticos e sociais existentes na região. De acordo
com suas peculiaridades, e para implantar seu projeto e melhorar sua estratégia, os diferentes atores se
articulam entre si, formando grupos de poder, com aliados e opositores, como pode ser percebido a
seguir (Figura 7). Esses elementos são fundamentasi na hora de iniciar um processo de discussão e
negociação.
Os Atores Sociais em seu campo de forças
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Figura 7 - Os atores sociais em seu campo de forças.

Num primeiro grande bloco foram agrupados os Movimentos e Organizações Sociais, os
Sindicatos e as ONG, formando, em conjunto, um poderoso grupo de pressão. As ONG, que num
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primeiro momento aparecem com a bandeira ecológica, passam a ocupar, pouco a pouco, outras
funções, de forma que hoje se constituem em um dos principais gestores da questão sócio-ambiental
regional, com apoio e recursos financeiros de fontes diversas.
A esfera de atuação do poder público federal detém um razoável poder de influência,
constituído pela máquina estatal, especialmente os Ministérios e suas autarquias e agências de
desenvolvimento. Essa esfera, entretanto, se divide entre os Ministérios do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Agrário, de um lado; e, os Ministérios do Planejamento, Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e Transportes, de outro. Os primeiros com o discurso do desenvolvimento sustentável
e da preservação ambiental por meio da educação, conscientização e difusão de informações. Os
demais (antigo MPO e atual MPOG, MAPA, etc.) têm seus discursos ainda calcados na doutrina de
segurança nacional e suas ações voltadas para uma efetiva integração da região. O governo federal
também atua na região por intermédio de mediadores, como os governos estaduais que constituem
outra esfera de atuação e de interesses políticos regionais cuja relação com o governo federal é sempre
complexa e muda ao ritmo das eleições.
O setor produtivo privado é um outro forte ator. Baseado na lógica da economia global,
mantém relações de conflito e oposição com o movimento social, externando a eterna contradição
entre capital e trabalho; e de convergência com segmentos do poder público federal, beneficiando-se
das políticas públicas, em particular dos incentivos fiscais. Esses três blocos de poder e suas interrelações são os principais definidores dos conflitos existentes na região.

Alianças e oposições: relações entre os atores
Se considerarmos o primeiro bloco (movimentos social e sindical), tem-se um conjunto
organizado em torno do potencial de recursos e seus usos e o valor simbólico e nacionalista que a
Amazônia apresenta. Constituem o grupo de maior visibilidadenas suas ações, sendo essa uma de suas
mais poderosas "armas". Seu peso político na arena dos conflitos está relacionado a valores éticos,
tendo como principais interlocutores os governos estaduais, não só pela proximidade física como pela
possibilidadede alcançar os interesses do grupo de empresários e os órgãos do governo federal que
atuam na região. Aproximam-se também da comunidade científica e dos profissionais da imprensa, o
que lhes permite acessar informação e meios de comunicação. A esfera de atuação da pesquisa e
informação está atenta à ética como princípio, o que possibilitaum relacionamento mais direto com a
esfera dos movimentos sociais.Aparecem, portanto como aliados.
Por outro lado, a esfera de atuação do movimento social e sindical expressa nítida oposição ao
capital privado, onde atuam os empresários que retratam a Amazônia de forma utilitária, como
potencial de recursos e uso econômico. Uma análise desse impasse evidencia o choque de duas
representações da Amazônia: a que enxerga na regjão um dos últimos estoques de recursos naturais
(água doce, biodiversidade, oxigênio, ozônio, etc.) e, portanto, merecedora de um tratamento
sustentável; e, a que encara a região na perspectiva do mercado, com inúmeras riquezas passíveis de
exploraçãoeconômica.Entre esses dois extremos surgem os conflitos, onde a atuação do poder público
central funciona como árbitro, com tendências históricas em apoiar as iniciativasempresariais.
2. A AMAZÔNIA ENTRE CONSERVAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Uma política de duas velocidades
A presença do Estado, ainda que seja como agente regulador, é imprescindível em regiões de
fronteira econômica, onde as velocidadese a "desordem" das transformações podem se constituir em
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fatores determinantes do sucesso (ou não) das políticas públicas. As ações de governo precisam
acompanhar o ritmo dessas transformações, seja por meio de instrumentos legais de comando e
controle, seja pela via do controle social.
No entanto, o que se percebe é que a ação pública se passa em "duas velocidades", em dois
tempos inconciliáveis, que opõem diametralmente a política setorial de infra-estrutura para o
desenvolvimentoregional e a política setorial de conservação.Em outras palavras,tem-se, de um lado,
a política de infra-estrutura, caracterizadapor processos rápidos, onde as decisões de investimento são
velozes e a gestão financeiracabe a um número restrito de pessoas. É o caso das ações implementadas
por ministérios fortes como o do Planejamento e Orçamento e o da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que "são bastante cuidadosos e coerentes com uma lógica econômica e de mercado".
Do lado oposto, as políticas ambientais envolvem maiores dimensões espaciais e utilizam as mais
variadas formas de comunicação entre os atores, em processos abertos de discussão pública que levam
tempo para amadurecer,para negociar, para implantar... Enfim, caracterizam-sepor ações de médio e
longo prazo, ou "por uma longa caminhada" que vem sendo trilhada por "ministériosmarginais"como
:M:MAeMDA.

Ministério de Planf!iamento e Orçamento: a Amazftnia é ''efertada ao capitalprivado e controlada pelas leis do
mercado".
Ao analisarmosalguns discursos oficiaise as propostas oriundas do Ministériodo Planejamento
e Orçamento, que estão sistematizadasno Plano PluriAnual 2000-2003,percebemos que a Amazônia
foi contemplada com 15 programas específicos', que são constituídos de 302 ações para eixos
rodoviários, expansão da agropecuária, viabilização da exploração mineral,... Enfim, ações que
evidenciam as vantagens comparativas da região. E os critérios de escolha dessas opções são os de
rentabilidadee sustentabilidadeeconômica, onde a presença do Estado se restringe aos pontos onde o
mercado ou é incompetente ou é desinteressado. Reproduz-se, assim, o tradicional papel do Estado
brasileirocomo garantidor de infra-estruturade base para que os capitaispossam se expandir. O que se
procura cada vez mais é a inserção da região na economia nacional e internacional.Em outras palavras,
"a Amazônia tem que ser rentável!"

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: a Amazônia pode virar ceie-iro do Brasil?
O peso da Amazônia nos principais ramos da agricultura nacional é bastante modesto (cf.
Figura 6, p. 6). Em realidade, à exceção de "produtos exóticos", originários da natureza regional, os
demais produtos consumidos regularmente na mesa dos brasileiros têm pouca participação da
produção regional. Ainda que usemos o argumento de que essa produção de alimentos "básicos"
atenderia a demanda da população local que, por sua vez, é bastante reduzida quando comparada à do
restante do país, haveremos de concordar com a opinião de alguns de nossos entrevistados, para os
quais, "a Amazônia não é um celeiro!" Isso fica ainda mais evidente diante da constatação de que as
distâncias, a falta de infra-estrutura e de mercado, além dos "desafios típicos do trópico úmido
(umidadee temperatura elevadas),limitam fortemente o desenvolvimentode atividadesempresariaisna
região". Para se desenvolver,a monocultura precisa de grandes investimentos;equipamentos,produtos
químicos,adubos, etc. Como "poucas produções justificamtais investimentos,esse quadro acabou por
l
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orientar a ação do Estado para a ocupação econômica", na qual se verifica o predomínio da pecuária e
dos grãos, especiaJmente a soja (Figura 8).
Os bovinos e a soja: rumo a noresta !
soja
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Figura 8 - Bovinos e soja: rumo à floresta!

Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA:
sem capital!

"terra sem homens para homens sem terra", mas também

A presença de numerosos projetos de colonização e assentamento fora dos eixos de
desenvolvimento levou vários dos nossos entrevistados a afirmarem que a política de distribuição de
terras pelo INCRA é legítima, sem dúvida, porém insuficiente para o desenvolvimento sustentável
dessas unidades de produção de pequena escala. Nesse contexto, consideram que as ações do
Ministério do Desenvolvimento Agrário têm sido caracterizadas por sua natureza socio-política e não
econômica. Até o próprio governo federal classifica a política de reforma agrária como uma política
social, dando mais importância à pressão do MST do que à produção propriamente dita. Alguns dados
globais permitem a constatação de que o modelo atual de assentamentos agrários em suas diversas fases
ainda reproduz o antigo modelo da colonização, sobretudo quanto à incorporação de terras em regiões
pouco estruturadas. "A ausência de uma política econômica específica para esse importante segmento
da população, além da garantia de infra-estrutura técnica e operacional para tornarem viáveis os
assentamentos, corrobora para essa constatação". Se assim, a reforma agrária na região tende a
transformar os pequenos proprietários em depredadores do meio ambiente, na medida em que a
sustentabilidade econômica de seus empreendimentos está, desde o princípio, comprometida.

Ministénºo de Meio Ambiente: que prrjeto para Amazônia?
Podemos considerar que a Agenda 21 para o Meio Ambiente reforçou um ciclo de propostas que
conduzem ou definem a lógica da política ambiental brasileira. A visão de sustentabilidade tem no
MM.A um ponto de referência e de legitimidade. Entretanto, a implementação de um novo padrão de
desenvolvimento demanda tempo, uma vez que implica em mudança de valores e comportamentos.
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Apesar de muito criticado em suas ações e competências, ainda é, por excelência, espaço de
implementação, fiscalização e monitoramento da questão ambiental no Brasil, sobretudo na Amazônia,
contando com forre apoio dos Fundos Constitucionais. Por outro lado, também é caracterizado pelo
"excesso de burocratização na sua relação com os agentes interessados em ações que necessitam de seu
aval". Esse estrangulamento é típico em processos de licenciamento, financiamento de projetos,
obtenção de créditos e mesmo de aplicação de recursos, e esbarra ainda na histórica descontinuidade e
ineficiência das políticas públicas. Dentre os programas emblemáticos, o Programa Nacional de
Florestas (PNF) demonstra a prioridade do manejo florestal para o M.MA, numa perspectiva de limitar
o avanço da fronteira agropecuária na Amazônia.

A esquizefrenia das políticas públicas
Nossa pesquisa evidencia que as políticas públicas, muito embora necessárias, são temas de extrema
preocupação entre os entrevistados. Essa constatação é. reforçada pelas notas propagadas pela
imprensa, sobretudo a partir de 1997, onde predominam intensas críticas às políticas públicas, em
especial as federais (Figura 9). Como visto até aqui, as ações do Estado na região são vistas como
medidas carregadas de ambigüidade e pouco compreensíveis aos nossos interlocutores. Assim,
enquanto muitos concordam em dizer que "não existe política específica ou efetiva para a região",
outros
alegam
haver
"urna
coexistência
contraditória entre as politicas públicas". Entre a

I

Temas trotados segundo a abrangência dos jornais (1997 -2001)

não existência de algo que se possa chamar de
política regional e a afirmação de que estas são
contraditórias entre si, existem várias opiniões que
deixam a. questão sem uma resposta clara e
precisa. Talvez esteja aí um dos gargalos do
desenvolvimento regional, já que "o que se tem
para a região, na verdade, é uma simples extensão
da política nacional", que não leva em conta as
especificidades amazônicas.

Figura 9 -Temas tratados segundo a abrangência
dos jornais (1997-2001).
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Os "nichos compentrvos que levam a uma impressão esquizofrênica" se traduzem nas ações
duplicadas dos Ministérios e órgãos públicos, nas diferenças de visão ou na definição de prioridades
entre as esferas governamentais, e geram conflitos e desperdício de energia entre os atores sociais em
ação. Nesse palco, o governo federal é o protagonista. Seu poder legal e financeiro e sua capacidade de
influenciar decisões o tomam gerador de expectativas entre os demais atores regionais, fazendo com
que muitas das percepções e representações da Amazônia sejam produzidas por ações e discursos por
ele formulados. Além disso, a alternância de grupos no poder provoca descontinuidade nas
intervenções públicas e cria um ciclo vicioso, onde a contradição e a fragmentação são as principais
características das politicas regionais.
Diante dessa cena, poderíamos ainda levantar a hipótese de que o único discurso que guarda um
princípio de permanência - mas não necessariamente de coerência - é o discurso ambientalista. Ele
permite ampliar, dia-a-dia, debates a respeito dos serviços ambientais que a Amazônia presta ao planeta,
e consolidar algumas referências ambientais com o crescimento da governança e com o aporte de
novos recursos internacionais para proteção ambiental.
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3. O FUTURO DA AMAZÔNIA! Problemas, tendências

e cenários

Dentre os principais problemas identificados nas entrevistas, em ordem de importância, estão o
desmatamento, a dificuldade de aplicação das leis ambientais e a excessiva concentração fundiária.
Outros tópicos apontados foram: a ausência de ação governamental, baixa conscientízaçãoambiental e
monitoramento e controle ambiental da região. Além disso, foram mencionados problemas de ordem
sócio-política,decorrentes de conflitos pela terra, dos formatos de ocupação da região (agropecuária,
mineração, madeira), da ausência do Estado na resolução de conflitos regionais e, também, do grau de
corrupção dos políticos regionais. Com uma certa freqüência, e até repetição, ouvimos a frase "a
Amazônia é uma terra sem lei".

Os problemas da Amazónia são ambientais?
O fato de a Amazônia ainda ser a principal reserva de biodiversidade inverte a imagem de
"inferno verde" para a de um "paraíso" a ser preservado. E essa metáfora provém de grupos
sensibilizados pela questão ecológica/ambiental, em sua maioria urbanos e de fora da região. Já os
grupos ligados aos interesses econômicos - assim como alguns cientistas - relativizam essas
preocupações ambientais. De acordo com alguns interlocutores, "os problemas ambientais do Brasil
não são amazônicos". Na verdade, "temos situações muito mais graves que necessitariam maior
fiscalizaçãoe controle, como a Mata Atlântica e a Floresta de Araucárias". Muito embora seja unânime
a consideração de que a Amazônia não é um espaço vazio, essas afirmações carregam, ainda de que
forma implícita,um retrato da Amazônia como espaço de grande disponibilidade de áreas virgens, com
possibilidade de ocupação controlada, ao contrário do que aconteceu com as duas outras regiões, que
foram praticamente destruídas nesses cinco séculos de ocupação. Mantendo as devidas proporções,
pode-se dizer que esse lapso de tempo - cinco séculos - poderia ser bastante reduzido se
considerarmos a tecnologia hoje disponível para derrubar transformar as matas em áreas agropastoris.
Assim, "a problemática amazônica não seria exatamente ambiental, e sim, relacionada ao desmatamento
sem regras e à indústria madeireira, que provocam o avanço da fronteira agócola e, conseqüentemente,
os conflitos que vêm sendo observados". Em outras palavras, "o problema é de gestão e controle" dos
processos em curso.

A Amazónia em pé: o deiflorestamento em estado de emergência?
Para todos os grandes grupos de atores, o desflorestamento da região também se constitui em
foco de atenção e até divergência,sobretudo quando se trata das principais causas e agentes. Todavia,
para alguns deles esta não é uma questão de emergência, já que de acordo com as estimativas oficiais2,
"ainda se tem 85% das áreas com floresta em pé". Emergente ou não, o fato é que a perda da floresta
implica no surgimento de problemas que vão além da esfera ambiental e seu controle deve,
necessariamente, passar pelo conhecimento de suas causas. Esta é a opinião de muitos segmentos,
sobretudo os governamentais,em seus vários níveis.
Para os ambientalistas o modelo atual de uso do solo é insustentável e segue um cenário de
desenvolvimento "boom-colapso",que começa com a exploração madeireira que provoca um rápido
crescimento econômico, seguido de um declínio em renda e emprego (Figura 10). Todavia, os
resultados deste estudo não apontam uma visão catastrófica das tendências do desmatamento, mas
insistem sobre o fato de que a solução está na fiscalizaçãoe no desenvolvimento de formas sustentáveis
de exploração e manejo da floresta.
2 Divulgadas pelo Projeto de Estimativa do Desflorestamento Bruto na Amazônia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -

PRODES/INPE.
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Assim, propostas de implementação
de um "selo verde", criação de serviços
ambientais,
certificação
florestal, etc.
Tempo
aparecem corno instrumentos de ajuda no
controle da ocupação da área. Todavia, "o
manejo florestal nunca foi encarado como
uma alternativa lucrativa", fato que
estimulou a adoção de processos ilegais e insustentáveis na exploração das essências mais valorizadas da
floresta. Para alguns, a atividade madeireira, antes vista corno um subproduto da ocupação, está se
integrando à pecuária e conquistando novos mercados. Outras opiniões apontam para o reverso dessa
moeda: "a exploração da madeira é, na verdade, o final de uma cadeia, que aparece como
aproveitamento daquilo que sobra quando se converte área florestal em áreas agrícolas", Essas opiniões
nos levam a questionar quais seriam os verdadeiros agentes do desmatamento e as cadeias a eles ligadas,
que provavelmente variam segundo as regiões.
Isso porque, independente da natureza ou tendência política do grupo, é quase consenso que "o
setor produtivo da Amazônia é mal organizado, utiliza técnicas inadequadas e gera pouco valor
agregado aos produtos regionais". Com efeito, o discurso dos setores empresariais ressalta a baixa
produtividade da região: "lucros elevados só podem ser alcançados com fortes investimentos em
insumos e redução da carga tributária". Além disso, as grandes distâncias que existem entre as áreas
produtivas e o mercado consumidor e a baixa qualificação da mão-de-obra regional elevam o preço do
produto no mercado e reduzem a competitividade. Se assim, pode-se dizer que há uma falsa imagem de
que os lucros são fáceis e seguros para os capitais que se arriscam a investir na região. Por outro lado,
esse segmento não vê o desmatamento da região como um problema. Apesar de reconhecer a
necessidade de se preservar a floresta, a sua retirada é considerada como um custo, sobretudo quando
comparado com as atividades produtivas que a substituem.

Subdesenvolvimento sustentável: na era da globalização, a exclusão social se mantém ...
As precárias condições de vida das populações, em especial nas vilas e cidades amazônicas, são,
talvez, problemas mais urgentes do que a questão ambiental. Representantes de movimentos sociais e
organizações de classe insistem no fato de que "de todas as espécies amazônicas, a mais ameaçada é o
homem". Esse aspecto é bastante sintomático: "a grande disponibilidade de terras e recursos naturais
na região não impediu a pcriftriZf1çào de sua população urbana, o desemprego, o déficit na oferta de
serviços, ... ", enfim, tudo aquilo que define uma cidade subdesenvolvida. O que indica que a questão do
subdesenvolvimento independe das condições ambientais originárias, estando mais relacionada aos
vínculos sociais que se criam e se reproduzem nos diferentes territórios.
A opção macroeconômica de inserção do país nesta lógica global - já que não há alternativa - e
todo o esforço de produção interna estão voltados prioritariamente para exportação. Muito embora a
Amazônia seja um dos focos dessa globalização, essa inserção da região na lógica do mercado global
traz consigo um intenso processo de exclusão social. Vários entrevistados acentuaram que há uma
cadeia articulada entre a indústria madeireira e a expansão da agropecuária na região, que transforma a
região em palco de processos sociais violentos que beneficiam o capital privado em detrimento dos
assalariados e pequenos produtores. Essa prerrogativa corrobora com a teoria de que a floresta tem
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sido ocupada prioritariamente por grupos econômicos em busca das potencialidades da região, sendo
pequena a participação das populações locais nesse processo. O resultado disso é que a Amazônia
continua sendo uma fronteira de recursos - notadamente para o setor madeireiro - e reserva de espaço
para a expansão econômica, entretanto, "detém um indicador vergonhoso de 61 % de mortes em

conflitos fundiários no país". É justamente por essas contradições que ainda se ouve dizer que "o Brasil
é bom para as leis, mas péssimo para cuidar da sua aplicação".

A integração da região: o retorno de antigos demônios?
Pela história de ocupação econômica da Amazônia, verifica-se que ela sempre definiu sua
dinâmica interna a partir de estímulos do mercado externo, particularmente o internacional. O principal
exemplo é o ciclo da borracha que, uma vez esgotado, resultou na estagnação da região. Esse é também
o caso da entrada de capitais externos na mineração, outra das notórias riquezas regionais.A criação da
Zona Franca de Manaus, por sua vez, adota um modelo de enclave, onde a produção industrial é
subsidiada para competir no mercado. De acordo com alguns entrevistados, a ZFM, que se constitui
em uma "ilha de produtividade", não teve muita repercussão na região. ''Justificava-se quando o país
tinha uma economia fechada, mas agora não dá mais para competir com os produtos importados".
Ainda que seja uma "aberração" para alguns, para outros a ZFM teve ''um impacto positivo em termos
ambientais, limitando de forma significativao desflorestamento no estado" (Amazonas), pelo alívio da
pressão antrópica, resultado do êxodo rural em direção ao pólo atrativo de Manaus. É quase consensual
a necessidade de "continuidade da ZFM", desde que seu modelo seja repensado de modo a promover a
geração de empregos. Todavia, o desafio que se coloca é: "como transformar essa plataforma industrial
em plataforma de processamento de matérias-primas da região (recursos florestais e aquáticos) sem
desencadear um processo que terá graves conseqüências sociais?" Uma alternativa é a "modernização e
produção voltada para exportação, para a qual o Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA3, do
Programa de Biologiae Ecologia Molecular - Probem - tem muito a contribuir.
Ainda que a economia tradicional não seja a mais dinâmica, diferentes elementos transformam a
Amazônia numa região estratégica. Um deles é a pressão dos Estados Unidos para a criação de
consórcios regionais sob seu controle (ALCA), que induz a reação dos países sul-americanos a
buscarem novos blocos autenticamente regionais, técnico-diplomáticos ou comerciais (fCA); ou a
concentração de infra-estruturas ao longo de dois eixos estruturantes: um de orientação Sul-Norte, o
eixo Araguaia-Tocantins;e o outro, Sudeste-Noroeste, liga o Caribe, via Boa Vista e Manaus, a São
Paulo (e, portanto, ao Mercosul). Investimentos importantes também são direcionados a um novo eixo
continental que oferece uma alternativa ao principal eixo sul-americano, a "Catretera Pan-americand'
(Figura 11). Por outro lado, o setor empresarial privado de estados que não se consideram amazônicos"
tem investido no estabelecimento de parcerias com os países do Pacto Andino, numa perspectiva de
criação de um novo mercado - o MercoOeste. Esses processos podem ser uma das causas do obsessivo e
permanente retomo do discurso sobre a internacionalização da Amazônia, ou, ao contrário, a priorização
de eixos rodoviários que induzem a articulaçãointer-regional e nacional.

O CBA foi avaliado recentemente (maio 2003) pelo novo secretario de Polttica Tecnologtca e Empresarial do MCT, como uma "anta
branca" no meio da floresta.
4 Nos encontros regionais para a preparação do PPA 2004-2007, no Acre participaram os estados do Acre, Amazonas, Rondôrua.Amapá
e Rondônia. Tocantins e Mato Grosso vão participar do evento do Centro-Oeste.
3
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Figura 11 - Integração regional
da Amazônia (Théry, 2002).
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Outra questão que suscita
divergências refere-se aos eixos
nacionais de integração e desenvolvimento. Os ambientalistas
em geral são bastante críticos a
essa proposta e alegam que sua
definição não levou em conta a
existência de zoneamentos e de
alternativas a esse tipo de planejamento (por exemplo, a retomada
de mecanismos tipo Conamaz).
Além disso, consideram que "os
Eixos estariam criando uma nova
divisão do pais".

Fontes e agências de financiamento: q11em são os verdadeiros beneficiários?
Os Fundos Constitucionais e de Investimento também têm um importante papel nas dinâmicas
territoriais da região amazônica por meio de incentivos aos setores produtivos - pequenos, médios e
grandes produtores. O Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM é o fundo fiscal que concede
recursos às demandas de projetos de empresas e pessoas jurídicas a serem aplicados na Amazônia.Já os
Fundos Constitucionais do Norte, do Centro Oeste e do Nordeste (FNO, FCO e FNE) determinam
"tratamento preferencial" para projetos cujas atividades e localização convergem para os programas do
Plano PluriAnual 2000-2003 e Avança Brasil. Nas prioridades destes Fundos constam as atividades
agrícolas, voltadas para grãos (milho, soja e trigo, entre outros) e para pecuária; plantas medicinais,
flores e frutas regionais; atividades destinadas à implantação de projetos de infra-estrutura hídrica, de
irrigação ou econômica; reabilitação de áreas degradadas, micro-bacias, turismo, etc.
Na última década, cerca de 18 bilhões de reais foram destinados aos projetos regionais, "o que
teria sido um grande feito se esse montante tivesse sido utilizado para testar e implementar novos
modelos de desenvolvimento e sistemas de produção a partir de um macro-zoenamento", e não
desvidado e aplicado em "empresas fastasmas". Para tanto caberia ao Estado optar pela questão
sócioambiental, regulamentando estes Fundos com novos critérios. Uma política de divulgação e editais
de apresentação de projetos voltados para atividades produtivas sustentáveis e conservação do meio
ambiente poderia ampliar as influências positivas sobre os modelos de desenvolvimento. Além disto,
poderiam significar também uma ampliação na velocidade de reestruturação e configuração menos
desigual do espaço, incorporando territórios à margem das redes e dos fluxos.
Muito embora o BASA, como agente financeiro do FNO e FINAM, pretenda ajustar sua
atuação às tendências nacionais e internacionais por meio do fortalecimento de clusters -regionais prod11tivo.r
da Amazônia, a ação do poder público é dirigida preferencialmente para a solução dos gargalos que
interferem na rentabilidade dos grandes negócios. Da mesma forma, as visões ou os objetivos

s Cluster é um agrupamento de empresas que conta com algumas empresas lideres geradoras de riqueza, via comercialização de produtos
e/ou serviços competitivos. Além dessas empresas, também são incluídas aquelas que as abastecem com insumos e serviços, bem como
todas as organizações que oferecem recursos humanos capacitados, teroologia, recursos financeiros, infra-estrutora física e clima de
negócios.
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diferenciados do BNDES e do Pronaf demostram diferentes modelos de desenvolvimento e formatos
de ocupação do espaço, provocando conflitos variados (Figura 12).
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Figura 12 - BNDES e Pronaf atores e sistemas de produção diferentes - Arco e anti-Arco (Théry, 1999).

O Código Florestal à beira de uma guerra civil?
O tema da alteração do Código FlorestaI6 também é bastante polêmico. A proposta de
ampliação da área a ser mantida como reserva legal permite dissociar, com facilidade, dois campos de
atores: o setor empresarial e os governos estaduais (RO, MT, PA, TO, MA), para quem essa revisão é
uma "simples provocação, que pode gerar graves conflitos"; e, os ambientalistas, que aprovam a
revisão, mas ressaltam a existência de divisões que geram algumas contradições nas políticas
conservacionis tas.
Em meio a essas oposições, existem aqueles que consideram que a medida pode provocar uma
"crise dos pequenos produtores", eventualmente cumpridores da lei e sem alternativas tecnológicas
para a exploração manejada da reserva. "Talvez fosse melhor intensificar as atividades em áreas com
bom potencial produtivo e já abertas, do que impor um percentual elevado e correr o risco de perpetuar
a dinâmica de abertura de novas áreas". Também se comenta que a reserva legal deveria estar
"intimamente associada ao zoneamento e diferenciada por tamanho e qualidade da propriedade". Para
muitos, o estabelecimento de percentuais generalizados não é uma medida efetiva de controle, já que
existem áreas que deveriam ser 100% preservadas, enquanto outras suportariam atividades mais
intensivas, ou até mesmo a remoção total da cobertura florestal sem provocar grandes danos
ambientais.
1\ visão proibitiva da medida provisona

divulgada pela imprensa imprime um caráter de

intocabilidade às áreas de reserva legal e dificulta a difusão da idéia de que a floresta em pé pode ser
rentável, sobretudo se existirem mecanismos de incentivo e subsídios para a atividade florestal e
valorização da floresta. Nesse contexto, segmentos científicos, ONG, e parlamentares ligados ao setor
ambiental ressaltam que essa discussão perderia a sua razão de existir na medida em que os recursos dos
fundos constitucionais e dos bancos fossem redirecionados para as atividades sustentáveis (exploração
de fármacos e incentivo ao turismo científico e ecológico).

• Medida provisória nº 1.511 (datada de julho de 1996) e suas sucessivas reedições.
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Uma nova Agenda para a Amazônia?
Depois da tentativa frustrada de implantação de urna política integrada para Amazônia, deu-se
início a um processo de negociação "bottom up" para a elaboração da Agenda Positiva para Amazônia para alguns atores, "um processo roais seguro do que a retomada do CONAMAZ". Por meio da
iniciativa de órgãos governamentais e segmentos da sociedade civil, vários foros se organizaram e
continuam se organizando para tratar dos grandes temas que afetam a região. Como exemplo pode-se
citar o seminário sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia organizado pelo GTA e o consórcio
coordenado pelo ISA e integrado à iniciativa do MMA em 1999; o seminário sobre prioridades de
conservação da biodiversidade na Amazônia; e, roais recentemente, o arranjo interinstitucional
promovido pelo antigo MPO com vias à realização da Avaliação Ambiental Estratégica dos Eixos. Ainda
com a preocupação de melhor integrar as políticas para a Amazônia às iniciativas do BNDES e do
MPO, criou-se um Comitê Executivo com três câmaras técnicas (informação, conhecimento,
produção), que reúne :l\IlN, MMA, MDA, MCT, Basa, Banco do Brasil, Suframa e ADA.
Para a elaboração do futuro PPA 2004-2007, o novo governo constituiu, em maio de 2003, um
grupo de trabalho para elaborar um programa de desenvolvimento sustentável para Amazônia, partindo
da proposta de Amaz!nia Sustentável do MMA, por meio de um processo participativo e regionalizado
que começou na região amazônica com o anúncio da retomada de uma política de desenvolvimento
regional na qual a nova ADA e também o BASA teriam papéis-chave.

Cenários possíveis
A "futurologia" é um exercício complexo. A diversidade da região e a velocidade das suas
mudanças não facilitam a elaboração de cenários. Da mesma forma, os debates ainda em andamento
sobre temas de relevância (código florestal, eixos de desenvolvimento e de integração regional) fazem
com que poucos atores aceitem fazer projeções e previsões de longo prazo. Num cenário otimista, são
significativas as respostas que consideram que o futuro da Amazônia depende da exploração
sustentável dos recursos naturais, com 87% das indicações; zoneamento econômico e ecológico, com
62%; e participação da sociedade nos processos decisórios, 59%. Essas prioridades comprovam a
imagem de uma região rica em recursos naturais, mas ocupada de forma insustentável Daí a necessidade
do zoneamento e do fortalecimento da esfera política regional nos processos decisórios.
Outro ponto que merece destaque em termos de cenário, é a integração com Peru e Bolívia.
Ainda que o narcotráfico seja utn complicador, assim como as intervenções militares dos Estados
Unidos, sobretudo na Colômbia, "a integração pelo crime organizado vai acontecer"! Essa questão de
segurança nacional permite redimir o projeto de Calha Norte de sua triste fama de "caça-índio", com
novos investimentos sociais e a instalação de infra-estrutura aeroportuária e de controle financiadas
pelos Projetos SIVAM e SIPAM, que poderão mostrar que o Brasil é capaz de controlar seu território
em geral, e a Amazônia em particular.
Da análise desses discursos é possível apresentar os três cenários:
O predomínioda agropecuária- certamenteum dos cenáriosmais factíveis,entretanto,é provávelque se
restrinjaa áreasde cerradoe em certas faixasde florestaem Roraimae Amapá;
O cenário "energético" - também pouco provávelpelo reduzido potencial em petróleo e os problemas
atuais de escoamento de gás, no entanto o potencial hidroelétricoda região deverá ser cogitado para
resolveros problemasenergéticosnacionais;
Síndrome"MataAtlântica":o desmatamentototal - considerandoo novo paradigmado desenvolvimento,
o mesmo cenáriopara a Amazôniapassoua ser pouco provável.
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III. QUE PROJETOS

PARA QUAIS AMAZÔNIAS? Alternativas para uma Amazônia
desenvolvida com o homem feliz ••.

Nessa parte analisaremos os diferentes projetos propostos pelos atores e as mudanças já
identificadasno contexto da nova administração federal. Apresentaremos também algumas alternativas
para um novo modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Antes, porém, faz-se mister
definir alguns elementos disponíveis aos gestores para uma intervenção eficaz na regi.ão.
1. UM ZONEAMENTO DE FATO. que espaços de decisões?
Ao mapear simultaneamente as áreas legalmente protegidas (em qualquer grau), as áreas
desmatadas (que são objeto de atividade econômica e não devem ser incluídas no bojo da proteção) e
os assentamentos do INCRA, verifica-sea ocorrência de um macro-ZPneamento defato da região (cf. Figura
3, p. 3). As áreas ainda não comprometidas com alguma forma de uso estão concentradas no sul do
Amazonas e no norte do Pará. Em termos de ordenamento territorial, o futuro de estados como
Rondônia e Amapá aparece desenhado, destacando-se o desmatamento e o uso agrário/ agrícola e a
proteção do meio ambiente, respectivamente.
Evidentemente esse esquema é bastante simplificado,e, portanto, apresenta algumas limitações.
Primeiramente, só será válido se forem respeitadas as áreas protegidas. Algumas delas, em particular as
terras indígenas, aparecem como "ilhas verdes" já bastante ameaçadas pela pressão existente em seu
entorno. Nas unidades de conservação que abrigam comunidades, existe a possibilidade de a
fiscalização se concretizar com a ação conjunta governo-comunidade local. Isso porque fiscalizar
extensas áreas totalmente despovoadas torna-se muito mais complicado.
Em segundo lugar, e de acordo com as ONG ambientalistas, esse zoneamento se caracteriza
pela ausência de grandes corredores biológicos, que possibilitam o contato entre os ecossistemas e
asseguram a sobrevivência das espécies. Além disso, o destino das áreas que fazem parte do espaço
produtivo também é objeto de preocupação, como demonstra a polêmica que gira em tomo da revisão
do Código Florestal. Muitos cientistas concordam que a ausência de formas de preservação entre as
áreas exploradas pela agriculturase constitui em fator de risco e pode provocar graves conseqüênciasinclusive para as áreas protegidas - em decorrência das prováveis mudanças climáticas regionais e da
perda do fluxo de intercâmbio biológico.
Finalmente, é imprescindívela articulaçãodas políticas setoriais, em diferentes escalas, sob pena
de se criar um outro imbróglio que envolve superposições institucionais. Além dos espaços "verdes",
preservados, a realidade é marcada por diferentes formas de ocupação: espaços dinamizados pela
produção, com territórios caracterizadospela constante expansão; eixos de desenvolvimento, com áreas
de projetos minerais ou de grandes projetos produtivos; áreas privadas - grandes, médias ou pequenas
- cujos usos são definidos por seus proprietários,...
2. AMAZÔNIA EM PEDAÇOS OU O NOVO FEDERALISMO?
É provável que a divisão ou estratificação do espaço amazônico preocupe políticos e
pesquisadores com a mesma intensidade que o tema da integração. Tem sido bastante comum o
surgimento de novos zoneamentos para a região ou propostas de criação de novos territórios ou
estados (Figura 13) e até de redefinição de limites interestaduais,como no caso recente do Mato Grosso
com Pará e do Acre com Amazonas e Rondônia. Grandes regiões já não são espaços pertinentes para o
planejamento.Só o IBGE parece ainda usar essa divisão para fins estatísticos.
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Figura 13- Coincidências entre estratificações e propostas de novas divisões administrativas.
O futuro da região depende, em grande parte, da proposta advinda dos atuais debates sobre a
redivisão territorial, gue divide os políticos em dois grandes grupos. São eles: os políticos do sul do país, gue
argumentam sobre a modesta população da região e o gasto adicional que a União teria gue assumir
com novas administrações; e, os divisionistas do Norte, para os quais a gtande dimensão da região distancia
a administração dos seus administrados 7. Nesse sentido, a proposta dos eixos nacionais de integração e
7

Depois das dificuldades enfrentadas desde 1996 pelo poder legislativo para a criação de municípios, aparecem novas iniciativas como a
proposta do governo do Mato Grosso de criar 44 novos municípios até 2004, chagando a um total de 186.
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desenvolvimento

do MPO /MPOG

representa uma nova regionalização do país, assim como as

mesorregiões do MIN. Independente da proposta, é preciso ressaltar que ainda não se sabe se essas novas
áreas de planejamento consideram o mercado interno ou se constituem apenas em corredores de
investimento para o escoamento da produção do Centro-Oeste.
3. A AMAZÔNIA PODE SER SUSTENTÁVEL? uma questão ainda sem respostas ...

Desenvolvimento sustentável: o que significa ht?Je?
O consenso observado entre os atores deste estudo sobre a necessidade de projetos de
desenvolvimento sustentável para a região pode estar ligado à questão da valorização do conceito ao
longo da última década no consciente e inconsciente da maioria dos atores. O tema da sustentabilidade
virou lugar comum nos discursos sobre a Amazônia. Hoje, quem não fala de desenvolvimento
sustentável?Mas, o que isso significa?
Certos atores acham que o conceito de desenvolvimento sustentável usado pelos ambientalistas
não é, de fato, desenvolvimento sustentável. Os ambientalistas não pensam em ecossistemas, só em
biodiversidade.E essa concepção não permite uma vida harmônica com os humanos, o objetivo deles é
isolar. Só que na sustentabilidade,a conectividadeé um conceito importante. A concepção adotada pelo
setor empresarial relaciona o desenvolvimento sustentável ao crescimento econômico e se traduz em
melhoria das condições de vida e redistribuição de renda. O desenvolvimento sustentável pode ainda
representar uma tentativa de conciliara busca do bem-estar presente com a segurança de condições de
vida satisfatórias no futuro. Mas há também uma preocupante tendência de se tornar mais uma
panacéia salvacionistaque ilude os alarmados e inibe os alarmistas, sem necessariamente resolver os
problemas que geram o alarme. Em geral, os atores mais conscientes continuam defendendo o conceito
como a conciliaçãoentre desenvolvimentoe proteção ambiental,quer dizer, "produzir sem destruir''.

A proposta do PPG-7: a legitimidade do desenvolvimento sustentável
Boa parte de nosso público considera que a experiênciado PPG-7 foi uma grande ajuda para o
país, desempenhando papel importante na legitimaçãodo desenvolvimentosustentávele da cooperação
internacional frente ao quadro paranóico dos anos 1970. "Viabilizou a SCA e tudo o que ela fez, o
PROBEM não teria acontecido sem o PPG-7". Todavia, mesmo que tenha valido a pena, ainda
apresenta problemas de operacionalidade.Nesse sentido, alguns entrevistados acham que o PPG- 7 tem
que continuar piloto e a cooperação internacional tem que experimentar o que não é da
responsabilidadedo governo e deixar para ele os problemas de desenvolvimento,planejamento,etc.
Existe um certo consenso sobre o desenvolvimento sustentável da região entre os doadores do
Programa e o Banco Mundial. Mesmo as cooperações bilaterais e cooperações bilaterais associadas
mostram uma coerência total com os objetivos do PPG-7. As novas orientações do Banco Mundial em
termos de manejo sustentável das florestas nativas evidenciam uma forte convergência entre a
conservação tradicional e o uso sustentável dos recursos naturais. Entre outras fontes financeiras
importantes e em prol do desenvolvimento sustentável da região amazônica, vale lembrar o apoio
decisivodo BID, que além dos projetos financiadosna década de 1960 (relacionadosà modernização e
ao desenvolvimentosocial e agro-florestaldo Acre), demonstra claramente seu interesse pela proposta
originalde desenvolvimentoem base sustentáveisdo governo do estado.
Outros acreditam que, como a Amazônia tem que ser pensada e abordada em grande escala,e aí
estaria um dos problemas do programa. Ainda que apresentem indicadores positivos e inovadores, os
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projetos não são capazes de operar na reversão do atual processo de desenvolvimento regional, pelo
menos não na magnitude que os números da realidade exigem. "Faltam zeros em relação ao que foi
prometido e ao tamanho da região". O debate sobre "como fazer com que as pequenas experiências
exitosas possam fecundar os modelos exógenos predominantes de produção, até chegar a sistemas
híbridos alternativos mais adaptados às condições amazônicas" (o equilíbrio da sustentabilidade das
pequenas experiências com a produtividade das grandes), ainda está por concluir ...

Propostas e alternativas dos atores
Além das visões, cada segmento apresentou ainda suas propostas e alternativas para a solução
de alguns dos principais problemas existentes na Amazônia. Com o objetivo duplo de testar a coerência
dessas visões e de detectar eventuais semelhanças nas soluções propostas, identificamos a existência de
projetos específicos para a Amazônia - ou que, mesmo sendo regionalizados/pontuais,
sejam
adaptados às características regionais -, as estratégias e os aliados ou opositores mencionados para
efeito de execução do projeto.
De acordo com a pesquisa, mais de
dois terços dos atores escrevem ou dizem ter
um projeto para a Amazônia; 10% dizem ter
um projeto em construção para a região e
outros 100/o concebem esse projeto numa
visão internacional. Apenas dois segmentos
(3%) dizem não ter uma proposta específica
para Amazônia (Figura 14).

Projetos para a Amazônia
Extensão
Projeto

Naciooal

Projeto cm

construção

Figura 14 - Opinião dos atores sobre a
existência de um Projeto para a Amazônia.

Projeto para

Amazônia

Existe um equilíbrio total entre os enfoques produtivo e social. Entretanto, o tema
predominante é o desenvolvimento sustentável. São principalmente o movimento e as organizações
sociais e não-governamentais que têm esse tipo de proposta, com os seus diferentes aspectos de
produção, organização, alternativas e sócio-culturais. O mesmo também é válido para o MM.A, o MDA
e suas autarquias. O setor empresarial privado e bancário é essencialmente voltado para a produção,
sem, necessariamente, levar em conta a questão da sustentabilidade.

Social
Outros

--

,
Comnonentes
Organizativo, Alternativo, Educação/Formação, Produção, Financiamento, Gênero, Raça,
Classe, Cultural, Jovens, Comercialização/Mercado
Gestão estratégica, Agroindústria, .i\gropecuária, Valor Biodiversidade, Indústria,
Floresta/Madeira
Saúde, Político-organizativo, Educação, Valorização Recursos Humanos, Assentamentos,
Reí>U.larização
Fundiária
Integração
Assistência Técnica, Assessoria
Infra-estrutura
Ambiental
Planejamento e Ordenamento Territorial
Controle e Vigilância
Produção de Informacão e/ ou Conhecimento
Financiamento
~-

Tipo de projeto
Desenvolvimento
Sustentável
Produção
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i\lguns segmentos apresentam propostas mais específicas. Quase metade dos atores acha
prioritária a pesquisa e a difusão de informações e 1/4 está de acordo com a execução de projetos
exclusivamente ambientais. Cerca de 20% dos atores acham necessárias as ações de ordenamento
Projetos específicos para a Amazônia
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territorial, de construção de infraestruturas e de planejamento, que se
aproximam do tema específico de
integração. Esse por sua vez, assim
corno os temas de assistência técnica
e financiamento, reúnem pouco mais
de 10% das propostas (Figura 15).
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Figura 15 - Principais temas
abordados nos projetos para a
Amazônia.

Vale a pena ressaltar que é quase unânime a necessidade de participação social, e boa parte dos
atores considera importante fortalecer mecanismos de integração nacional. Já aqueles que se referem à
integração global da região são menos expressivos, o que pode significar uma certa resistência à
presença internacional na região. Outros temas comumente mencionados dizem respeito à
concentração das atividades produtivas capitalizadas nas áreas já alteradas, onde se pode aproveitar das
melhores vantagens comparativas e desenvolver atividades sustentáveis; ou à recuperação de áreas
degradadas com produções de alta produtividade, não apenas em termos de capital, mas também de
trabalho e terra.
Da análise dos projetos decorre algumas alternativas, agrupadas em três grandes eixos:
Produtivísta: nas áreas alteradas e de cerrado que implicam em risco para as áreas de transição e ecótonos
ricos em biodiversidade;
Social: para melhorar a subsistência da população da região, especialmente daquela que está no campo, pela
geração de empregos e manejo sustentável da floresta;
Ambientalista: para conservar de forma eficiente o que vale realmente a pena conservar em termos de
sócio e biodiversidade.
Esses eixos combinam estratégias relacionadas prioritariamente ao ordenamento territorial
baseado num processo rápido e participativo de ZEE e num esforço sem precedentes de PesquisaAção para
aprender a gerir bem a floresta com técnicas que permitam viabilizar e intensificar a cadeia produtiva e
incrementar a produtividade da biomassa (alimentos, pastagens, adubo, energia, material para
construção, matéria-prima para industria, farmácia). Nesse último ponto a experiência atual do Governo
da Floresta no Acre aparece como uma referência.

Que estratégia adotar?
l\. grande maioria dos segmentos reforça a importância do estabelecimento de parcerias, aspecto
que tem relação direta com o tamanho da região, a sua problemática e a desarticulação entre as políticas
e as intervenções públicas. Outras estratégias se valem de processos de conscientização, coordenação e
difusão de informação. Esse grupo de temas, que representa mais de 50% das estratégias apresentadas,
pode vir combinado com a mobilização e capacidade para influenciar as políticas públicas, o que
significa estabelecer determinadas regras antes do inicio do jogo. Essas estratégias são típicas do
movimento social, dos sindicatos e das ONGs.
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Figura 16- Tipos de estratégias para a implantação das propostas para a Amazônia.

Os setores público (federal ou estadual) e empresarial apóiam a construção de infra-estruturas,
assim como as atividades de transformação e comercialização. Já a implantação de sistemas alternativos
se constitui no principal interesse do MMA, do movimento social e das ONG, segmentos que possuem
alianças entre si. No caso das ONG, algumas parcerias têm sido estabelecidas também com os
sindicatos, para a conscientização, intervenção em vários níveis; com instituições de pesquisa para a
geração de conhecimento; e, com governos estaduais, para controle e monitoramento. As instituições
de pesquisa também têm estratégias de prestação de assessoria, de difusão de informação e de
capacitação.
Para implantar seu projeto e melhorar a sua estratégia, os diferentes segmentos identificam em
geral, seus aliados e seus opositores. Esses elementos são fundamentais na hora de iniciar um processo
de discussão e de negociação. No entanto fora dos extremos identificados na tipologia inicial do estudo
(preservacionistas e desenvo1vimentistas) os grupos de atores não apresentam oposições radicais fortes.
Além disso, todos os amazônidas, e também os não-amazônidas, independente da estratégia de ação,
têm um objetivo comum: viver bem na região e por meio do uso sustentável dos seus recursos. Mesmo
grupos aparentemente opostos poderiam chegar a um acordo na divisão do espaço para usos
diferenciados, uma vez que os empresários privados precisam de espaços com características bem
diferentes daqueles reivindicados pelas ONGs e pelo movimento social.

Instrumentos de negociação: construção de consensos ou fortalecimento de oposições?
1\ discussão sobre o uso do espaço e dos recursos da região, promovida pelo processo de
elaboração do ZEE, além de ter a ambição de ser um instrumento de planejamento, também intentava
ser um instrumento de negociação. De fato, os métodos participativos utilizados representam uma
estratégia mais aberta e coletiva, com um mínimo de consenso e diretrizes traçadas pelo governo,
"restando agora fazer valer essa prerrogativa". E nesse contexto de articulações deveriam ser
priorizadas as áreas geográficas de conflitos mais visíveis que são aquelas onde os eixos cruzam as áreas
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de uso restrito ou prioritárias para conservação da biodiversidade de acordo com Seminário Consulta
realizado em Macapá em 1999 (Figura 17).

Figura 17 - Áreas de
proteção vs. infra-estrutura:
um conflito inevitável.
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No entanto, as soluções ao modelo agroindustrial de exploração da Amazônia não estão ainda
fortalecidas. Persiste a polêmica a respeito do conceito de reserva extrativista enquanto atividade
econômica sustentável - polêmica esta agravada com o projeto de criação da maior reserva extrativista
do pais no sudoeste do Pará. Todavia, as prioridades anunciadas pelo MMA oferecem uma
possibilidade de negociação com os grandes produtores: certificação de origem, mercado justo,
valorização dos recursos da floresta e implementação de novas Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA)
a serem gerenciadas pelas populações locais.
Para falar de negociação e até de consenso é importante analisar a relação sempte complexa e
flutuante do governo federal com os estados. Existem entre os nove estados da Amazônia legal duas
concepções de desenvolvimento: uma pautada no uso sustentável dos recursos e riquezas naturais e outra
centrada na exploração econôstica dos mesmos. Esta partição reflete, de certa forma, a divisão também
observada entre as diferentes pastas do governo federal, que têm, de um lado ministérios preocupados
com a questão socioambiental (M:MA, MDA), enquanto que outros visam prioritariamente o
crescimento econômico (MPOG, MAPA). Este é o caso de certos estados que não se consideram
amazônicos e sentem mais afinidade com o cerrado ou com a problemática de fronteira agrícola, corno
Tocantins, Rondônia e principalmente Mato Grosso, o setor empresarial privado está tomando
iniciativas para o estabelecimento de parcerias com os países do Pacto Andino numa perspectiva de
criação de um novo mercado.
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Quadro 3 - Políti
Estados
Acre
Amazonas
Amapá
Mato Grosso
Maranhão
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

Pou··

'bli

Governo Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002)
"Governo da Floresta" (1999-2002)
Desenvolvimento econômico (ZFM)
Plano de Desenvolvimento Sustentável
Licenciamento ambiental
Desenvolvimento al!l"Opecuário(,,-ãos)
Desenvolver sem Devastar
Desenvolvimento auropecuário
Projeto Grão Norte
Desenvolvimento agropecuário e energético

d

Amazônia Legal brasil, ·
Governo L~

Inácio Lula da Silva
(2003- ... )

"Governo da Floresta"
Exploração sustentável das riquezas naturais do estado*
Desenvolvimento econômico
"A era da soja"
Desenvolvimento agropecuário (,,-ãos)
Crescimento econômico e exportação
"Agenda Verde"
Projeto Grão Norte
Desenvolvimento agropecuário e energético

* O Estado do Amazonas assume, no começo do ano 2003, posiçâ de destaque na nova política ambiental que começa a ser executada
pelo governo federal com a eleição do presidente do Ipaam no cargo de presidente do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da
Amazonia em Brasília.
Atualmente o panorama estadual apresenta a seguinte situação: aparecem como aliados do
governo central além do Acre, os estados do Amazonas, com a proposta da Zona Franca Verde, e de
Rondônia, com o seu processo de Agenda Verde. Entretanto o Amapá, ex-aliado do governo anterior,
com a proposta do cultivo da soja entra em conflito com o governo atual. Uma relação tensa ocorre no
Pará, onde os empresários se opõem à reserva legal e nos estados "do cerrado" como o Mato Grosso e
Tocantins, onde os "ruralistas" ganham espaço. Depois das intensas queimadas ocorridas em Roraima
no inicio desse ano (2003), o IBAMA proibiu o uso do fogo antes da chegada das chuvas e reconheceu
a urgência de uma nova política agrícola de mecanização da agricultura.

Articulação das políticas públicas: o papel da sociedade civil
O tema da desarticulação das políticas públicas continua sendo um tema de muita preocupação.
Muito embora já existam resultados positivos em termos de coordenação e integração entre as políticas
ambientais e agrárias (avanços legislativos e operacionais, por exemplo), com propostas de novos
modelos de assentamento, o setor ambiental continua sendo desconsiderado por muitas pastas do
governo. Para alguns atores uma alternativa para esse impasse seria a criação de um Ministério Estratégico
daAn1az6nia, cuja responsabilidade seria a coordenação das políticas públicas para a região. Para outros,
no entanto, a Amazônia precisa de uma agenda diferente, verde. E as bases para isso já existem nos
diferentes processos iniciados e bem adiantados pelo MMA, em coordenação com vários órgãos
públicos e sob a vigilância permanente de uma sociedade civil ciente do seu papel e da sua
responsabilidade. Da mesma forma, o estabelecimento de um novo conceito em substituição ao de
Amazônia Legal também já está sendo pensado, assim como a criação de um espaço para reflexão. Após
a era SUDAM surge uma nova perspectiva para o desenvolvimento regional com políticas coerentes.
Em termos gerais para o MMA a participação da sociedade e a negociação com os atores é um
princípio fundamental, identificado como o surgimento de um novo momento no processo de
discussão da questão ambiental na Amazônia: "Ou se faz com o governo e com a sociedade ou não se
faz". A Agenda Positiva da Amazônia, iniciada na administração anterior, vê-se reforçada pela nova
Ministra, que propõe uma troca da "Agenda Negativa de não podl' pela "Agenda Positiva de como pode". A
nova política ambiental está baseada em quatro conceitos básicos: transversalidade, controle social,
desenvolvimento sustentável e fortalecimento do setor ambiental. Na Amazônia, o que se prevê a
médio e longo prazo, é o direcionamento de propostas de desenvolvimento sustentável a partir de uma
discussão entre os nove Estados.

IV. UM CENÁRIO EM PLENA MUTAÇÃO
O contexto global que envolve a Amazônia mudou bastante nas três últimas décadas e
provavelmente continuará mudando devido aos importantes debates e foros atuais de discussão e
negociação e às futuras alterações econômicas que provocarão novos acordos regi.onais8• O papel do
Estado mínimo, as mudanças nas políticaspúblicas que se tomaram mais sensíveisao tema ambiental,o
impacto da globalizaçãoda economia e as mudanças nos padrões de consumo, a nova participação do
capital privado no financiamento e na execução do PPA, entre outros, reúnem condições totalmente
diferentes das décadas anteriores. Houve uma grande conquista e também a consolidação de um
processo no qual a sociedadecivilorganizadapassou a ser capaz de intervir em processo decisórios.
Por outro lado, uma concepção mais clara da diversidade da Amazônia, que contrasta com a
antiga e equivocadavi.sãohomogênea que levou a muitas soluções maniqueístas,também se reforça. O
entendimento da diversidade permite enxergar soluções novas e diferenciadas.Nesse sentido o "ZEE
teve e tem um papel muito importante", permitindo uma nova concepção da região, na qual possam
existir espaços para conservação e para desenvolvimento agropecuário,por exemplo. Existe agora uma
maior fundamentação para a solução dos problemas. No entanto, se já existe um consenso sobre o fato
de que a Amazônia de hoje não deve mais ser devastada.,ela ainda é tida por muitos como fronteira,
sendo o seu futuro incerto.

O que mudou a partir dejaneiro 2003? A nova era das políticas compensatórias e dos pactos sociais
Segundo o Documento de Propostas, o novo governo tem a intenção de realizar mudanças na
política de incentivos federais,estaduais e municipaisem relação à tributação de projetos de exploração
mineral. Para as hidrelétricas (que se não forem devidamente planejadas podem gerar estragos
ambientais consideráveis), o governo pretende buscar parcerias tecnológicas que reúnam
conhecimentos avançados em geração de energia, sem necessariamente envolver a construção de
megabarragens.A idéia é orientar projetos já em andamento como Belo Monte, Santa Isabel e São Luis,
no Pará e no rio Tocantins.
Institucionalmente existe um esforço real de articulação entre os diferentes ministérios, que
propicia um ambiente positivo. Os temas integradores, como o de luta contra a exclusão e a fome, têm
a vantagem de obrigar as instituições a se coordenarem e terem uma visão global, não setorial, do
problema. Outros temas conjuntos são o apoio à agricultura familiar e o desenvolvimento territorial:
MDA, Embrapa.,Sebrae, MMA e MIN estão agora falando mesma língua. A prioridade passou a ser o
ordenamento territorial a partir de processos locais. É o que deverá predominar no PPA de 2004-2007.
Já a secretaria geral da Presidência afirmou que o novo PPA terá metas sociais e não apenas
econômicas.
Ainda que o Ministériode Agropecuáriae Abastecimento mantenha sua posição de desenvolver
o setor de agro-negócio- fundamental para o crescimento do PIB nacional - o divórcio observado na
administraçãoanterior parece não ser tão evidente agora. Assim, a proposta de implantação dos eixos
perde significativamentea sua importância nesse novo governo. Todavia, o tema da abertura de
rodovias ainda é delicado. Mesmo se as opiniões são bastante cautelosas e diferenciadas,a abertura de
rodovias nacionais na Amazônia têm a aprovação em 62% dos entrevistados. Esse percentual se
modificapara 46%, quando a questão envolve rodovias internacionais.
Em termos gerais, a integração da Amazônia continua na ordem do dia. Frente às propostas
"clássicas" de construção de hidrelétricas,sinalizaçãode hidrovias, reimplantação da Perimetral Norte,
8 Não

abordamos aqui as incertezas relacionadas com as imprevisíveis conseqüências da Guerra no Iraque.
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retomada do projeto Calha Norte" etc., o governo atual prioriza a ligação da região às redes de
comunicação informacionais via fibra ótica.
Quanto à nova política ambiental, está prevista a conclusão do Pacto Federativo, com o qual o

MMA articulará o desenvolvimento institucional do setor nos estados, a partir da descentralização das
decisões. Para isso deverão ser adotadas medidas como a constituição de um Fundo de Participação dos
Estados para o desenvolvimento sustentável Sobre esse tema, temos que 90% dos entrevistados
mostram-se favoráveis à criação de um fundo financeiro para a proteção da Amazônia, dos quais 82%
estariam dispostos a descontar uma percentagem do imposto de renda para alimentar esse fundo.
Estaria provavelmente aí uma nova alternativa para ações governa.mentaisna região.
No que tange à Amazônia, a Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional da
Câmara dos Deputados agiu rapidamente, apresentando uma proposta de integração dos programas do
MMA, MlN e Ministério da Defesa. De forma solidária com o MMA, o MIN tem uma estratégia para a
integração das economias regionais, o ordenamento territorial, a defesa civil e construção de infraestruturas hídricas e obras em faixas de fronteiras. De seu lado, o MD, além de vigilância, defesa e
fiscalização,prevê a implantação de unidades de desenvolvimento econômico e social, as quais deverão
atender as populações indígenas e as comunidades carentes.
Grosso modo, o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, propõe um "redesenho"
institucional visando a superar dispersão, desconexão e conflito entre diferentes políticas e projetos.
Essa proposta é baseada no capital social acumulado e constitui a base política de um novo espaço de
poder. O governo pretende colocar a população como centro dos investimentos governamentais na
região. A idéia é desenvolvimento ambiental com inclusão social. O uso do conhecimento pela população seria a
base do desenvolvimento regional. Primeiro o indivíduo e depois aquilo que ele é capaz de produzir.
Dessa forma, propõe solidariedade e luta contra a exclusão com a continuidade do Programa Amaz!nia
Solidária. Pretende, com isso redirecionar as linhas de financiamento das agências, incorporar critérios
de sustentabilidade e valorizar a produção familiar, bem como, apoiar diversificação, modernização e
comercialização dos produtos extrativistas, dos sistemas agro-florestais e opções para uso múltiplo da
floresta.
Os cenários que ainda no ano 2002 pareciam bastante mais aleatórios estão ganhando força rua
nova administração. A aliança entre o setor público e a sociedade civil organizada estimula perspectivas
que levam em conta as "intervenções locais e os arranjos institucionais regionais, favorecendo o diálogo
interinstitucional, a coordenação com os governos locais e a colaboração público-privado". Eles
envolvem: a valorização da biodiversidade e o desenvolvimento de biotecnologias de alto valor
agregado; o uso intensivo e sustentável das várzeas do rio Amazonas; o desenvolvimento significativo
dos recursos aquáticos; o incremento significativo do ecoturismo; a evolução do mercado da água doce.
Nesse começo de milênio existe um consenso cada vez maior em torno da importância da água doce.

9

Calha Norte e Segurança nas fronteiras são temas da atualidade dentro do Ministério de Defesa frente à ameaça de expansão da situação
na Colômbia e aos problemas fronteiriços entre Mato Grosso e Bolívia.
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Lista de SIGLAS

ADA- Agência de Desenvolvimento da Amazônia
ALCA -Área de livre Comércio das Américas
ANA-Agência Nacional de Águas
ANEEL- Agência Nacional de energia Elétrica
ARPA - .Ar.eas Protegidas da Amazônia
BASA - Banco da Amazônia
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CADR - Comissão da Amazônia e do Desenvolvimento Regional
CDS - Centro de Desenvolvimento Sustentável
CNA - Confederação Nacional da Agricultura
CNBB -Confederação Nacional de Bispos do Brasil
CNPI' /IBAMA - Centro Nacional de Populações tradicionais e Desenvolvimento Sustentável
CNRS - Centre Nacionalde Recherche Scientifique
CNS - Conse1ho Nacional dos Seringueiros
COEA/MEC- Coordenação de Educação Ambiental
CONTAG - Confederação Nacional da Agricultura
CPRM - Centro de Pesquisa em Recursos Minerais
CPRM- Companhia de Recursos Minerais
CPT - Comissão Pastoral da Terra
CUT - Central Única dos Trabalhadores
EMBRAP A- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
ENID- Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento
ESALQ-Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Universidade de São Paulo
FCO - Fundo Constitucional do Centro-Oeste
FETAGRI - Federação dos Trabalhadores da Agricultura
FINAM- Findo de Investimento da Amazônia
FIOCRUZ- Fundação Osvaldo Cruz
FNE - Fundo Constitucional do Nordeste
FNO- Fundo Constitucional do Norte
FUNASA- Fundação Nacional de Saúde
GTA- Grupo de Trabalho Amazônico
IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH -Índice de Desenvolvimento Humano
IEA-Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo
INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IP AAM - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
IPEA - Instituto de pesquisas Econômicas Aplicadas
MAB- Movimento dos Atingidos por Barragens
MAMA- Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia
MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia
MD -Ministério da Defesa
MDA- Ministério do Desenvolvimento Agrário
MICB - Movimento das Quebradeiras de Côco
MIN - Ministério da Integração Nacional
MMA- Ministério do Ambiente
MONAPE - Movimento Nacional de Pescadores
MPA- Movimento dos Pequenos Agricultores
MPO - Ministério do Planejamento e Orçamento
MPOG- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MST - Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra
MST /PA - Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra do Pará
NEAD - Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento
ONG- Organização não-governamental
PIB - Produto Interno Bruto

•
PJ - Pastoral da Juventude
PNF - Programa Nacional de Florestas
PPA- Plano PluriAnual
PPG- 7 - Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil
PROBEM - Programa de Biologia e Ecologia Molecular da Amazônia
PRONAF - Programa Nacional de Agricultura Familiar
SAF - Secretaria de Agricultura Familiar, Ministério de Desenvolvimento Agrário
SCA- Secretaria de Coordenação da Amazônia
SOS - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
SEJA/ AC- Secreta.ria de Estado da Juventude do Acre
SINDACAF / AC - Sindicato dos Servidores Públicos dos Órgãos da Administração Indireta - Estado do Acre
SlNDUR/RO - Sindicato dos Urbanitários de Rondônia
SIP AM - Sistema de Proteção da Amazônia
SIVAM- Sistema de Vigilância da Amazônia
SQA - Secretaria de Qualidade Ambiental
STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais
SUDAM- Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
SUFR.AMA- Superintendência da Zona Franca de Manaus
TCA- Tratado de Cooperação Amazônica
UnB - Universidade de Brasília
ZEE - Zoneamento Econômico-ecológico
ZFM - Zona Franca de Manaus

PESSOAS ENTREVISTADAS
Belém/PA
Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará- AIMEX
Guilherme dos Santos Carvalho - Diretor Técnico
Banco da Amazônia - BASA
Hélio Graça - Consultor Chefe
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Amazônia Oriental
Emanuel Adilson de Souza Serrão- Chefe Geral
Jonas Bastos da Veiga - Pesquisador
Center ofinternationalForestry
Research-CIFOR
Ramon A. Gerrits - Regional Office Manager
Eldorado - Exportação e Serviços Ltda.
Franck Creti - Diretor Geral
Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia - IMAZON
Paulo Amaral
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM
Ana Cristina Barros - Diretora Executiva
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Pará- MST /PA
Jorge Luiz Rodrigues Neri-Direção Estadual do MST- Setor de Formação, Finanças e Projetos\
Museu Paraense Emílio Goeldi- MPEG
Peter Mann de Toledo- Diretor
Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente -SECTAM/PA
Paulo Sérgio Altieri dos Santos - Coordenador de Proteção Ambiental
Universidade Federal do Pará- UFPA
Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia
Thomas Mitschein- Coordenação Geral
Nazaré Imbiriba - Cooperação
Vicky Schreiber-Assessoria Técnica (Bolsa Amazônia)
Projeto Marnirauá
EdilaMoura

Brasllia/DF
Pessoas Chave
Alberto Mendes, assessor da SCA/MMA
Armando Mendes
Donald Sawyer - Diretor Presidente Instituto Sociedade População Natureza (ISPN)
Hebert Otto Schubart - Gerente de Desenvolvimento Tecnológico ANA
Hervé Théry - Presidente do IAG
Ignacy Sachs
João Capiberibe - ex-governador do Amapá
José Seixas Lourenço-Assessor especial do Ministro deCiência e Tecnologia
Agência Nacional de Águas -ANA
Bruno Pagnoccheschi - Secretário Geral
João Gilberto Lotufo Cone]o - Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos
Carlos Alcebíades Cavalcanti - Engenheiro, Geoprocessamento
Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL
Wougran Soares Galvão- Geólogo, Geoprocessamento
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)
Mareio de Miranda Santos - Diretor executivo,
Lúcia Melo - Diretora
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG
Maria da Graça Amorim- Secretária de Reforma Agrária e Meio Ambiente
Airton Faleiros - Secretário de Política Agrícola
Confederação Nacional da Agricultura- CNA
Tibério Leonardo Guitton - Assessor Técnico para Meio Ambiente
Congresso Nacional/ Câmara dos Deputados
Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional-CADR
Márcio Coutinho - Assistente Técnico/CADR
Congresso Nacional/Senado Federal
Márcio Diniz - Assessor Técnico, Gabinete Senadora Marina Silva - Vice Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais - CAS/Senado Federal
Conselho Nacional do Seringueiros - CNS
Rairnunda Gomes da Silva - Coordenadora Geral da Secretaria da Mulher Trabalhadora Extrativista/CNS
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CPRM - Serviço Geológico do Brasil
Luís Augusto Bizzi - Diretor de Geologia e Recursos Minerais
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - EMBRAP A sede
Herbert Cavalcante de Lima - Diretor Executivo (2003)
José Roberto Rodrigues Peres - Diretor executivo (2002)
Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal
Fernando Castanheira Neto - Superintendente Regional
Grupo de Trabalhos Amazônicos - GTA
Maria Araújo de Aquino (Leide)- Presidente
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
Centro Nacional de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável - CNPT / IBAMA
Atanagildo de Deus Matos - Chefe/CNPT
Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA/MDA
Júlio Mana - Assessor Técnico para Meio Ambiente da Presidência do INCRA
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA
Cristina Macdowell - Diretora de Estudos Regionais
Instituto Socioambiental- ISA
Adriana Barros - Diretora Executiva
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Célio B. Porto - Secretário de Política Agricola,
Carlos Nayro Coelho • Coordenador Geral do Departamento de Planejamento Agrícola
Ministério de Ciência e Tecnologia
Isabel Canto - Coordenadora Gemi dos Programas de Ciência e Tecnologia para Amazônia
fone Egler - Coordenadora de Biodiversidade
Ministério da Cultura
Fundação Cultural Palmares - FCP
Luiz Fernando do Rosário Linhares - Coordenador de Comunidades Remanescentes de Quilombos
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Desenvolvimento Territorial
Secretaria de Agricultura Familiar
João Luiz Guadagnhan- Gerente de Crédito Rural do PRONAF
Ministério da Educação
Coordenação de Ensino Ambiental
Lucila Pinsard Viana- Coordenadora Geral
Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Coordenação da Amazônia - SCA
Mary Alegretti - Secretária
Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia- MAMA
Concita Maia- Coordenação Geral
Ivana Guerreiro - Coordenadora Pedagógica
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST
Ciro Corrêa=- Assessor Técnico do Setor de Produção e Meio Ambiente/Secretaria Nadonal/MST
Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento - NEAD
Francisco Edson Teófilo Filho - Coordenador Executivo
Marcelo Duncan A. Guimarães - Consultor Principal do Observatório de Desenvolvimento Rural
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras - PPG7
Brent Millikan - Coordenador do AMA
Representação do Estado do Amapá em Brasília
Tomás Togni Tarquínio - Secretário Extraordinário
Representação do Estado de Rondônia
Marco Túlio Amam! Chaves - Secretário de governo em Brasília
Representação do Estado de Tocantins
Iris Pedro de Oliveira
Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável
Marcos Del Prette - Gerente de Projeto ZEE
Secretaria de Qualidade ambiental e Assentamentos
Sandra Mello

Cuiabá/MT
Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso - FAMATO
Amado de Oliveira Filho - Superintendente
Pederação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT /Centro Internacional de Negócios
José Epaminondas Mattos Conceição - Superintendente

Instituto Centro de Vida - ICV
Sérgio Guimarães - Coordenador geral

Manaus/AM
Central Única dos Trabalhadores - CUT /Nacional
João Felicio - Presidente Nacional/CUT
Conselho Indigenista de Roraima - CIR
Norberto Cruz da Silva-Assessor Técnico
Conselho Indígenista Missionário do Amazonas - CIMI/ AM
Francisco Loebens
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB
Luciene Pohl
Paulo
Fundação Osvaldo Cruz/Região Norte- FIOCRUZ/ AM
Luciano Medeiros Toledo - Coordenador
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM
Sindicato das Indústrias Madeireiras do Amazonas
Raimar da Silva Aguiar - Diretor Adjunto
Greenpeace
Nilo d'Ávila
Marcelo
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)
José A. Alves Gomes- Coordenador de Ações Estratégicas
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM
Estevão Vicente Cavalcante Monteiro de Paula - Presidente
Rui Bananeira - Responsável PGAI/ AM
Hans Kruger - Cooperação Alemã
Instituto Nacional de Pesquisa pata Amazônia (INPA)
José A. Alves Gomes - Coordenador de Ações Estratégicas
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
Massami Miki - Assessor DEP AG /SP R
Rosângela López Alanís- Assessora de Comunicação

Piracicaba/SP
Universidade de São Paulo -USP
Escola Superior de Agricultura - ESALQ
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
Geraldo de Camargo Barros - Diretor do CEPEA
Sérgio de Zen- Pesquisador do CEPEA

Rio de Janeiro/RJ
Pessoas Chave
Berta Becker >- Geógrafa, Universidade Federal de Rio de Janeiro- UFRJ
Enéas Salati - Diretor Técnico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável- FBDS
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
l. Prondízi - Gerente Executivo de Meio Ambiente e Recursos
Campanha Nacional de Defesa e para o Desenvolvimento da Amazonia - CNDDA
H.Miranda
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Celso José Monteiro Filho- Chefe do Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais- DERNA
Instituto de Estudos da Religião - ISER
KMatos
PETROBllAS
Nelson Cabral de Carvalho - Coordenador Regional Norte
Sindpetro-RJ
Mozart Schrnitt de Queiroz
SIVAM
Sérgio Kirszberg- Gerente de Sistemas do Projeto SIVAM, Diretoria de Operações da Comissão para
Coordenação do Sistema de Vigilância da Amazônia - CCSIVAM.

São Paulo/SP
A2R Fundos Ambientais
John Michael Forgach-. Presidente

USP /IBA- Universidade de São Paulo/Instituto
GerhardMalnic - Diretor
Pedro Leite da Silva Dias - Pesquisador
Aziz N acib Ab'Saber

de Estudos Avançados

São José dos Campos/SP
INPE - Instituto Nacional d.e Pesquisas Espaciais
Carlos Nobre - Coordenador LBA
CARAVANA EM DEFESA DAS AGUAS E DOS POVOS DA AMAZÔNIA (RO/ AM):
Central Única dos Trabalhadores -CUT /RO
Maria Santiago de Lima - Presidente da CUT /RO e Coordenadora da Caravana das Aguas
Escola de Formação Sindical Chico Mendes
Deusedir Rodrigues (Deusa) - Coordenadora da Escola Chico Mendes
Sindicato de Urbanitátios de Rondônia - SINDUR/RO
Marcelo Fernandes - Presidente do SINDUR/RO
Sindicato dos Servidores Públicos dos Órgãos da Administração Indireta do Estado do Acre - SIMDECAF / AC
Jait Ribeiro do Santos- Presidente do SIMDECAF / AC
Israel Batista do Nascimento- Presidente da Delegada Regional Vale do Juruá-SIMDECAF/AC
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Jaru/RO -STR de Janí/RO
Severino
Pastorais Sociais da Diocese de Ji-Paraná/RO
Pe. Valdecir Mayer Molinari - Coordenador das Pastorais Sociais e Pastoral do Migrante de Ji\paraná/RO
Pastoral da Juventude de Ji-Paraná/RO - PJ /Ji- Paraná/ RO
Célio José da Silva - Vice-Coordenador da PJ da Paróquia de São Sebastião de Ji-Paraná/RO
Secretaria de Estado da Juventude do Acre - SEJA/ AC
Everton Assef Simão - Grupo de Protetores da Vida - SEJA/ AC
Elissandra Vieira - Coordenadora do Programa Bolsa Estágio e Bolsa Trabalho - SEJA/ AC
Prefeitura de Manicoré/ AM
Manoel de Oliveira - Prefeito de Manicoré/ AM

ROTEIROS DE ENTREVISTAS
ROTEIRO GERAL
I. Amazônia hoje
1. O que é a Amazônia (significado, importância, papel-lugar)?
2. Qual o projeto atual (no caso de instituição relacionada) para a Amazônia?
Quais os elementos constitutivos deste projeto?
Quais as estratégias e os mecanismos utilizados para a sua implementação?
Quem são os aliados e os de oposição para sua implantação?
3. Quais as situações hoje existentes na Amazônia?
Quais os problemas? E qual deles considera o principal?
Quais os atores presentes nestes conflitos?
Quais as propostas concretas para superar estes conflitos e problemas?
Que alternativas propõe frente a este diagnóstico (além da instituição)?
4. Quais os principais atores e grupos de interesse na Amazônia?
5. Como estão organizados? (em termos de movimentos sociais - patronais e de trabalhadores - e suas ações)
Você conhece as propostas destes grupos e/ ou movimentos para a Amazônia? Se sim, quais são?
Quais os consensos e discordâncias principais entre os mesmos?
6. Em seu entender, existem políticas públicas específicas para a Amazônia?
Como se dá a relação entre essas políticas-há integração/ superposição entre elas?
Qual a relação/participação da instituição na elaboração de políticas públicas (no caso de movimentos sociais e
ONGs)?
7. Quais os impactos das políticas para a Amazônia (econômico, social, cultural, político e ambiental
8. Como vê a integração e a internacionalização da Amazônia?
II. Futuro da Amazônia - CENÁRIOS
9. Quais as perspectivas para a Amazônia? (que cenário vislumbra para a região?)
10. Quais as recomendações para fortalecer (ou reverter) este cenário? (dentre elas, o que está ao alcance da instituição?)
III. Concepções sobre: desenvolvimento vs. conservação
11. O que você entende por desenvolvimento sustentável?
12. É possível compatibilizar desenvolvimento e conservação?
13. Existem mitos sobre a Amazônia? Quais?
IV. Documentação existente

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA GOVERNOS ESTADUAIS
1. Como o Governo do Estado vê a Amazônia (seu significado, importância, papel-lugar)?
2. Qual o projeto atual do Governo para o Estado?
Quais os elementos constitutivos deste projeto (Programas e/ou Projetos existentes e respectivos objetivos)?
Quais as estratégias e os mecanismos utilizados para a sua implementação?
Quem são os aliados e os opositores à sua implantação?
3. Como esse Projeto (do Govemo estadual) se insere no Projeto de Desenvolvimento Regional do Governo Federal para
a Amazônia?
Como se dá a relação entre essas Políticas/Projetos - Estadual e Federal - há integração / complementaridade ou
superposição/ conflito entre eles? Quais?
4. Quais os problemas e conflitos hoje existentes no Estado?
Quais os atores presentes nestes conflitos?
5. Quais os principais atores e grupos de interesse existentes no Estado?
Quais os consensos e discordâncias principais entre os mesmos quanto ao projeto de desenvolvimento para o
Estado?
6. Quais as perspectivas para a Amazônia? (que cenário vislumbra para a região nos próximos 20 a 50 anos?)
7. Como o governo do Estado vê a integração e a internacionalização da Amazônia?
8. O que entende por desenvolvimento sustentável?

QUESTÕES PARA O CONGRESSO NACIONAL
1.

2.
3.
4.

Quais os temas em discussão sobre a Amazônia no Congresso Nacional/Comissão (os Projetos/propostas de
desenvolvimento para a região, em disputa)?
prioridades (da Comissão)
pontos polêmicos
convergências e divergências
aliados e opositores
Quais os grupos de interesse representados no Congresso Nacional/Comissão e suas propostas para a Amazônia?
Quem. defende o quê ?
Qual é a problemática Amazônica - é sócio- econômica, geopolítica, etc?
Como acha que esta situação vai evoluir?

FICHA DE ANÁLISE DE ENTREVISTA
Entidade:
Entrevistado/ a:
Cargo ou Função na entidade:
Temas
Amazônia Hoie
1. Significado/importância/ papellugar
2. Projeto da instituição (elementos
constitutivos)
3. Estratégias e Mecanismos para a
imolantacão do Proieto
4. Aliados e Opositores para a
implantação do Proieto
5. Problemas/conflitos/ atores
existentes na região
6. Alternativas e propostas concretas
"""" asolucão
7. Principais atores e grupos de
interesse oresentes
8. Consensos e Discordâncias entre
eles
9. Ação do governo/impactos sobre a
região

1 O. Políticas públicas
11. Intezracâo
12. Intemacionalizacâo
Amazônia "amanhã"
13. O futuro da Amazônia/ Cenários
14. Propostas concretas e
Recomendacões
Concepção
17. Desenvolvimento sustentável
18. Desenvolvimentox conservação
(compatibilidade)
19.Mitos
Perguntas ou temas relevantes (para
o(a) entrevistado(a)
Documentos existentes:

Visões
Significado:
Importância:
Ln=r/ oaoeí:

Estratégias:
Mecanismos:
Aliados:
Opositores:
Problemas:
Conflitos:
Atores:
Propostas Concretas:
Alternativas:

Consensos/ atores:
Discordâncias/ atores:
Econômico:
Social:
Cultural;
Político:
Ambiental:

Propostas concretas:
Recomendacões:

MATRIZ DE ATORES/GRUPOS

VlSAO/TIPO
(interna BR)
Representação Governos
Estaduais em Brasília
Movimento
Social/Sindical

DE INTERESSE A SEREM CONSIDERADOS

Grupo de Interesse/
Ator

ONG's Conservacionísras

Institutos/
Universidades

M.'1A

Nomes
Instituto Socioambiental - lSA (Adriana Ramos)
lnstituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - lP fu.'1 (Ana Cristina Barros)
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - L.\fA.ZON (Paulo Amaral)
C. oordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COlAB
(Cláudio Pereira- Luciene Pohl, Paulo)
Fundacão Vit<'>ria Amazônica- PVA (Muríel Sarazoussí)
L.'1AFLORA - Instituto de Manejo e Certificação florestal e Agrícola (Tasso
Rezende)
Amízos da Terra (Roberto Srneraldi - e-mail)
Instituto de Pesquisas Ecológicas· lPE (Cláudio Pádua)
Grupo de Trabalho da Amazônia
Instituto Nacional de Pescuísas da Amazônia - lNPA (Iosé Alves Gomes)
IBA...'1A- S1UC/Prevfo11:o
Museu Paraense Emílio Goeldí - MPEG (Peter M. Toledo)
EMBRAPA Meio Ambiente
UFP A/Pobre:.:a e Meio Ambiente na Amazônia - POEMA (Thomas Mitschein,
Nazaré lmbiriha Víckv Schreiber)
FUNAl (Artur Mendes)
Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Ama~ônia
Lezal - luliana Sellani
Summer lnstitut of Linzuistic - SlL
Conselho Indígena Missionário - ClMl
Museu Nacional (loão Pacheco de Oliveira)
UFRI/Laboi:atcírio - LACI:!.D
Bío.Amazônia (Wanderlev)
PROBEM (Mauricío Amazonas)
Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Spartaco)
Pronabio (Bráulio Dias)
1BA...'1A/C.entroNacional de: Populações Tradicionais - CNPT (Atanagildo de
Deus Mat<Js)
Secretaria Co ordenacão Amazônia - SCA
Secretaria Biodiversidade e Florestas CPNF, Promaneio)
PPG-7
Fundo Nacional oara o Meio Ambiente - FNMA
SOA - Secretaria de Dualidade Ambiental

Escala

Local

Regional/Nacional
Regional
Reclonai

Brasília
Belém
Belém

Regional

Manaus

Regional/local

Manaus

Local/Regional

Manaus

Rezíonal
Local/Regional
Regional
Rezional
Nacional
Rezional
Reitlonal/N acional
Amazônia Oriental/
Internac. (Equador)
Nacional

São Paulo
Brasília
Brasília
Marotos
Brasília
Belém
São Paulo

Regional

Brasília

Nacional/Regional
N acional/Regional
Nacional

Rezional
Regional
Nacional

Brasília
Manaus
Rio de I aneiro
Rio de I aneiro
São Paulo
Brasilia
Manaus
Brasília

Nacional

Brasília

Reaional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Brasília
Brasília
Brasília
Brasília

Nacional
R •• zional

Belém
Bmsfüa

Brasília

VISAO/TIPO
(interna BR)

Grupo de Interesse/
Ator

Nomes

Escala

Local

Nesrócíos Sustentáveis

Rezional

Brasília

Senadores/

Nacional

Brasília

Nacional

Brasília

Nacional

Brasília

Regional

Brasília

as (Romeu Tuma e Marina Silva)

Nilo Dlniz - Assessor

Gabinete

Senadora Marina Silva

Deputados
Congresso

Nacional

Comissão da Amazônia
Assessor Técnico)

e do Desenvolvimento

Regional

(Márcio Coutinho-

CONAMAZ

Reidonal

Brasília

Nacional

Brasília

Amapá (Tomas T. Tarquin)

Estadual

Brasília

Rondônia

(Marco Túlio)

Estadual

Brasília

Tocantins

(lris Pedro de Oliveira)

Estadual

Brasília

Amazonas

- (substituído

Estadual

Manaus

Conselho

Governo

dos Estados

Nacional

de Meio Ambiente

- CONA,_\1A

pelo 11' Afu'v.1)

Pará (substituído oda SECTfu'v.1/PA)
Acre (Gilberto Siqueíra)

Estadual

Belém

Estadual

Brasília

Roraima fWinter Andrade

Coelho}

Estadual

Brasília

(Marília Santos Lameira)

Estadual

Fax

Estadual

Brasília

Regional

Brasília

Rezional
Reaíonal
Nacional
Estadual

Brasília
Brasília
Brasília
Belém

Nacional

Brasília

Nacional

Nacional
Nacional

Brasília
Manaus/Porto
Velho
Porto Velho
Caravana das
A®as
Caravana das
A1rnas
Brasília
Brasília

Nacional

Brasília

Nacional

Brasília

Maranhão

Mato Grosso
Conselho Nacional de Seringueiros-CNS
(Manoel Mercado Soaressubstituído Por D. Raimunda)
Grupo de Trabalho Amaaóníco - GTA ( Maria Araúio de Aouino)

Organizações Sociais e de
classe

Presidente-

Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia - M.Ai\1A (Concita e Ivana)
Movimento Nacional de Trabalhadores Sem Terra- MST (Nacional - Ciro Corrêa)
Movimento Nacional de Trabalhadores Sem Terra - MST/PA (loree Neri)
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - CONTAG (Graça e
Airton Faleiros)
Confederacão Nacional da A!!ticultura - CNA (Tibério Guítton)
Central Unica dos Trabalhadores- CUT Nacional e Rondônia Qoão Felício e
Santiago)
Escola de Formação Sindical Chico Mendes/CUT (Deusa)
Sindicato dos Urbanitários de Rondônia - SlNDUR/RO

Desenvolvimento

Governo Federal

Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado do Acre SlNDACAF / AC (lair e Israel)
Ministério da A1rticultura
MPO (eixos Mario Wall)
Secretaria de Agricultura Familiar, Min. do Desnvolv. Agtário-SAF/MDA (loão
Luiz Guadaznham)
INCRA/MDA ( Jílio Mana)

Nacional/ Estadual
Rezional
Estadual
Estadual

..•.

-,

VISA O/TIPO
(interna BR)

Pesquisa e 1,reração de
conhecimento

Grupo de Interesse/
Ator

Institutos e Universidades

Nomes
Núcleo de Estudos A1rrátios e Desenvolvimento - NEAD
Banco da Amazônia (Hélio Graca)
Banco do Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRfu\1A (Massami Miki,
Rosânzela L. Alanís)
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
CPR.i.\1/DNPM
Azência de Desenvolvimento da Ama:lônia - ADA
PRODEAM/ ex-SUDA.i.\1 (Tarcísio Ribeiro)
ELETRONORTE
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FlEA.i.\1/Sindicato das
Industrias Madeireiras do Amazonas (Raímar S. Al11liar)
Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado-AL.\1.EX
(Guilherme Carvalho)
Industriais
Amcultores
Azêncía Nacional de A=as
All:ênciaNacional de Enerzia Elétrica- ANEEL
SEBRAE
EMPAER
Ministério da Saúde /FUNASA
Fundacão Osvaldo Cruz - FlOCRUZ / Ai.vi (Carlos Everaldo e Luciano)
Ministério da Cultura
Ministério da Educação - Coordenação de Estudos Ambientais - COEA/MEC
(Lucila)
Ministério dos Transportes
Pres, República - Secretaria Desenvolvimento Urbano
lTA.MARATY
Caixa Nacional
Peuzeot - seqüestro de carbono
PETROBRAS
ETHOS
Instituto de Pescuisas Econômicas Aolicadas - rP EA (Mava)
USP /IBA - Instituto de Estudos Avancados
Ministério da Ciência e Tecnolozia
Instituto Nacional de Pesquisas .Esoaciais- lNPE/LBA
Universidade de Campinas - UNlCAi.\1.P

Escala

Local

Nacional
Regional
Nacional
Nacional

Brasília
Brasília
Brasília
Rio de l aneiro

Regional

Manaus

Nacional
Nacional
Regional
Rezional
Nacional

São Paulo
Brasília
Belém
Belém
Brasília

Regional

Manaus

Estadual

Belém

Estadual
Estadual
Nacional
Nacional
Nacional
Estadual
Nacional
Nacional
Nacional

Cuiabá
Cuiabá
Brasília
Brasília
Brasília
Cuiabá
Brasília
Manaus/Rio
Brasília

Nacional

Brasília

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Rezional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Cuiabá
Rio de Janeiro
?
Brasília
Brasília
S. T, Campos
Campinas

VlSAO/TIPO
(interna BR)

Grupo de Interesse/
Ator

Nomes
UnB/Núcleo

Vigilância
Integração
Militar

Pessoas-chave

de Estudos Amazônicos-

NEAz

(Frederico

Rezo)

Fundação Getúlio Vatl!'.lls- FGV ClDS (Asoásia)
EMBRA PA (Oriental - Adilson Serrâo Homma)
EMBRAP A - presidência
Adernar Romeiro (fu'vlBRAPA Campinas)
Escola superior de Azronomía Luis de Queiroz - ESALQ
FAPESP
Universidade de São Paulo- USP
Universidade Estadual de São Paulo - UNESP
REBRAF
Instituto Brasileiro de Geozrafla e Estatística
SHlPT
Exército
Ministério da Aeronáutica - SlV Ai.'vl
Ministério da Defesa- SlPAM
Centro de Estudos Estratéi.ticos- CEE (fü:-SAE}
Associação Brasileira de Inteligência - ABIN
Mídia Oomalista Flávio Pinto)
Igrejas (Pastorais Sociais- Pe. Valdeci - e Pastoral da Juventude - Célio - de JiParaná/RO)
Escolas
Centro Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável
Armando Mendes
Ab'Saber
Iznacv Sachs
Bertha Becker
Seixas Lourenço
Enéas Salati
Pbilio Peamside
Herbert Schubart
Donald Sawver
Ar11:emiro Procópio (narcotrâfico)
Moacyr Micheletto (revisão do códizo florestal)
Eduardo Martins

Escala

Local

Rezíonal

Brasília
Rio de [aneiro
Belém
Brasília
Campinas
Piracicaba
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Rio de l aneíro
Rio de 1 aneiro
Belém

Nacional
Amazônia Oriental
Nacional
Nacional
Estadual
Estadual
Estadual
Nacional
Nacional
Regional
Nacional
Rezional
Regional
Nacional
Nacional
Nacional/ Estadual

Brasília
BSB Mao Bel

Municipal

Carav,s Aguas

Nacional

Rio de I aneiro
Brasília

Brasília

Brasília
Brasília
Brasilia
São Paulo
Brasília
Rio de l aneiro
Brasília
Rio de ) aneiro
Manaus
Brasília
Brasília

Brasília
Brasília
Brasília

