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1 INTRODUÇÃO 

O Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI é um dos componentes 
do Sub-programa de Política de Recursos Naturais - SPRN, inserido em um 
amplo programa piloto iniciado na década de 90 com contornos mais nítidos ,_... 
após a Rio/92, quando se instituiu o Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil - PPG-7. 

Em decorrência dessas discussões foi formulada a "Política Nacional 
Integrada para a Amazônia Legar (MMA, 1995). Um dos pressupostos dessa 
política refere-se à descentralização e à gestão integrada dos recursos 
naturais. Neste contexto. os Órgãos Estaduais do Meio Ambiente - OEMAs, 
vêm assumindo um importante papel enquanto executores de ações voltadas 
ao fortalecimento da capacidade de gestão ambiental no âmbito municipal, 
para que novos atores assumam responsabilidades ainda atribuídas ao Estado 
ou mesmo ao Governo Federal. 

Apesar dos significativos avanços ocorridos nos últimos anos, sobretudo 
em relação à legislação ambiental, medidas efetivas de controle da poluição, 
de acompanhamento dos processos de desflorestamento, e de contenção da 
exploração predatória de recursos naturais, continuam centralizadas nas 
instituições federais e estaduais. 

As atividades de Gestão Ambiental (GA) tais como: controle e 
fiscalização, monitoramento das atividades poluidoras e predatórias e, 
licenciamento de atividades produtivas, são operacionalizadas a partir dos 
órgãos ambientais estaduais e federais que, apesar dos esforços dedicados e 
todo amparo legal, não conseguem atingir um nível de atuação desejável. 

Diante dessa situação objetiva-se desenvolver a Gestão Ambiental 
Integrada, onde o trabalho co-participatívo será tomado como princípio básico 
das atividades. Esta co-partlcipação será consolidada através do envolvimento 
efetivo de repres~ntações da ~~cied~~~- ~~yil ,.qr,-gijnjZ.qQij, tanto. no.aspecto •.. ~· 

...•... ,, ~àmbientá1,''"qusÍntc> ~ô ·a;p~~ s~io-econômico. 

A descentralização da Gestão Ambiental ao ter como pressuposto básico 
a participação social, objetiva assegurar a intemalização e consolidação dos 
resultados alcançados no processo de Zoneamento-Ecológico-Econômico - 
ZEE, que necessariamente deverá envolver os diferentes atores locais. A partir 

...•..... , .. ,.. 
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da definição das diretrizes do ZEE, os OEMAS e governos municipais terão 
disponível um importante instrumento para efetivar o sistema de fiscalização, 
controle e monitoramento das ações produtivas no ambiente. 

Uma vez que os municípios ainda não se estruturaram para atuarem 
eficazmente na gestão ambiental, o governo federal através do MMA em 
parceria com doadores internacionais, tem concentrado esforços na 
capacitação dos.óEMAs da Amazônia Legal para Gestão Ambiental Integrada 
-GAi. 

) . 

Considera-se que a partir dessa capacitação os OEMAs consigam 
aglutinar recursos técnicos e científicos já existentes nas mstinnções presentes 
nos Estados, traduzindo-os em subsídios a serem oferecidos às comunidades 
locais, para que melhor equacionem os problemas ambientais de suas áreas. 

Conforme ilustra o fluxograma de política ambiental integrada (Fig.1 ), o 
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM será o coordenador, 
articulador e responsável pela consolidação das informações geradas e 
processadas pelas instituições públicas e privadas envolvidas no projeto. 

Estes dados uma vez consolidados gerarão subsídios para formulação 
de estratégias no âmbito do monitoramento, planejamento e informação 
ambiental. Tais ações públicas resultarão em produtos evidenciados através 
das ações de controle/fiscalização, zoneamento ecológico-econômico com a 
participação da sociedade. 

O ZEE deverá revelar através dos diagnósticos sócio-econômicos e 
físicos-bióticos, as potencialidades e fragilidades dos ambientes naturais, com 
indicação de uso sustentável, otimização da ocupação dos espaços e 
redirecionamento das atividades. Também será um instrumento para o 
aprimoramento e criação de Unidades de Conservação. 

O Sistema de Monitoramento Ambiental, calcado em um adequado 
diagnóstico ambiental, oferecerá bases para o acompanhamento das 
atividades econômicas que, envolvam o desmatamento e queimadas, e as 
atividades madeireira, extrativista, agropecuária, garimpeira e pesqueira, que 

• •• • • •• ••• ' • • .•.,,,,,. ,.. ., ••• ""' •••• • <,I h• • - " • ."'\, • ., •••• •• ••• •• • • ••••••••••••• ··- • .,:. •• • ;• • • • ' ._,,,. -~ 

· · possam · interferir· ns· · quall~adê da · água, do ar, na degradação do solo e, 
consequentemente, na qualidade de vida. 

O Controle será realizado através do cadastramento e licenciamento 
das atividades produtivas, degradadoras ou potencialmente impactantes com 
indicações de medidas corretivas quanto aos desvios constatados pelo 
monitoramento. 
PPG-71 SPRN-AM 
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A Fiscalização constatará os desvios em relação às leis e Normas 
vigentes aplicando medidas corretivas e punitivas. 

A sociedade civil estará envolvida no planejamento e implementação 
das ações do projeto em suas respectivas áreas de influência. Estas ações 
serão viabilizadas através de fóruns públicos, seminários, workshops, cursos e 
demais eventos participativos. 

O PGAl-·também pressupõe a implementação de um sistema 
informatizado de monitoramento ambiental para o controle e fiscalização das 
atividades produtivas. 

Cabe ressaltar que todas as atividades deste projeto estarão em 
consonância com as orientações do Manual de Operações do SPRN. 

... .. .. . . ./... . . .,, , .. N •• • • • 1, •,.- • • • •,• • • • .•. ,'\ .....• . ... ,. ... . .• .. .. ......•... ' , ,...., "' ... .. . ' .. ""' ..•.•. ~ ........•.... .., 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Este projeto busca desenvolver formas inovadoras de Gestão Ambiental 
Integrada para as áreas prioritárias Nordeste e Sudeste do Estado do 
Amazonas (Fig.2), sendo referenciado nos quatro componentes (zoneamento, 
monitoramento, fiscalização/controle e participação da sociedade civil .••.... 
organizada). 

Tendo em vista as especificidades das duas áreas. o Zoneamento será o 
ponto de partida que fornecerá subsídios às ações de monitoramento, e 
controle/fiscalização, e disponibilizará os dados espaciais objetivos para as 
discussões com a sociedade civil, com fins de aceitação da gestão ambiental. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar áreas de alta biodiversidade e/ou alta vulnerabilidade à ação 
antrópica bem como recomendar a criação de unidades de 
conservação; 

- Identificar áreas com potenciais econômicos e propor usos adequados; 
- Fornecer subsídios para formulação de legislação ambiental específica; 
- Gerar um sistema de monitoramento abrangente e participativo; 
- Criar mecanismos de disseminação das informações geradas; 
- Criar sistema informatizado de controle ambiental; 
- Promover a capacitação técnica de lideranças multiplicadoras das 
ações de Gestão Ambiental; 

- Fomentar a participação efetiva das populações tradicionais na Gestão 
Ambiental Integrada; 

- Estreitar relacionamento entre o IPAAM e/ou IBAMA, no sentido de se 
promover ações de licenciamento e fiscalização em conjunto; 

- Desenvolver o fortalecimento institucional e implementação da política 
ambiental a nível municipal para ações supletivas à legislação estadual, 
com destaque para: criação de órgãos ambientais e conselhos ou 

...•.. · ... ,. ; .. -. •• :••. r"··4" •.. ,, ....•.•••••. f//lr. ••• 41" ,, 

.. _. -- ... -~ .. - ., .•....• ~ .co,nissães·rm.,nrci~ais t1o· meto· t:uilbiehté,·· e''fortalecimento dos vínculos 
entre o órgão ambiental municipal, o Ministério Público e a Polícia 
Militar estadual, objetivando a agilização de ações civis públicas contra 
infratores da legislação ambiental e a garantia de apoio permanente 
destes entidades nas ações ambientais. 
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3 JUSTIF1CA11VA E INTERLIGAÇÃO COM OUTROS PROJETOS 
3.1 Justificativa 

As justificativas da escolha das áreas prioritárias e da orientação dos 
trabalhos previstos, são as seguintes: 

• As áreas Nordeste e Sudeste do Estado do Amazonas em conjunto 
representam o cruzamento do eixo de desenvolvimento Norte/Sul ( avanço 
da fronteirâ agrícola, de transporte e turismo), e dos propostos corredores 
ecológicos Leste/Oeste (Corredor Central da Amazônia; Corredor Sul da 
Amazônia). Este cruzamento geográfico implica na probabilidade de 
conflitos do uso de terra versus conservação de ecossistemas terrestre e 
aquático. A solução de tais conflitos precisa de um sistema de informação 
objetiva sobre os meios físico-bióticos e sócro-econõrnícos, como base de 
discussões e decisões. 

• As duas áreas, e a Sudeste em particular, são bem representativas sob o 
ponto de vista físico-biótico para a Amazônia como um todo. As práticas 
de Gestão Ambiental Integrada a serem implementadas serão, então, de 
grande valor extrapolativo. A área oeste do rio Madeira servirá como 
exemplo para toda zona do médio Purus e Juruá com sedimentos 
pleistocênicos da formação Içá A área de terra firme no nordeste do vale 
do rio Madeira é representativa para toda terra firme no eixo médio/baixo 
Amazonas da formação Alter-do-Chão/Barreiras do Cretáceo/Terciário; a 
área de Apui-Sucundurí é representativa para a grande zona do Escudo 
Brasileiro (Grupo Beneficiente e Super Grupo Uatumã; Proterozóico 
Médio) e a área das várzeas de Manacapuru-Parintins serve como 
exemplo para todo sistema de várzea e terra firme adjacente ao 
Solimões-Amazonas. 

• Como nas demais partes da Amazônia Brasileira, nas áreas do projeto, o 
único inventário abrangente dos recursos naturais foi executado na 
década de 70-80, através do Projeto RADAMBRASIL (geologia, 

' -·~. '""" ........•.... .geomorfologia, .-vegetação,··'SOros·,e -useatual "da têrra), 'corri 'màpas ',ia·-· .. 
escala de 1:1.000.000. Sobre a situação sócio-econômica existem dados 
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE, 
1991 ), e dados a nível municipal da Secretaria de Estado de 
Planejamento, Administração e Coordenação Geral - SEPLAN através do 
Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal -ICOTI, de diferentes 
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épocas e níveis de detalhe. São dados muito valiosos que já foram 
usados em planos gerais para propostas de desenvolvimento e/ou de 
conservação. A Gestão Ambiental Integrada, porém, para ser efetiva a 
nível municipal, deve dispor de dados básicos mais recentes sobre 
aspectos físico~bióticos e, especialmente, dados mais detalhados, ou 
seja, na escala de 1:250.000 até 1:100.000. Em áreas onde o 
ordenamento territorial de modo formal ou informal é carente, como é o 
caso da parte nordeste do vale do no Uatumã e nas zonas central e leste 
do vale do rio Madeira, a necessidade de dados de campo adicionais 
mostra-se muito aguda. Isso refere-se, especialmente, a informações 
sobre a potencialidade mineral, madeireira, faunística, qualidade do solo 
e da cobertura vegetal. Por exemplo. os estudos da vegetação do 
RadamBrasiJ concentram-se nas áreas de fácil acesso fluvial e terrestre, 
e, em primeiro lugar. são direcionados ao volume de madeira de lei. 
Apenas recentemente percebeu-se a necessidade de dados adicionais 
sobre o tipo de vegetação natural para expressar a biodiversidade 
floristica; a quantidade da fitomassa total, como estoque e também como 
meio de fixação adicional de dióxido de carbono (C02); e, a função 
reguladora da vegetação natural no macro-sistema hidrológico / 
ciimatotógico da região amazônica. Por isso, as áreas de difícil acesso 
necessitam de amostragens adicionais do tipo inventário florestal, 
acompanhado por algumas pesagens da biomassa total em lugares 
representativos. Por outro lado, precisa-se de amostragens floristicas 
adicionais nos diferentes tipos de savanas naturais, dentro da área 
prevista da gestão ambiental integrada. Essas savanas - ou áreas de 
"tensão ecológica" - foram pouco estudadas pelo projeto RadamBrasil. 
Necessita-se também de mais dados a nível de municípios ou de micro 
bacias hidrográficas, com respeito aos recursos hídricos, biodiversidade 
aquática, vetores aquáticos e terrestres de doenças endêmicas e a fauna 
de vertebrados e invertebrados. •. ..,;.. .. 

. .,. ... ,,, .... " .. ,.. _ ...• \. ·····. . . . . . •• .•. . .• .. • .. ...•. .,. ,1 . . . ,.. . . -· .•• . . . . . ... .•••. .. ~ 

, .••••. ··com'"·rêiáção aos aspectos sócio-econômicos, a análise das experiências 
passadas quanto ao processo de ocupação da Amazônia durante os anos 
70 e 80, mostra que a ênfase na construção de rodovias e outros projetos 
de desenvolvimento regional visando a integração da Amazônia com o 
resto do país, resultou em fracasso. Este modelo proporcionou fluxos 
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migratórios sem ptanejarnento, gerando impactos negativos sobre as 
populações indígenas, com a exploração predatória dos recursos 
minerais, florestais e faunísticos sem a contrapartida dos benefícios 
sociais. A realização dos levantamentos de campo, parte do princípio de 
que os dados disponíveis na FIBGE e demais Instituições estaduais e 
federais são censitários, genéricos e defasados. Por força dos aspectos 
supramencionados, levantamentos de campo deverão ser realizados, 
enfocando processos de organização social, mobilidade territorial, 
capacitação profissional das populações rural e urbana, atividades 
comerciais e industriais. níveis de emprego, transporte, lazer, condições 
de vida, problemas indígenas e ambientais Em função disso, estudos 
pormenorizados devem ser realizados quanto aos aspectos sociais e 
econômicos advindos das políticas setoriais voltadas para esta área, 
onde possivelmente deverá concentrar-se os investimentos públicos e 
privados. 

• Com relação ao potencial ecoturístíco vale registrar que o Estado do 
Amazonas detém um nível de desmatamento muito baixo (3 - 5%). 
Próximo a Manaus, existem vários ecossistemas terrestres (florestas, 
campos naturais, campinas, campinaranas, caatinga amazônica) e 
aquáticos {igapós, lagos, rios meándricos ou encachoeirados etc.) 
intactos, de grande potencia/ para o ecoturismo regional, nacional e 
internacional. Para fins de consolidação desse "Polo de Ecoturismon 
precisa-se melhor caracterizar esses ecossistemas intactos e 
desenvolver diretrizes para a sua gestão em cooperação com a 
sociedade civil. 

. •'"" . ""'·•·· 

Serão executadas, então, coletas e avaliações de dados adicionais das 
características físico-bióticas, sócio-econômicas e jurídico-institucionais, para 
toda a extensão da área do Projeto na escala 1 :250.000/1 :500.000 aplicando a 
metodologia de Zoneamento Ecológico-Econômíco, desenvolvida pela 
Secretaria de Assun.tÇ>$ f;~tffU§9lcos.- $.M= .e..MíRistéria-do Meio Ambrentl!t,·11c7§"''. ··-·. , .. ' ... . . . . , .. 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA. Neste projeto, o ZEE é 
considerado como instrumento auxiliar, para chegar a recomendações sobre 
gestão ambiental apropriada, sem ser restritivo ou prescriptivo de antemão. 

. ., . 
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3.2 Interligação do PGAI com outros Sub-programas do PPG-7 

A orientação da Gestão Ambiental Integrada nas áreas prioritárias 
Nordeste e Sudeste do Estado do Amazonas, permite a interligação e a 
cooperação com vários outros programas e projetos do PPG7, com vantagens 
mútuas como demonstrado a seguir: 

O projeto de "Demarcação de Terras lndígenasn pode aproveitar os 
dados gerados pelo Zoneamento Ecológico-Econômico, especialmente os 
flsico-btóticos e sua avaliação, para determinar a área mínima capaz de 
assegurar o bem-estar das tribos presentes (Fig.3). O projeto de demarcação. 
por sua vez, pode fornecer valiosas sugestões para estimular a participação da 
população indígena na Gestão Ambiental lr.tegrada em geral e em especial na 
preservação dos valores étnicos e ambientais dentro das "Terras Indígenas" . 

•Y'• •. ,. - ~ . . . -~ ... 
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O projeto "Parques e Reservas" (Unidades de Conservação) pode 
aproveitar a avaliação da biodiversidade, nas diferentes unidades de paisagem 
natural que serão identificadas, para reforçar e/ou estender os chamados 
"corredores ecológicos". Por exemplo, parte da sub-área 3, as micro-bacias do 
Aripuanã-Manicoré, poderia revelar-se com potencial para tomar-se um 
sistema de manejo tipo Mamirauá, no "Corredor Sul" do Amazonas, junto às 
"Terras Jndígenás" Andirá-Marau e Coatá-Laranjal. 

O projeto "Manejo Sustentável de Florestas" terá como um elemento de 
ação a promoção e o monitoramento e fiscalização das atividades madeireiras, 
que sejam seletivas e sustentáveis, no sentido de que a floresta mantenha a 
capacidade de auto regeneração e de exercer suas outras funções ambientais. 
Especificamente a sub-área 7 do Projeto de Gestão Ambiental Integrada 
(ltacoatiara-Silves) oferece possibilidades eminentes de cooperação na 
caracterização físico-biótico e sócio-econômico por um lado, e por outro, pode 
utilizar-se dos resultados de manejo sustentável em outras áreas aptas do 
Projeto. 

O projeto de UManejo dos Recursos Naturais da Várzean terá 
interligação estreita com as atividades do Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada na sub-área 4 (várzea e terra firme adjacente, sul do médio 
Amazonas), por exemplo na delineação de unidades de paisagem aquáticas e 
gestão sustentável dos recursos pesqueiros. 

O Sub-programa de "Projetos Demonstrativos (PD/A)", até o momento, 
desenvolveu pouca atividade na área do Projeto estando completamente 
ausente na maior parte da área Sudeste. No entanto, o contato intensivo com 
os municípios e a sociedade civil durante a execução do Projeto de Gestão 
Ambiental Integrada, permitirá identificação e fomento de iniciativas locais para 
conservação e desenvolvimento sustentável, que podem se tomar propostas 
de projetos a serem financiados pelo POJA ou Projetos Bilaterais Associados. 
As atividades através dos Projetos Demonstrativos por sua vez, estimularão a 
participação efetiva das entidades locais, nos fóruns de discussões sobre .. •. "" • " , ·-- •. ,. .• • • •.• "",,,... ••• ·ª"" ••• ., ••• .,, .. /. 11•l1t 
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4 ÁREA OE ABRANGÊNCtA TERRITORIAL E SUA CARACTERIZAÇÃO 

Nos últimos 25 anos a região amazônica tem sido marcada por um 
intenso processo de adaptação ao crescimento econômico brasileiro. 
Concomitantemente, um crescente fluxo migratório tem se direcionado à 
região., quase "'Sêmpre desacompanhado da implantação de infra-estrutura 
urbana e social, gerando graves conflitos fundiários e desordenada exploração 
dos recursos naturais. 

As duas áreas prioritárias do presente projeto têm apresentado, no 
contexto do desenvolvimento sócio-econômico do Estado do Amazonas, perfis 
diversificados, com tendência. entretanto. a formarem corredores de 
crescimento econômico e demográfico influenciados pelos centros dinâmicos 
de Manaus, ltacoatiara, Presidente Figueiredo e Porto Velho. 

Esses centros urbanos têm influência regional direta e, além de serem 
centros administrativos, como Porto Velho, capital do Estado de Rondônia e 
Manaus, capital do Estado do Amazonas, são também centros econômicos, 
destacando-se o polo industrial criado pela Zona Franca de Manaus e, 
secundariamente, os portos de ltacoatiara e Porto Velho. 

O Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGA! em foco, abrange oito 
sub-áreas piloto, contidas em duas unidades geográficas maiores: Área 
Sudeste - Vale do Rio Madeira e Área Nordeste - Vale do Rio Uatumã (Fig.2). 

4.1 Área AMAZONAS-SUDESTE - Vale do Rio Madeira 

A área Sudeste tem extensão territorial de 344.000 Km2, população 
aproximada de 439.000 hab., com densidade demográfica de 1,28 Hab./km2. 

Integram essa área dezenove municípios (Fig.4), a saber: Apuí, Autazes, 
Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Canutama, Careiro, Careiro 
da Várzea, Humaitá, ltacoatiara, Manaquiri, Manicoré, Maués, Nova Olinda do 
Norte, Novo Aripuaná, Parintins, Tag~~@.e .•... lJ.CU~C.it\Jb.e .. ,..-1 .....•..• --- , •...• ~ ··· · · .•.•..•• ..., 
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A área Sudeste é cortada pelas rodovias federais Manaus-Porto Velho 
(BR-319) e Transamazõn.ca (BR-230). O rio Madeira exerce papel central no 
transporte da região. Neste contexto, destaca-se o chamado UMacro-Corredor 
Hidroviário Manaus-Porto Velho", definido basicamente pela ligação fluvial 
Manaus-ltacoatiara-Porto Velho, que tem crescido em importância nos últimos 
anos, em virtude de seu papel como principal eixo de integração da capital do 
Amazonas e deseu Distrito Industrial ao restante do Brasil. 

Esse Macro-Corredor passa por alguns centros urbanos estrategicamente 
bem localizados, destacando-se ltacoatiara, que sedia empresas voltadas para 
o processamento de produtos rnaderrerros (notadamente chapas de 
compensados para exportação) e de um porto, destinado ao armazenamento e 
escoamento de grãos proveniente da região sudeste do Amazonas e da 
chapada dos Pareeis (regiões sudeste de Rondônia e noroeste de Mato 
Grosso). 

O Macro-Corredor tem uma área de influência direta que, além da calha 
do Madeira, estende-se aos médios e baixos cursos dos seus afluentes, aos 
trechos transitáveis da BR-319 e ao trecho da BR-230 situada no Estado do 
Amazonas, principalmente a oeste do município de Apuí. Dada a proximidade 
de Porto Velho-RO, a influência do rio Madeira também se manifesta na região 
da BR-364. 

A economia da região é basicamente de subsistência e praticada por uma 
população notadamente ribeirinha, através das atividades de caça, pesca, 
extrativismo vegetal e agricultura de subsistência. Os projetos de colonização 
do JNCRA são incipientes e realizados por pequenos produtores, destacando 
se a zona nas proximidades da vila de Apuí. 

A influência sócio-econômica do Macro-Corredor hidroviário para as 
margens esquerda e direita da calha do rio Madeira é ainda bastante restrita. 
Na totalidade da área Sudeste pode-se distinguir seis faixas de atividades 
sócíc-econõmícas: 

a. Uma faixa de aproximadamente sq km q~ l~rQl:'J~~-~ír~t9.rPen.t~ . ..r:u,.J;ul ®· ..•...... -,. .•.•.. . •.. . ~ .. ... . .. .•..•. ~ .. - ..•.. -·· .•.. . . .. . .. . . 
~ · ~· •...•.. ~---~ ··· .~ ··rio Amazonas, desde o Careiro, em frente de Manaus, até Parintíns no 

limite com o Pará. Se caracteriza por ocupação agropecuária tradicional, 
relativamente densa e em fase de expansão. 

b. A faixa sob a influência da Transamazôníca, de aproximadamente 20 km 
de largura nas margens da BR-230, de Porto Velho passando por 
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Humaitá e Apui, até Sucunduri, perto da Fronteira com o Pará, com 
projetos de colonização de pequenos produtores do INCRA ou ocupação 
por fazendeiros (gado e grãos). 

e. Uma faixa estreita de 20 km, no lado direito do rio Madeira, com 
economia de subsistência de uma população tradicional, notadamente 

ribeirinha (Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte). 

d. Uma grande faixa no lado esquerdo do rio Madeira até quase o rio Purus, 
incluindo no centro a BR-319, intransitável em grande parte por 
problemas de geotecnia Trata-se de uma faixa com pouquíssima 
ocupação humana, seja indígena ou recente, com vegetação de floresta 
densa e baixa, e. savanas naturais. com solos imperfeitamente drenados 
{formação geológica Içá). 

e. Uma grande faixa afastada do rio Madeira no leste, até o limite com o 
Pará (delimitado pelas faixas a. e b., descritas acima), com pouca 

ocupação humana, exceto algumas terras indígenas, com floresta densa 
alta ou campinas, e solos, na maioria, profundos e bem drenados. 

f. A faixa sul da Transamazônica, com quase nenhuma ocupação humana, 
exceto três grandes áreas de terras indígenas na parte oeste com 
condições físico-bióticas muito variáveis. 

Em geral, apenas 10% da área Sudeste têm ordenamento territorial definido. 

4.2 Area AMAZONAS-NORDESTE - Vale do Rio Uatumã 

·-·~· ..... 

A área Nordeste abrange cerca de 100.000 km2, contando com uma 
população de 1.110.000 hab., possuindo uma densidade demográfica de 11 
hab./km2. Excluindo-se a capital Manaus (1.012.000 hab.), a população da 
região cai para 98.000 hab. (1, 1 hab./km2). Onze municípios (Fig.4) integram a 
região: ltacoatiara, ltapiranga, Manaus, Nhamundá, Novo Airão, Parintins, ..................... , .... ~ .. , . ., ... ~ ~ ..•.... -~ ... 

· , . .. Pr-esideAte Fip~o:·Rio Preto da -~~á;· São s·eoâsã~o··ão Uatumã, Silves e 
Urucará. 

A área Nordeste é delimitada pelas fronteiras do Estado do Amazonas 
com o Pará a leste, e, Roraima, ao norte; pelo rio Negro e o rio Amazonas no 
sul. 
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As rodovias Manaus - Boa Vista {BR~174) e, Manaus - ltacoatiara (AM- 

01 O) são as principais vias de acesso na região. 
Contrariamente à área Sudeste, onde as comunidades indígenas são 

dispersas, a área Nordeste é marcada pela extensa reserva indígena Waimiri 
Atroari. A área Nordeste abrange, no aspecto sócio-econômico, quatro faixas 
relativamente distintas: 

a. A faixa semicircular oeste-norte-nordeste tia área. com terras indígenas 
(Waimiri-Atroari, Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera) e áreas já 
sob proteção, na margem esquerda do rio Negro (Área de Proteção 
Ambiental da margem esquerda do rio Negro. incluindo a Estação 
Ecológica de Anavilhanas). 

b. A faixa central. com forte influência antróprca recente, sob influência do 
município de Manaus que se estende por aproximadamente 30 km de 
ambas as margens das estradas BR-17 4, AM-01 O e AM-240. 

e. A margem do rio Amazonas, que é habitada por ribeirinhos tradicionais, 
dedicados à pesca, à agricultura e à pecuária ao longo das várzeas. 
Nessa área tem ocorrido uma rápida transformação decorrente, inclusive 
da atividade madeireira de cunho industrial, notadamente nas localidades 
de ltacoatíara, Silves, Uapiranga, São Sebastião do Uatumã, Urucará, 
Paríntíns e Nhamundá. 

d. O curso médio dos tributários da margem esquerda do médio rio 
Amazonas, com cobertura florestal contínua e pequena influência 
antrópica, com exceção do lago de Balbina (rio Uatumã). 

~ • r 

Desconsiderando-se Manaus e seu Distrito Industrial, as atividades 
econômicas mais significativas da região são madeiras industrializáveis, 
notadamente o polo de beneficiamento de ltacoatiara e a mineração de 
cassiterita na região do Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. A 
indústria do Turismo, anteriormente volté!_q~ ~Xclt:J~iY~rtierit~ . .P..~ra Q~ ,fltrali'lQ~ ..•.•...... , 

• "'" ••••-.•,LI,.• #'•"• •V• •+ I'•• ~· .• • • "~ •. • l •. ,.. ••• • •• •$ 

· .. · · da'Zona Franca de Manaus, tem se expandido na última década, voltando-se 
para o turismo ecológico da região de Presidente Figueiredo e baixo rio Negro. 
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Em geral, pode-se dízer que pelo menos 65% da área Nordeste têm 

ordenamento territorial definido. Desta forma, as atividades de monitoramento, 
fiscalização/controle e participação da sociedade civil nesta área, serão 
intensificadas já na fase inicial do projeto. 

4.3 Sub-Áreas de Ações Específicas (sub-áreas piloto) ,,__. 

O conhecimento dos recursos naturais na Amazônia teve um grande 
impulso por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -EMBRAPA 
e do Projeto RadamBrasil (1 :1.000.000}, da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais - CPRM, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - 
INPA, do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, do Museu Paranaense 
Emílio Gõeldi (MPEG), além de outras instituições de pesquisa como as 
Universidades Federais da região. Entretanto. as informações sobre a situação 
ambiental, indispensáveis à definição das características, qualidades, 
potencialidades das terras e águas ainda são bastante deficientes para fins de 
planejamento do seu uso. 

Ressalta-se também, que a escala muito pequena dos mapas de solos e 
dos demais componentes do meio natural, bem como os produtos do 
zoneamento na escala 1 :250.000 e o alto grau de generalização na definição 
das unidades de mapeamento, dificultam a seleção de áreas mais aptas para o 
uso sustentável ou sua conservação específica. 

Nesse aspecto, toma-se necessário avançar no conhecimento das 
características ecológicas da região, em sub-áreas específicas com escalas 
mais adequadas, iguais ou maiores que 1: 100.000 (Fig.2). 

Convém enfatizar que a utilização racional dos recursos naturais em 
sistemas de desenvolvimento sustentáveis vão depender do conhecimento das 
qualidades e potencialidades desses recursos na região. Este conhecimento 
tem importância fundamental para o estabelecimento do tipo de 
aproveitamento, uma vez que permite a seleção de áreas e atividades mais 

~ . . .. ·- .•... ,, .. apropriadas, aíém.ae .f)Oisibilitar:.· um· me4hor controle ambiental; tndi!pen!têvet, ••...•..•.. ··~-- ~ · •· · · ·· 
portanto, ao planejamento de uso, em nível regional, municipal e de 
propriedade. 

Os estudos específicos de mapeamento dos solos e de avaliação da 
aptidão agrícola (potencialidade) das terras, na escala de 1 : 100. 000, bem 
como, as demais componentes do meio físico-biótico (relevo, subsolo, água, 
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flora, fauna e clima) tem por objetivo selecionar áreas aptas para o uso 
sustentável de atividades agroflorestais, recuperar ecossistemas degradados 
e/ou em vias de degradação e indicar áreas aptas para: preservação e 
conservação ambiental; projetos de colonização, áreas apropriadas à 
expansão urbana; e implantação de infra-estrutura viária, entre outras. 

Quanto aos dados físico-bióticos/sócio-econômicos, os procedimentos 
metodológicos ê técnicos, deverão obedecer a mesma sistemática para os 
trabalhos na escala 1: 250.000, devendo-se entretanto dar maior ênfase aos 
levantamentos de dados primários. 

Área Sudeste 

1. Campos Naturais de Humaítá-Lábrea. 
Já em 1957, um estudo agro-geológico detalhado dos campos de 

Humaitá foi executado pela firma PROSPEC, a pedido da então 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia - SPVEA 
Tratam-se de solos imperfeitamente drenados, tendo sido identificados, 
naquela época, como "Laterita Hidromórflca", e comprovado nos estudos mais 
recentes do RadamBrasil e EMBRAPA, com nova denominação, Plintossolos, 
ou Podzófico Vermelho-Amarelo, plíntico. 

A característica deste tipo de solo consiste em um lençol pseudo-freático 
entre a camada superficial (horizonte A) e o subsolo denso (horizonte 8), que 
impede um desenvolvimento regular e profundo do sistema radicular das 
plantas. Esta é a razão da inexistência de cobertura florestal, havendo 
somente gramíneas de baixa qualidade: é um campo natural edáfico. A 
drenagem artificial dos terrenos é complicada, correndo-se o risco de 
endurecimento irreversível do subsolo junto ao horizonte laterítico, com 
degradação ambiental fortíssima no local e nas águas a jusante. Só uma 
agricultura irrigada, que não exponha o subsolo plíntico ao ar livre, como o 
arrozal, poderia ser considerada. Mas, mesmo assim, impediria o uso de 
maquinaria e haveria perigo de endurecimento~º~.~-º-'º-~ §IJL~OQ.S d~ repo.uJP.- -0w~ •••••••• -···· •• 

•••••. , ••• • • ., •• ••lo• ,..,. • •1 J " •• •••• • • ~ • • •••••••••• ' • - .,.~ •••••• "';--: _. ,. • ••• • • • • <I ~ - 

Por isso, os estudos pedolog,cos dos campos de Huma,ta-Labrea darao 
muita atenção à extensão dos solos acima mencionados, às propriedades 
físicas dos vários horizontes {densidade, erodibilidade, compactação, 
armazenamento de umidade, tendência de endurecimento), em situação 
natural e em situação de uso mecanizado e irrigado (atualmente cobrindo 
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5.000 ha). A tendência de endurecimento irreversível poderia ser comprovada 
por experimentação de irrigação e secagem repetitiva em laboratório. 

Os riscos de exposição do plintita do horizonte B à superfície, como 
resultante de terraplanagem para criação de condições de arrozal, serão 
avaliados com estudos detalhados de micro-topoçraüa de superfície e do 
horizonte Bem vários lugares representativos. 

2. Área de Colonização de Apuí. 
A zona de Apui na Transamazônica contém aparentemente solos de boa 

fertilidade ("terras roxas/ negras"), uma condição que não consta nos mapas 
do RadamBrasil, da FIBGE ou da EMBRAPA A tarefa mais imediata de 
levantamentos adicionais será o estabelecimento do caráter e extensão exata 
desses solos, de modo a prevenir os riscos da colonização estender-se em 
solos adjacentes mais pobres ou frágeis. Como é provável que a floresta nos 
solos férteis tem uma composição diferente das demais florestas da região, 
deverá ser dado atenção especial aos estudos da biodiversidade nessas 
áreas. 

Neste detalhamento de aproximadamente 15.000 Km2 na escala 
1:100.000, serão levados em consideração, os estudos de aptidão agrícola 
(área de policultura com pequenas e médias propriedades), de solos e relevo 
(enfatizando-se a fragilidade), de geologia (enfatizando-se os recursos 
minerais e os usos múltiplos dos recursos hídricos), e dos assentamentos 
rurais, levantando-se as informações sobre a população residente, a estrutura 
fundiária, a infraestrutura social e urbana, o sistema produtivo e a presença do 
turismo e da pesca. 

.... 

3. Sub-bacias do Manicoré e Aripuanã. 
Os estudos nas áreas dos afluentes da margem direita do rio Madeira 

darão muita atenção aos impactos de uma possível remoção da cobertura 
vegetal natural. Há indicações que muitos dos antigos leitos desses afluentes 

.~f~!~~--- ~~s~~e~~~~ J'~~~· ~~~i~~.}?.r~~~! .. ~~9J!~~' .~IJl .QQ~rfJJ.réL,V.egetaJ . .de. ..•.•..... ~ •.. ·~·~·:-· . 
campina. Como consequência do desmatamento de grande porte nas 
cabeceiras e nas margens dos leitos poderá ocorrer muita erosão dos solos, 
descarga hidrológica mais irregular e intensa e sedimentação bloqueante nos 
leitos fluviais, resultando em mudanças negativas para a navegabilidade do rio 
Madeira, especialmente perto da foz dos afluentes. O método desenvolvido 
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pela SAE/INPE de avaliação da erodíbilidade de unidades de paisagens 
naturais oferece possibilidades de quantificação do risco, referindo-se às 
determinações em laboratório da textura e da estabilidade estrutural dos solos. 

A interseção da terra firme por campinas alongadas em antigos leitos de 
rios forma um padrão bastante diferente da situação geográfica dos campos e 
campinas a oeste do Rio Madeira e das campinas e campinaranas do Rio 
Negro. Portanto· espera-se encontrar uma biodiversidade específica e alta 
incidência de endemísmos florísticos e faunísticos, como foi recém 
comprovado através da descrição de novas espécies de primatas nestes 
locais. Existe ainda informação sobre o enriquecimento da floresta nativa nas 
margens de pequenos tributários. onde, frequentemente, se nota a presença 
de Terra-Preta-do-Índio/Arqueológica e uma ocupação tradicional por 
ribeirinhos quase sedentária. 

Adicionalmente, serão centrados esforços nos estudos de qualidade das 
águas, recursos pesqueiros e biodiversidade aquática. 

-:··-·, 

4. Várzeas e Tetres Firmes do Médio Amazonas 
A utilização das várzeas entre a foz do Purus e o limite com o Estado do 

Pará é bastante intensiva e tradicional, com agropecuária de pequenos 
produtores, sempre que possível em combinação com o uso das terras firmes 
adjacentes na estação das "cheias". Para a caracterização e delimitação das 
unidades de paisagens naturais na várzea, estudos sobre o tipo de inundação 
(rapidez, profundidade e tempo, quantidade de sedimentos deixados e tipo de 
água), serão incluídos. Por outro lado os lugares de criação natural de peixes 
serão identificados. 

As terras-firmes adjacentes às várzeas, incluem muitos lugares com solos 
do tipo Terra-Preta-do-Índio/Arqueológica, originados da ocupação intensiva 
da tribo Mundurucu e outras tribos indígenas. Estes solos são procurados para 
a plantação de guaraná na região de Maués. Tanto quanto possível os lugares 
de terra preta serão identificados, e seu valor antropológico-cultural 

.. ~· ts!,.f?e1.eci'=1s;>. P.ro.~per.ação .com. Instituto -do- Patrimônio Hrstór1CO ·a Attfstreõ · _.,_ · · 
Nacional - IPHAN, Fundação Universidade do Amazonas - FUA, MPEG e 
outros. Pesquisas com os habitantes da Reserva Indígena Andirá-Marau, 
sobre a origem dessas terras poderá fornecer informações valiosas sobre as 
possibilidades de se criar novas terras pretas, com utilização agrícola por 
pequenos produtores de modo sustentável. 
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A área para o mapeamento na escala 1:100.000, abrange cerca de 
10.000 km2. Os estudos nesta área quanto à sócio-economia, enfatizarão as 
áreas urbanas, a população ribeirinha, a exploração florestal e agropecuária, o 
turismo e a pesca, e quanto aos estudos naturais, a qualidade da água 
(limnologia) e os solos. 

Area Nordeste 

5. Distrito Agro-pecuário da Suframa. 
Esta área com 8.000 km2 se localiza entre o rio Urubu e o rio Cuieiras, 

sob influência da BR-174/AM-010 (municípios de Rio Preto da Eva e de 
Manaus, em grande parte ocupada pelo Distrito Agropecuário da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA). 

A área é relativamente bem conhecida, especialmente por estudos 
ecológicos e agronômicos do INPA, da FUA e da EMBRAPA, por esforços de 
assentamentos de fazendeiros nas décadas passadas (SUFRAMA), por 
assentamentos de pequenos produtores (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária -INCRA), por estudos sócio-econômicos (FUA), e iniciativas 
recentes de planejamento rural no nível municipal de Presidente Figueiredo e 
Rio Preto da Eva (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - 
SUOAM). 

As tentativas de assentamentos no Distrito Agropecuária da SUFRAMA, 
nas décadas sessenta/setenta, ao longo de inúmeros ramais (as vicinais ZF1 
até ZF9) da BR-174 e da AM-010, deram resultados diversos. Na maioria os 
ramais situam-se nos topos planos dos terrenos com argilas amarelas muito 
estáveis na estrutura, mas de fertilidade química muito baixa, com deficiência 
de água na estação seca. 

As ladeiras, na maioria íngremes, nas partes centrais têm subsolo muito 
sensíveis a erosão, tipo voçoroca e deslizamentos. As áreas baixas, onde 
ocorrem areias brancas, são lugares preferidos para construção de casas, ou 
como fonte de material de construção, mas serrem tarri~rri QféltJCfflJis.co.de~ •..•.•..••.•• ~·r .,- •• ~-·- 

.•. e -.: •• ,,,, •• ,,. \ ••••• • ••••••••• •·ô~-·.• ..••• a, •.• • • ._, ••.••... ~ • • ··· ... êrõs"ãó. ·~ 
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6. Município de Presidente Figueiredo/Lago de Balbina. 
Esta área, com 10.000 km2 ao redor do Lago de Balbina~ também sob 

influência da BR-17 4 abrange quase todo o município de Presidente 
Figueiredo, e tangencia, a noroeste, com as terras indígenas dos Waimirí 
Atroari. 

O lago dej3albina tem uma grande extensão em relação a sua área de 
captação. Desta maneira, anualmente, ocorrem oscilações significativas no 
nível do lago, afetando a biologia aquática e a biodiversidade terrestre nas 
margens e nas ilhas do lago. Por isso, será dado ênfase à conservação da 
biodiversidade. 

Em função da ocorrência de áreas cênicas para fins de ecoturismo, e de 
jazidas de minerais como cassiterita. especial atenção será dada para o 
ordenamento do uso sustentável dos recursos naturais. Parte desta área 
encontra-se submetida a uso de regime especial na forma de reserva 
biológica. 

7. Baixo rio Uatumã I ltacoatiara I Silves. 
Esta área de 6.000 km2, na parte baixa da bacia do rio Uatumã, próxima 

ao rio Amazonas, envolve os municípios de ltacoatiara, Silves, ltapiranga, São 
Sebastião do Uatumã e Urucará. Neste trecho há uma atividade sócio 
econômica expressiva com acentuada exploração madeireira, e atividades de 
transformação de pequeno e médio portes, de produtos madeiráveis. Da 
mesma forma, embora incipiente existem atividades de ecoturismo sobretudo 
na área do município de Silves. 

Pela elevada disponibilidade de recursos florestais, constata-se a 
ocorrência de intensa exploração florestal e ensaios de manejo florestal 
sustentável {Mil Madeireira; 2.000 ha/ano). Espera~se, neste sentido, uma 
cooperação com a EMBRAPA, quanto a estudo e monitoramento deste último 
tipo de manejo. 

.•..• .,. ••••••.• •1"' ••• • • ,. - u, •.•••• - 
- •• u " •• • •••••••• ~ ••.• #-•· .•• ,,,... ..• •.• <1-,· ~ ,.~,~1"': ..••.•. ,. ;t ..,. - •••• ,·.,. •• ,.., ••••• r-o• ••.•••.•• : • .,,.. ...• ••• ••. "'" ' •.••. 
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8. Parque do Rio Negro. 
Esta área com 6.000 km2, localiza-se entre o rio Cuieiras e a margem 

esquerda do baixo rio Negro sob influência da BR-17 4 e dos muncípios de 
Manaus, Novo Airão e Presidente Figueiredo. Atualmente, continua sob baixa 
influência antrópica. Os solos são distróficos e vulneráveis à erosão. A parte 
norte, contém grandes faixas com cobertura vegetal natural especial {campina -- e campínarana), típicas de tensão ecológica. São faixas muito sensíveis à 
destruição da vegetação, apresentam grande biodiversidade e também alto 
grau de endemismo em flora e fauna. É possível que haja vários sítios 
arqueológicos de populações indígenas já extintas, assim como cachoeiras e 
nascentes de água subterrânea. Parte da área já se encontra submetida a 
regime de uso especial, com uma Estação Ecológica e duas Áreas de Proteção 
Ambiental. 

• t--4 ~ .,. .•.•• .,. . • • 'f •••• ..., ' • •• • ••• ,e • .:.,. •••••.•• •1 - •••••• 
··•·.•~•· •• •'41·*•/.._ •••••. ,.,:•~....... ~ .• ,,.;·.~·,.~·WI ..-.•• .,,,,,., .• • •\••• ··r• ., •. 
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5 ESTRATÉGIA E COORDENAÇÃO DO PROJETO 

5.1 Estratégia 
A motivação principal do projeto é contribuir para a conservação dos 

recursos naturais e promover o desenvolvimento sustentável da região. Para 
isso, é preciso criar mecanismos que levem à gestão ambiental integrada entre 
estado e sociedade, minimizando a atuação direta e centralizada dos órgãos 
de governo noprocesso de gestão. Dessa forma, a estratégia é promover, 
através de articulações interinstitucionais e com a sociedade civil organizada, 
modos de operacionalizar a gestão ambiental no território, o 
controle/fiscalização das atividades produtivas licenciadas, bem como, 
elaborar o Zoneamento Ecotóqíco-Económico (ZEE). 

O ZEE será o suporte técnico-científico para todas as atividades. Isto não 
significa, entretanto, que enquanto o ZEE não estiver concluído as demais 
atividades devam ser paralizadas. As atividades básicas de gestão serão 
iniciadas simultaneamente, priorizando-se o monitoramento e o 
controle/fiscalização das 8 sub-áreas de interesse específico do PGAI onde os 
impactos e transgressões ambientais são mais acentuados e têm maior 
tendência de expansão. 

As instituições públicas federais, estaduais e municipais atuantes na 
região, estarão nesse processo, sob a coordenação do Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas - IPAAM. 

As atividades de controle/fiscalização serão desenvolvidas diretamente 
pelo IPAAM com a participação de outras instituições públicas e organizações 
da sociedade civil, que implementará um sistema de fiscalização co 
participativo com o objetivo de aumentar a eficiência e baixar custos 
operacionais. 

Quanto as atividades de monitoramento, o IPAAM enquanto coordenador 
e armazenador das informações geradas, estimulará a participação da 
sociedade civil. Para isso, no desenvolvimento do projeto, o IPAAM criará 
mecanismos facilitadores de envolviment~-~ 9~~ .. di!E:r~~t~~ .. ~!?!.~! ~~ ,~ . 

. .• ~ ••. ,, ..•...... deliampêiilíarêni 'âs ·átivídàdes. 0bás'iéas~··c1é levantamento das informações 
desejadas no processo de monitoramento. 

O ZEE será o instrumento básico para as ações de Gestão Ambiental 
Integrada. Sua execução, terá a participação efetiva das instituições de 
pesquisa já articuladas no processo, tais como CPRM, EMBRAPA, FUA, INPA, 
entre outros. 
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5.2 O IPAAM como Ôrgão Coordenador 

As atividades relacionadas com o meio ambiente no Estado remonta à 
década de 80, através de ações desenvolvidas pelas coordenadorias de 
Ecologia e de Recursos Naturais, estruturas funcionais do então Centro de 
Desenvolvimento, Pesquisa e Tecnologia do Estado do Amazonas - 
CODEAMA. Em.julho de 1989, o Executivo sancionou leí criando o Instituto de 
Desenvolvimento dos Recursos Naturais e Proteção Ambiental do Estado do 
Amazonas -IMA, autarquia que tinha como missão executar as Políticas 
Fundiárias e de Meio Ambiente no Estado do Amazonas. O IMA veio, à época, 
suceder o Instituto de Terras e Colonização do Amazonas - ITERAM. que foi 
extinto, sendo seu patrimônio transferido para a nova entidade. Da mesma 
maneira e no mesmo ato administrativo, o Governo extingue as 
coordenadorias que no âmbito do CODEAMA desempenhavam as funções 
ambientais no Amazonas, sendo suas atribuições , pessoal e bens móveis 
também transferidos ao IMA 

Em maio de 1996, é criado o Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas - IPMM, em substituição ao IMA e decorrente de abrangente 
processo de reorganização administrativa das instituições estaduais, 
promovida pelo Governo. O IPAAM, entidade autárquica estadual ligada 
diretamente ao gabinete do Governador, tem então definidas suas atribuições, 
direcionadas agora especificamente para a execução da Política de Meio 
Ambiente do Estado do Amazonas. Esta decisão maior do Governo e a 
especial condição de que seu presidente é, por força de lei, o Secretário 
Estadual do Meio Ambiente, confere ao Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas - IPAAM, inequívoca autoridade na Gestão Ambiental Estadual. 

A partir de sua criação, diversas ações foram e estão sendo 
implementadas visando adequar o Instituto á sua missão. A sede do IPAAM, 
um prédio com 2 (dois ) pisos e área de 2.600 m2 será objeto de ampla 
recuperação que será realizada sem prejuízo das atividades normais do órgão. 

. . . A prim.eti~a .. ~tapa,-já,. em. anda'8eAto, ... 6QAStariÍ ,,oo. recuperação '"da ·wa ... _ .... · ···~· ·· · · ~:· .. · 
. ~- •. y• •.•... ,/\,..,, •••• ~ ., "' - "'"' 

estrutura ( parte da cobertura, forro e piso, sistema hidráulico, esgoto primário, 
banheiros e louças sanitárias, balanceamento elétrico e recuperação de 
luminárias, etc. . . . ) sendo que a segunda fase será a redistribuição dos 
espaços internos ( salas ), tarefa essa que deverá ser facilitada pelo sistema 

PPG-7 I SPRN-AAI 



. - 
1 P AAM PROGRAMA PILOTO PARA.A PROTEÇÃO Q4S R.ORESTAS TROPICAJS oo BRASIL PPG- 7 

jE 27 
de divisórias já existentes. Todas essas ações serão custeadas pelo próprio 
IPAAM. 

Com apoio adicional de recursos do SPRN/PPG-7, estão sendo 
adquiridos equipamentos diversos para fortalecimento das ações do Instituto, 
além de veículos e instrumentos para as vistorias e fiscalizações, inerentes ao 
controle ambiental. 

A infra-estrütura de transporte é constituída de 11 ( onze ) veículos a 
saber: 03 (três) Pie - Up's 0-20 - uma necessitando de pequenos reparos e 
as outras em bom estado de funcionamento, 03 ( três ) Jeep's Gurgel, já com 
bastante uso ( um deles, precisa consertos ) e 05 ( cinco ) veículos tipo Sedan 
. dos quais 02 ( dois ) novos, 02 { dois) em razoável estado e 1 (hum) parado 
aguardando reparos. Ressalvados os 2 ( dois } veículos que atendem a 
direção maior, a área fínalística do Instituto tem prioridade no seu uso, sendo 
que o setor responsável pela sua administração tem a determinação de 
somente liberar veículos para outras atividades após a área ambiental definir 
as suas necessidades. O IPAAM dispõe ainda de 03 ( três ) canoas de 
alumínio equipadas com motores de popa, todos novos. 

Particular referência merece a estrutura operacional e o quadro de 
pessoal. Na fase imediata à sua criação, o IPAAM dispunha - até por sua 
origem , um significativo contingente de funcionários que não era o mais 
adequado à sua pontual atribuição e, além disso, havia uma baixa 
remuneração de forma generalizada. Decreto de julho de 1997 definiu o 
Quadro permanente em 184 funcionários, devidamente categorizados, e uma 
melhoria na remuneração foi proposta, sendo efetivamente implementada 
posteriormente. Os cargos excedentes foram colocados à disposição da 
Secretaria de Administração do Estado para serem relatados em outras áreas 
da Administração Pública Estadual e, para aqueles outros cargos em que 
havia carência ( disponibilidade de vagas), foi realizado um Concurso Público 
e está em andamento a segunda fase, com apreciação de Prova de Títulos, 
que deverá indicar ao final os selecionados. 

--....,, • ...,-. ,. • • t•h ••• ,. ""' ••••••••• ·""- • •"- ••••••••• -.-· •• , ••••••• ~ ••••••.••• 

.. , .•. ., .. _, .. ·•~ -~ · · · ·····-A·~ml5ôS1çã6 < do 1'PA)0,f nó. seú" estrató superior de pessoal será, 
quando se efetivar as nomeações, em acordo com a tab. 1. 
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Tabela 1 Quadro de Nível Superior, por Área de Formação 

Area de Forrnaçio Situação Número Total 
preenchidos a oreencher 

Administração 4 4 

Antropologia (Bacharel) 2 2 
.,._. .. 

Biblioteconomia 2 2 
Biologia (Bacharel) ! 7 7 

Bioquímica 2 2 

Comunicação Social 1 3 3 

Contabilidade ! 2 1 2 i 
Direito 1 2 2 

Economia 1 2 3 

Engenharia Agronômica 8 8 

Engenharia Civil 5 5 

Engenharia Mecânica 2 2 

Engenharia de Pesca 6 6 

Engenharia Florestal 1 8 9 

Geografia (Bacharel) 4 4 

Geologia 2 4 6 

lnd. De Madeira (Tecnó/.) 1 4 5 
Pedagogia 3 3 

Preces. De Dados (Bacharel) 2 2 

Química (Bacharel) 5 5 

Serviço Social 1 1 

Sociologia 2 2 

·· ·Tapog: e·etlrâdàs ... (feciió() ·· · ..,.. .•• •• ..•. r-4 • • ••• • • -1.. • .. . . 
1 1 

TOTAL 36 50 86 

...... ~-~" ••..... 
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A estes funcionários de nível superior, que estarão basicamente 
desempenhando sua funções na área finalística, agregam-se 6 (seis) técnicos 
de nível médio: 2 (dois) técnicos agrícolas, 2 (dois) técnicos em topografia de 
estradas, 1 (hum) técnico em edificações e um técnico em saneamento, já 

existente no Quadro de Pessoal. 
A operacionalidade do IPAAM ( vide organograma página 31 } é 

desenvolvida pc;r 3 (três) diretorias: a Diretoria Administrativa - Financeira - 
DAF com 4 (quatro) Gerências, a Diretoria de Planejamento Ambiental, Ciência 
e Tecnologia - OCT, com 3 (três) Gerências e a Diretoria de Controle 
Ambiental - OCA com também 3 (três) gerências. 

A Diretoria de Controle Ambiental - D.C.A é aquela do contato direto com 
os agentes das atividades impactantes ou potencialmente impactantes. As 
suas gerências são: 

GEAP: Gerência de Análise de Projetos e Estudos. 
Esta gerência tem como produto básico a avaliação dos Estudos de 
Impactos Ambientais (EPIAS I RIMAS) bem como dos Planos de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD'S) e Planos de Controle 
Ambiental (PEA'S). 

GELA: Gerência de Licenciamento Ambiental. 
Esta gerência é a responsável pelo acolhimento dos pedidos avaliação 
da sua viabilidade do ponto de vista Ambiental e emissão de parecer 
para a Diretoria conceder ou não a licença. 

- ... .,..,. _ •. 

GEFM: Gerência de Fiscalização e Monitoramento. 
Como o nome indica, a missão desta gerência é eminentemente 
cumpridora da Legislação. Completa o trabalho de outras gerências, 
realizando inspeções e aplicando penalidades cabíveis, acolhendo e 
verificando as denúncias de agressão ao meio ambiente, e promovendo 

• ,; •••• 1.· ••• , •.• , ••••••• ~ ••••••••••••••• ··-· •• , 

•... .a.regularização -de 1!11ltvídades &m 'dést:ti'ivóTvimêrítô':'" ..•.•• · · • · · · 

A Diretoria de Planejamento Ambiental, Ciência e Tecnologia é a 
executora da política estadual de ciência e tecnologia para o meio ambiente. 
Promove a execução de estudos e projetos que se relacionem ao planejamento 
ambiental, à ciência e à tecnologia. 
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Suas Gerências são: 

GEGT: Gerência de Gestão Ambiental. 
Sua missão é a elaboração de documentos e/ou informações que 
envolvam o ordenamento espacial e que se apliquem a manutenção da 
qualidade ambiental dos recursos naturais do Estado do Amazonas, em 
especíal as suas Unidades de Conservação. 

GEIC: Gerência de Educação Ambiental, Informações e Tecnologia. 
Esta gerência tem como objetivo básico a promoção da educação 
ambiental na comunidade em geral. 

GEED: Gerência de Estudos e Projetos em Ciência e Tecnologia. 
A missão desta gerência é a elaboração de estudos e projetos que 
visem a mitigação dos impactos ambientais causados por atividades 
antrópicas. 

Também vinculados à esta Diretoria ( D.C.T. ), estão a Unidade de Apoio 
ao PPG-7 ( U.A/PPG-7) e o Laboratório em geo-processamento, este em fase 
de estruturação. 

A U.A/PPG-7, instituída pela portaria/lMA/AM/P N2 003/96 de 18.01.96, 
conta agora com o reforço adicional de uma comissão interna de 
assessoramento {portaria N2 114, de 04.09.97) com 8 {oito) técnicos além de 
um perito permanente da GTZ. 

Finalmente cabe registrar que embora as ações de reorganização sejam 
recentes, alguns resultados já começam a ser percebidas. Um dos indicadores 
é a evolução da arrecadação do IPAAM decorrente de licenciamentos. De R$ 
86.000,00 em 1995, evoluiu-se para R$ 172.000,00 em 1996 e, em 1997, até o 
mês de Agosto, já haviam sido arrecadado cerca de R$ 750.000,00. 

..• ,..... . ... ·/\,..····· ., .•. .,,..... ... . ..... , .. ,, .. . .. .. .•.. '•••••"' •• ,,,,,,,..~. .'lo• ""• •• • , •.• • • •• ~ • .,......, •••••• ..,.J •"' I•""'°"' .• .~, ••••••• ......., ·~ •flll"'·---. ••v·, • 
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a. Componente ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico 
. Diagnóstico Ambientes Naturais - CPRM 
. Diagnóstico Sócio-Econômico - 
. Diagnóstico Jurídico Institucional - 

. Zoneamento e Diretrizes - 

b. Sub-Áreas de ações específicas 
. Humaitá - 
. Apuí - 
. Manicoré/Aripuanã - 
. Várzeas do Amazonas - 
. Lago Balbina- Presidente Figueiredo .. - 
. D ístrito Agro-pecuário - 
. Região ltacoatiara - 
. Parque do Rio Negro - 

FUAIFIBGE 
IPAAM/GT/MINIST. PÚB . 
IPAAM/GT 

EMBRAPA 
EMBRAPA 
INPA 
INPA 
CPRM 
SUFRAMA-EMBRAPA 
INPA 
INPA 

e. Instrumentos da Gestão 

Monitoramento Ambiental - IPAAM/GT 
Fiscalização/Controle - IPAAM/GT 
Base de Dados - IPAAM 

A Figura 5 ilustra a organização e estrutura de funcionamento do projeto 
de Gestão Ambiental Integrada para o Estado do Amazonas. 

. . .. . . . . . ... •• ., ., •• ' •••• .,..~.,,,,.. .·.- •••• ,. • •• ••• •• -····. •• 1• 
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Figura 5 Estrutura funcional do Projeto Gestão Ambiental Integrada 
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6 OS COMPONENTES 00 PROJETO 

6.1 Zoneamento Ecológico.econõmico da Area 

6.1.1 Concepção e Objetivos do ZEE 

O Projeto de ZEE da Amazônia Legal (PZEEAL), elaborado em 1991 pelo ,...... 

... 

Governo Federal é um instrumento para racionalizar a ocupação e redirecionar 
as atividades, servindo de ajuda às estratégias e ações de planos regionais 
em busca da proteção dos recursos naturais da região e do desenvolvimento 
sustentável. 

A metodologia do ZEE foi formulada pela SAE e destinada aos Estados 
da Amazônia Legal através de parceria do MMA/SAE-PR com colaboração de 
todos envolvidos no SPRN (Estados doadores BIRD e consultores). Segundo 
esta metodologia, o ZEE é um instrumento político e técnico de planejamento, 
cuja finalidade consiste em otimizar o uso do espaço e as políticas públicas. 
Do ponto de vista técnico, ele organiza informações sobre o território, 
necessárias para planejar a ocupação racional, a proteção e o uso sustentável 
dos recursos naturais. Do ponto de vista político, ele serve para "aumentar a 
eficácia das decisões políticas" e da "intervenção pública na gestão do 
território". bem como criar canais de ·negociação entre as várias esferas de 
governo e a sociedade civil". 

O ZEE-AL define uma escala cartográfica básica de trabalho de 
1 :250.000. Esta escala é compatível com o planejamento regional, 
considerando-se o zoneamento como o ponto de partida de um processo de 
planejamento cuja evolução passará a demandar estudos mais detalhados. 
Entretanto, mesmo nesta fase inicial de estudos, é viável trabalhar com uma 
perspectiva multi-.escatar, segundo temas específicos e áreas prioritárias, que 
precisem de um aumento de escala até 1:100.000, e outras partes de difícil 
acesso, onde a escala de trabalho permanece em 1: 250.000 reduzida a 1: 
500.000 para efeito de publicação, já indicadas anteriormente. . .. . . . . . . . . . .. . . . 
. • .. A. estrutura pÔiítico-àdministrativa que servirá de suporte ao ZEE não 
pode estar distante da realidade dos fatos vivenciados pelas populações 
residentes na área, bem como das agressões causadas ao ambiente. Neste 
sentido, uma estreita relação com o poder público de caráter local, (no caso, a 
esfera municipal) é imprescindível para que as proposições de zoneamento 

.. 
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tenham o devido respaldo político, devendo ser incorporadas, 
necessariamente, às aspirações e anseios desta esfera de poder. 

Também a participação da sociedade civil, organizada em associações e 
movimentos, reflexo de uma consciência coletiva das populações residentes 
e/ou envolvidas na dinâmica de ocupação e apropriação dos recursos naturais, 
é fundamental para garantir, juntamente ao poder público, o alcance dos 
objetivos a que~e propõe o ZEE. 

Alcançados os objetivos de participação social e de aprimoramento 
técnico-científico dos conhecimentos das áreas do projeto, diretrizes poderão 
ser consolidadas tanto na forma de legislação ambiental, quanto de 
orientações alternativas dos novos processos desejáveis. A definição destas 
diretrizes visa dar ao planejamento físico-territorial uma perspectiva dinâmica e 
realista das forças atuantes no território regional, incorporando a dimensão 
sócio-econômica e cultural. 

As diretrizes gerais e específicas, após concluído os trabalhos do ZEE, 
servirão de parâmetro e balizamento para as atividades permanentes dos 
demais componentes do Gerenciamento Ambiental, quais sejam o 
monitoramento da qualidade ambiental, a fiscalização das atividades humanas 
de interesse ambiental e o controle/acompanhamento das atividades 
licenciadas 

6.1.2 Metodologia 

a. Unidades de paisagem como meio para enquadrar as informações físico 
biótícas. 

... 

Os produtos de síntese dentro da abordagem geográfica, são 
obrigatoriamente associados ao território objeto da pesquisa, e seu conteúdo 
deve contemplar, de forma sintética, as informações multi-temáticas 
pesquisadas pelas disciplinas especializadas. São produtos cartográficos, 
acompar:1hados· de\lextos. cern coAteú® ·técnico-científico. Pode-sé ~~§ffi~-· " 
los como subprodutos ou produtos derivados da pesquisa analítica feita tema a 
tema, mas de integração simultânea face às constantes e necessárias trocas 
de informaç,3es entre os técnicos pesquisadores das três áreas básicas do 
conhecimento - o físico, o biótico e o sócio-econômico/cultural - definindo 
Unidades dos Sistemas Ambientais Naturais ou Unidades de Paisagens a 
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partir dos quais formula-se o entendimento das Fragilidades Potenciais e 
Emergentes ou Vulnerabitidade, bem como, a Capacidade dos Usos Múltiplos 
dos Recursos Naturais. 

O mapa das Unidades de Paisagem definitivo e seu banco georeferencial 
de dados multidisciplinares, de todos os aspectos físico.bióticos, permitirá a 
delineação de um mapa da Vulnerabilidade Natural, e outro de Usos Múltiplos 
dos Recursos "1ãturais. 

b. Unidades Sócio-Econômicas 

. .. . 

As unidades Sócio-Econômicas serão identificadas a partir dos tipos de 
uso que se faz da terra e das relações sociais e econômicas que se 
estabelecem entre atores sociais dentro de um determinado território. O mapa 
das unidades sócio-econômicas é um pré-requisito para a produção do mapa 
das potencialidades sócio-econômicas. 

Assim, dependendo do nível de complexidade, podem ser identificadas 
unidades sócio-econômicas pela infra-estrutura física; pelo tipo do uso atual da 
terra, acrescido da análise tanto da estrutura fundiária quanto dos tipos de 
relação de trabalho; do grau de técnicas de manejo dos solos, entre outros 
indicadores, que em conjunto definem a estruturação espacial da organização 
social. 

As Unidades Integradas dos Sistemas Naturais e Sócio-Econômicos 
caraderizam-se pela combinação/associação entre o contexto das Unidades 
de Paisagem com a das Unidades Sócio-Econômicas. Esse produto, na forma 
de mapa síntese, fornece um ·retrato estático• do •cenário atuai· dos fluxos 
das relações sociedade-natureza e poderá ser denominado como mapa dos 
ªDomínios (ou Zonas) Geográficos de Semelhante Manejo e Conservação. 

Este mapa, sendo uma síntese dos domínios do ZEE, será a base de 
discussão entre a sociedade civil organizada, autoridades estadual e 
municipal, lideranças locais _e, com o ª~!~ ~~i~-cie'?~í~.~. pa~a s~ chegar a 
diretrizes éspecíficas 0de 

ordena;e~o territorial e de Gestão Ambiental, para 
cada domínio, incorporando as informações jurídico-instítucionat. 

O fluxograma das atividades do ZEE e os produtos a serem gerados é 
esquematizado na Figura 6. 

.... 
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- Figura 6 Flux09rama p~~-. ati.v.ig~das . ~ •. dos produtos. do. Zoneamento 
· · ·• .••. -· · · ..•. l:cotógiéo:êconômico, como instrumento para efetuar uma política 

de Gestão Ambiental Integrada e Desenvolvimento Sustentável. 
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6. 1.3 Produtos do ZEE 

Os produtos iniciais a serem gerados são: 

a. Base cartográfica e modelo digital 
As bases cartográficas, a serem utilizadas para plotagem das 

informações temáticas, serão elaboradas a partir da compilação de dados, com 
definição clara. das áreas de interesse, do seu conteúdo e dos cortes de folhas 
de acordo com o sistema cartográfico internacional. 

b. Mapa de Vulnerabilidade à Erosão (natural e potencial) 
O mapa de Vulnerabilidade à erosão, antes e depois do desmatamento, 

será preparado por um grupo multi-dísciplinar, na base dos dados coletados e 
organizados por Unidade de Paisagem definida, referido aos temas geologia, 
geomorfologia, hidrologia, pedologia, vegetação I uso atual e clima. 

e. Mapa de Potencialidade dos Usos Múltiplos dos Recursos Naturais 
O mapa das potencialidades de usos múltiplos indicará os tipos de uso 

de terras e águas, que poderiam ser considerados por cada Unidade definitiva 
de Paisagem Natural, tendo em vista as suas caraterísticas físico-bióticas. 
Estes tipos de uso podem variar entre a absoluta preservação e o uso 
agropecuário permanente, dando igual atenção a todas as funções da terra 
·rato sensu", como descritas no capitulo 10 da Agenda 21 (FAO, 1995). 

Assim sendo, o diagnóstico do meio físico-biótico não se restringirá à 
análise da Vulnerabilidade à Erosão, mas também gerará informações 
relativas às potencialidades dos recursos naturais em seus aspectos agrícolas, 
pecuária, extrativismo vegetal, animal e mineral, aproveitamento múltiplo das 
águas, entendimento da biodiversidade do sistema ambiental amazônico bem 
como sobre os riscos ambientais decorrentes dos usos inadequados. 

6.1.4 Diagnósticos do ZEE 

Serão realizados 3 tipos de diagnósticos: 

a. Diagnóstico Físico-Biótico 
Os levantamentos e pesquisas de geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação, clima, fauna e recursos hídricos receberão tratamento analítico, 
que atendam a elaboração da Carta de Vulnerabilidade à Erosão e a Carta de 
Potencialidade dos Usos Múltiplos dos Recursos Naturais. Assim ressalta-se a 
importência das pesquisas sobre os recursos hídricos, fauna e flora para 
PPG-71 SPRN-AAI 
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melhor conhecimento da biodiversidade, além das análises do relevo, geologia 
e solos já anteriormente citados. Neste sentido reforça-se que os estudos fito 
fisionômicos têm como objetivos identificar e mapear as principais paisagens 
vegetais, bem como inventariar as principais espécies botânicas, quer sejam 
de interesse comercial (extrativista), quer de interesse ecológico à fauna 
( áreas de refúgio e reprodução). 

A determinação das estruturas fito-fisionômicas toma-se importante para 
planejamento ambiental, considerando-se os seus valores intrínsecos de 
absorção e estocagem de gás carbônico na forma de material vegetal; a 
utilização das mesmas para fins silvo-agro-pastoris, lazer e educação, assim 
como de preservação, só é possível com o conhecimento das características 
diferenciadas das áreas sob o ponto de vista ecológico, em face do suporte à 
fauna (alimento, refúgio, reprodução). 

Visa-se, portanto, à definição de quais serão as áreas de possíveis 
reservas extrativistas, unidades de conservação (bancos genéticos) e áreas 
com potencial para atividades agropecuárias. 

O estudo da fauna tem como objetivo o levantamento e mapeamento da 
fauna com as suas distribuições geográficas, levando-se em consideração a 
biodiversidade existente nas terras firmes e nas planícies fluviais. Os estudos 
serão norteados por tipos de ambientes e grandes unidades de vegetação. 

Será feita a descrição das interrelações fauna-vegetação, fauna-fauna 
nas áreas estudadas, e se buscará conhecer os hábitos alimentares, os locais 
de refúgio e de reprodução. 

No que se refere especificamente à ictiofauna, além dos estudos relativos 
às espécies e hábitos alimentares entre outros, será realizada uma avaliação 
do potencial pesqueiro e da capacidade limite de exploração, quer seja 
econômica de subsistência ou pesca de lazer. 

Os recursos hídricos serão enfocados sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos. Estes estudos serão realizados com base em dados secundários 
disponíveis, completados e consolidados através de modelos matemáticos e 
campanhas expeditas de coletas de dados no campo. Serão correlacionados 
aos estudos realizados ou aos estudos eventualmente em execução e aos 
planejados por entidades ligadas ao tema. 

Considerando-se que a qualidade da água de superfície é função das 
atividades desenvolvidas em toda a bacia, será realizado o diagnóstico dos 
aspectos qualitativos das águas superficiais, levantando-se as atividades 
PJ'G.7 ISPRN-AM 
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antropogênicas desenvolvidas na bacia hidrográfica, identificando-se os 
principais usos da água e as fontes de poluição de origem urbana, industrial, 
agrícola (agrotóxicos) pontuais e difusas, bem como a caracterização global 
das cargas poluidoras, analisando-se a carga sólida em suspensão em seções 
estratégicas de coleta de amostras. Ainda será definida a rede de coleta, 
descrevendo-se pontos, parâmetros e periodicidade das análises. Este item 
considerará os pressupostos da Resolução CONAMA e tomará como 
referência as recomendações do "Standard Methods for Examination of Water 
and Wastewater'. 

\ 
.I 

b. Diagnóstico e Potencialidade S6cio-Econ6mica 
Os estudos sócio-econômicos apresentarão, para o estudo do 

zoneamento, unidades territoriais que configurem uma estruturação espacial 
das relações sociais. A elaboração e caracterização destas unidades permitem 
reconhecer momentos diferenciados de uma mesma fonnação social como 
expressões da realidade, cujo elo de ligação precisa ser demonstrado. 

Neste projeto, a definição das unidades sócio-econômicas será feita, 
conforme a metodologia de ZEE para a Amazônia Legal, através de 
indicadores que serão representados em uma Carta de Potencialidade Social e 
Econômica. 

A definição de unidades territoriais básicas de análise sócio-econômica 
tem por objetivo revelar uma diferenciação do território do ponto de vista 
social, que servirá para estabelecer áreas-programa para indicar diretrizes de 
desenvolvimento sustentável ou preservação. Estas áreas-programa 
considerarão as características sociais e econômica, os aspectos jurídicos e 
institucionais e a divisão político-administrativa existentes. 

Segundo metodologia geral do ZEE-AL, aprovada pela SAE-PR e 
proposta para o SPRN, como um dos instrumentos de gestão, a potencialidade 
sócio-econômica é vista como "elemento indispensável para obter-se a 
integração ecológico-econOmica necessária ao zoneamento·. As informações 
sócio-econômicas estão estruturadas, no Brasil em unidades territoriais 
político-administrativas, cuja base elementar é o município. Há, ainda, a 
possibilidade de se utilizar informações desagregadas por distrito e setor 
censitário. 
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O principio para a identificação da Potencialidade Social e Econômica 
proposto pela metodologia considera o desenvolvimento humano como 
·resultante do crescimento econômico sustentado, com distribuição de renda e 
melhoria da qualidade de vida da população locar. Neste sentido os critérios 
considerados são: 

- Potencial natural: em que a disponibilidade de uma base de recursos é 
fator positivo para o desenvolvimento humano, a ser relativado pelo 
acesso social aos recursos. 

- Potencial produtivo: em que a dimensão e a diversificação da estrutura 
produtiva implantada são fatores vitais ao desenvolvimento humano, 
ponderada, contudo, por sua capacidade de gerar empregos e renda para 
a população local e de absorver inovações. 

- Potencial institucional: em que o elevado nível de organização social é 
condição fundamental para o desenvolvimento humano, expresso pela 
presença de instituições governamentais e não governamentais: devendo 
ser relativada pela efetividade da autonomia e da prática social. 

Para definir as potencialidades sociais espacializadas no território, que 
culminam com a diferenciação das unidades sócio-econômicas, as referenciais 
básicas são: a elaboração do diagnóstico sócio-econômico. 

Para tanto é necessário apresentar as informações sócio-econômicas 
espacializadas, para serem integradas às demais componentes do meio físico 
biótico, fonnando um quadro coerente entre as relações sociais e o ambiente 
natural. Assim, as informações serão cartografadas na escala básica do 
projeto de 1: 250.000, considerando-se o corte sistemático intemacional. 

As informações sôcio-econõrmcas passíveis de mapeamento 1:250.000 
são aquelas referentes aos estudos do tema •• uso e ocupação da terra". 
Entretanto, aquelas que não puderem ser mapeadas, deverão ser 
consideradas. As informações não quantificáveis, cuja forma de apresentação 
impossibilite uma nítida distribuição espacial, terão a mesma importância 
daquelas quantitativas, oferecendo ao pesquisador os horizontes, as causas e 
o contexto de manifestação da realidade estudada. Evidentemente, a realidade 
social não pode ser totalmente reduzida a indicadores estatísticos ou índices 
numéricos a serem cartografados. 

O diagnóstico sócio-econômico deverá contemplar os seguintes 
componentes: 
PJ'G.71 SPRN-AM 
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1.) Uso e Ocupação Atual da Terra 
O estudo do uso e ocupação da terra representará um retrato da 

organização produtiva da área de estudo. Estas informações são de grande 
valia tanto na integração dos vários levantamentos naturais e sócio 
econômicos, quanto para subsidiar as opções por diretrizes de ação na fase ..••.•... 
final do projeto. 

O mapeamento e a análise do uso e da ocupação atual da terra serio 
produzidos a partir de imagens de satélite Landsat-TM5, com auxílio de fotos 
aéreas convencionais quando existentes, levantamentos de campo e dados 
estatísticos e bibliográficos. 

2.) Análise Regional 
O entendimento da dinâmica da economia regional é fundamental para a 

formulação do ZEE, no sentido de identificar as atividades e as adequações de 
manejo a serem estimuladas e/ou desestimuladas, c.onvergindo 
progressivamente para um processo de desenvolvimento sustentável. Assim, a 
análise econômica mostrará a lógica da produção que está fomentando as 
relações sociais, mantendo ou substituindo antigas fonnas de exploração dos 
recursos naturais e humanos. 

Por outro lado, serão abordados os reflexos regionais de atividades 
econômicas urbanas e rurais, principalmente quanto aos impactos ambientais. 
Para tanto, serão levantadas informações sobre as implicações ambientais da 
agro-indústria, da indústria extrativa, do turismo, da mineração e da poluição 
urbana, principalmente disposição final de resíduos sólidos e efluentes 
domésticos nos cursos dágua, para avaliar as suas implicações, tanto no 
ambiente humanizado, quanto no ambiente natural. 

A análise da economia local caracterizará o conjunto das atividades 
econômicas, ressaltando o peso relativo dos setores primário, secundário e 
terciário, bem como a distribuição da população economicamente ativa nestes 
setores de atividade. 

Terá uma interação entre uma análise da hierarquização urbana e 
organização do espaço regional com os estudos econômicos que possibilitem 
divulgação de conhecimentos que auxiliem os produtores a orientarem suas 
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atividades econômicas inclusive indicando-lhes possibilidades de distribuição 
e comercialização de seus produtos. 

Também serão realizados estudos sobre a estrutura social, tendo como 
suporte uma determinada divisão social e espacial do trabalho, mostrando 
como esta população se distribui pelas áreas rurais e urbanas, municípios e 
regiões administrativas. Caberá, ainda, distinguir, após esta especialização, .•..... 
outras características desta distribuição, apresentando as divisões por sexo e 
idade. Pretende-se com isso construir projeções populacionais para um 
período mínimo de dez anos, a partir de hipóteses consistentes relativas à 
realidade pesquisada, a contar do marco zero da execução do diagnóstico. 

. ··"• 

Em relação à saúde, à educação e à inserção no mercado de trabalho 
levar-se-á em consideração os equipamentos existentes e a situação 
específica da mulher nas áreas pnorítárias do projeto. 

Num projeto de planejamento regional, cujo objetivo elementar consiste 
em propor mecanismos para o desenvolvimento sustentável, respeitando 
diferenças culturais e respeitando os padrões tecnológicos locais é necessário 
também realizar um levantamento de informações a respeito da cultura 
indígena, diferenciando os vários grupos, sua evolução, tendências e modelos 
de ocupação. Há dois tipos diferentes de informação a serem produzidas. 
Aquelas relativas aos territórios ocupados e suas ligações com o mundo 
exterior, e aquelas relativas à situação social das comunidades. 

No primeiro caso, vai-se proceder a uma identificação dos grupos 
indígenas e dos seus territórios, inclusive, mapeando as áreas de domínio, e o 
estatuto jurídico atual das áreas. Também, se abordará a situação atuar das 
áreas ocupadas com a finalidade de se propor medidas de conservação, 
avaliando o atual sistema de exploração dos recursos naturais das reservas, 
(por exemplo, o arrendamento e o extrativismo), bem como, os vetores de 
pressão externa provocados pelo avanço de posseiros. da mineração, entre 
outros. Alem disso, serão diagnosticadas as relações de trabalho 

.....••.• Et&tabEtJacidas. entra.as íMioa ..a-a- socieda<:fe' envot\lente;"tdeMtlfieân~o ·l:I · f&iná .•• _. . 
de pagamento, o tipo de atividade, os impactos causados na organização 
social, etc. Para tanto se apresentará um estudo acerca da situação das 
comunidades indígenas e suas próprias expectativas. 
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e. Diagnóstico Juridico~nstitucional 
As atividades do PGAI relativas às questões Jurídicas objetivam aprimorar 

a legislação incidente na área de estudo, pois os programas propostos para 
viabilizar efetivamente o Zoneamento estarão inseridos em um contexto 
institucional prévio. Neste contexto, o Zoneamento proposto deparar-se-á com 
uma legislaçãq._vigente, à qual se adequará ou, então, proporá modificações. 
Inicialmente será realizado um diagnóstico que pennitirá identificar a situação 
atual dos recursos humanos e a infra-estrutura institucional pública, como 
também as áreas de competência dos órgãos 

Neste sentido, as atividades aqui previstas consistem em identificar os 
aspectos formais da legislação, dos programas federais, estaduais e 
municipais pertinentes, da organização burocrática da administração pública, 
com o objetivo de estabelecer uma base para a concepção de propostas de 
normalização factíveis, face à realidade prevalecente nos municípios e no 
estado. 

No que diz respeito aos aspetos fundiários, toma-se necessário elaborar 
cartas dos municípios abrangidos pelo projeto, preferencialmente na escala 
1 :250.000, evidenciando a situação jurídico-legal das terras em termos de: 

- Áreas de domínio da União; 

- Estado e Municípios; 

- Áreas com títulos definidos; 

- Identificação de glebas; 

- Reservas indígenas; 

- Unidades de conservação; 

h ••• ;, •••••••• ••4- 

No decorrer do processo do zoneamento e do ordenamento territorial 
poderá ser necessário esclarecer ou elucidar questões de caráter fundiário, o 
que deverá ser realizado p~l9s ç.rg#Jo~ .. comP.eteotes .da. .• área--federaf •.ot:1"- •4•·), - , •••• _ •• _,, •. 

•••• •••• ·-- .,, ••• , •• , .•.•••••••••• ,....~ 4 .•••••• -q..,... .• 
estadual. 

Os procedimentos técnico-operacionais para a realização dos estudos 
referentes a este tema consistem em levantamento e análise dos dispositivos 
da Constituição Federal e das constituições dos Estados que apresentem 
relevância para os objetivos do Zoneamento, das leis orgânicas dos 
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municípios, especificando seus conteúdos fundamentais e os principais 
desdobramentos da legislação ambiental e de ordenamento territorial, nas 

~af~~51Qfs-rBMb~fnSní~ ~~§bP, ra~~~fntr,+01 E1iMftb <i~fffií8e 
reforma agrária, desapropriação, águas, regime de navegação fluvial e aérea, 
transporte de produtos perigosos, mineração, populações indígenas, sistema 
cartográfico e de geologia nacionais, produção e consumo, política industrial, .••.... 

,. .. ,. , . . . ,., 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção 
ao patrimônio histórico, cultural, paisagístico e turístico, política agrícola e 
outras conexas tais como, parcelamento do solo, planos e programas regionais 
de desenvolvímento, legislação penal relativa às matérias supra mencionadas 
etc., de leis e decretos federais, estaduais e/ou municipais, que instituíram 
unidades de conservação tais como parques, reservas, áreas de proteção 
ambiental. estações ecológicas etc. As áreas descritas nestes atos normativos 
serão mapeadas para permitir o esclarecimento de sua exata localização e 
dimensões; e análise da legislação estadual sobre terras, política de 
ordenamento territorial, conservação e preservação do solo, política 
agropecuária e outras conexas. 

O diagnóstico institucional e de recursos humanos no PGAJ do Amazonas 
será realizado ao longo do primeiro ano do projeto. O objetivo desta atividade 
consiste em 'identificar a natureza e as dimensões das divisões administrativas 
dos diversos órgãos setoriais do estado, descrevendo suas áreas de jurisdição 
e suas atribuições legais, a respectiva capacitação técnica e os recursos 
humanos, bem como a identificação de planos e programas em fase de 
tramitação e implantação no estado. 

Em função do zoneamento pretendido proceder-se-á, à formulação e/ou 
reformulação de diretrizes ou à proposição de modificações de normas legais, 
para que sejam efetivamente alcançados os objetivos visados, elaborando-se 
eventuais propostas de modificação da organização jurídico-administrativa, a 
fim de possibilitar o rnonítoramento efi~ e~~,'!~'!!~· ·.-· _. _,..., •........ , , ~ 

,. ,, .•.•....••. --;-.~'·· ... •\lf• .- .•...... ., ••••••••.•..•. ,, ..• ,...,, •.•.. ,...,,. .•.•. 
· ·"' Ã ·artrculaçao apropriada dos interesses da sociedade civil com as 

recomendações técnicas e os interesses político administrativos, é que 
garantem às proposições do Zoneamento sua exeqüibilidade e adequação ao 
ambiente sobre o qual atuam. 

PPG-7 t SPRN-AM 



.. .. 1 p MM PROGRAMA PI..OTO PARA A PR01EÇÃO DAS R.ORESTAS TROPfCAIS 00 BRASIL p PG- 7 

je 47 

6.1.5 Mapa-Síntese de Domínios Ecológico-Económico 

O Zoneamento Ecológico~Econômico resultará da correlação das 
informações levantadas e cartografadas dos aspectos naturais, sócio· 
econômico e jurídico institucional. Este procedimento deverá gerar uma análise 
integrada que -identificará e caracterizará compartimentos ambientais, os 
conflitos entre potencialidades e fragilidades, bem como processos de 
ocupação tendencial. 

Este procedimento de correlação dos produtos dos diagnósticos da 
natureza. da sócio-economia e do jurídico institucional, não se concretiza de 
forma mecanicista. Além da correlação das informações analisadas, o 
processo é acompanhada de ampla discussão técnico-cientifica e com 
representantes da sociedade civil organizada. 

Com a definição do zoneamento na escala de 1 :250.000, as estratégias 
gerais deverão perseguir objetivos relativos à conservação, preservação e de 
desenvolvimento a partir de incentivos às atividades econômicas compatíveis 
com a sustentabilidade ambiental. 

6.1.6 Fonnulação das Diretrizes Gerais e Específicas por Zona/Domínio 

A partir do diagnóstico e do Zoneamento, serão definidas as diretrizes 
globais de preservação e desenvolvimento, em linhas gerais e específicas, 
paralelamente às medidas de caráter corretivas e preventivas. Estas diretrizes, 
definidas com a participação da sociedade civil organizada, serão 
consolidadas na forma de legislação ambiental que compatibilizará as diversas 
legislações existentes ou por ações indicativas, quer nas várias esferas do 
poder - federal, estadual e municipal, - quer nos diferentes setores da ação 
humana - saneamento, energia, transporte, uso dos recursos hídricos e 
terrestres, entre outros . 

. ~.~~- v.~z. ~~~~~d~!· .. ~ •. ~~~~~.º .!~P!~~;~~~r~ ... ~~ -~~~~i!.~~-.~-!!}f.~~~í~~ .... -····~ ..... ,-~.·:· 
, ·· •......• ' · · .., i-êbri~erisuaaas de açlo de médio e longo prazos, a serem empregadas no 

âmbito do poder federal, estadual e municipal, orientadas por um sistema de 
gestão. 
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Os conhecimentos a serem produzidos embasarão as ações de curto, 
médio e longo prazo que são de três ordens distintas, a saber: 

• ações corretivas e preventivas visando a proteção dos Sistemas 
Ambientais Naturais e as culturas da população nativa; 

• programas de incentivo e incremento das atividades econômicas 
compatfvets, de um lado com a fragilidade dos ambientes naturais e dos 
padrões culturais e de outro, com a capacidade suporte dos recursos 
naturais renováveis; e 

• definição da articulação político-institucional para gestão integrada 
implementada pelos órgãos do Estado, Município e o Governo Federal. 

6.2 Monitoramento Ambiental 

Os conceitos sobre o monitoramento presente no contexto institucional 
brasileiro são numerosos e variados. Ainda quando se restringe seu exame ao 
campo ambiental, persistem definições diferencíadas. É compreensível que 
assim seja, já que as diversas ações consideradas como afetas à sua definição 
comportam instrumentos e procedimentos de diferentes tecnologias, muitos 
deles recentes, desprovidos, pois, de qualquer tradição de utilização. 

Tal descompasso se observa ainda, de forma mais alarmente na região 
amazônica onde os deslocamentos são de tal magnitude que exigem logísticas 
extremamente complexas, envolvendo custos bastante expressivos. Essas 
exigências, por sua vez, se dão num ambiente institucional invariavelmente 
carentes de recursos humanos, materiais e financeiros. 

Deve-se ressaltar que para efeito do presente trabalho, monitoramento 
ambiental será considerado como um conjunto de procedimentos voltados à 
percepção das alterações do meio físico e biológico das regiões Nordeste e 
Sudeste do Estado do Amazonas. Esta percepção deve incluir a identificação 
das respectivas causas determinantes e dos possíveis desvios em relação a 

, .., __ . padíões,..estabel~s,·.expliGita w1r,,pffoitemente-, peto·tcnjtJntO'~da'"f1t:1rrttcr,; •.•. , .,.,.._ ... M. ·"'- ·· ··· 
diretrizes e leis pertinentes à questão ambiental e correlatas. 

Do ponto de vista teórico, o monitoramento constitui insumo importante e 
estratégico. É sobre ele que as atenções deverão estar voltadas por ocasião 
da definição das áreas e dos elementos a serem fiscalizados. A partir do 
monitoramento será possível estabelecer a distribuição das campanhas 
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periódicas e a localização física das bases de ação do órgão ambiental do 
Estado. 

No que se refere às atividades produtivas, o monitoramento se insere nos 
requisitos para obtenção das licenças prévias de instalação e/ou de operação, 
no âmbito das ações de controle e fiscalização do órgão estadual ou do 
próprio IBAMA. Tal monitoramento pode ser vinculado às atividades 

-,..... 
produtivas, podendo ser concebido de diferentes formas, envolvendo 
parâmetros variados e freqüências de medição. Seu desenvolvimento, 
entretanto, deve ser objeto de inspeção e/ou aferição pelo órgão ambiental 
responsável. 

É de se supor que as referidas inspeções e/ou aferições se dêem no 
âmbito das atividades de controle e vinculadas as renovações da licenças as 
quais as atividades estejam subordinadas. 

No que se refere aos aspectos legais, cabe destacar que a legislação 
ambiental não apresenta obrigatoriedade de execução de ações de 
monitoramento ambiental de uma forma explícita, sendo colocada somente 
como uma diretriz de âmbito geral (CONAMA, 1992). A Resolução CONAMA nº 
001 de 08 de março de 1986 que estabelece critérios para a elaboração do 
EIA/RIMA, determina em seu artigo 06 "o estudo de impacto ambiental 
desenvolverá no mínimo as seguintes atividade técnicas: ... IV - elaboração do 
programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e 
negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados". Essa 
Resolução também determina, em seu artigo 09: "o relatório de impacto 
ambiental - RIMA refletirá as conclusões de estudo de impacto ambiental e 
conterá, no mínimo ... VII o programa de monitoramento e acompanhamento 
dos impactos". Entretanto, nada é colocado sobre as conseqüências legais que 
adviriam no caso desses programas de monitoramento não serem cumpridos. 

O mesmo lapso se observa na Resolução CONAMA nº 16 de 07 de 
dezembro de 1989 que institui o Programa de Avaliação e Controle Ambiental 
da Amazônia Legal. Esta determina, em seu artigo 3°: o Programa terá as 

• • •• # " ., ·...i·~ ..•.... , . .,~ •I,.• .••.• , ••••••..•••• ~ ••.•• 1,, ,._......,....e ~ .... ~ .....•... ,,. ,,... 
, •• , ••• e- .• ,.~ ., ,seguintes--estt'l!t~as·-gei"ãls"~tt'exêru~õ<~-ITf"'Môriitóramento e Fiscalização 

Ambiental: 
a) Identificação dos parâmetros a serem avaliados e acompanhados; 
b) Definição das técnicas e métodos a serem utilizados; 
e) Estabelecimento de redes de amostragem e fiscalização; 
d) Realização de campanhas de monitoramento e fiscalização; 
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e) Implementação de medidas de controle 

As ações de monitoramento serão priorizados nas áreas consideradas de 
maior interesse pelo projeto, quais sejam as oito áreas piloto já assinaladas 
anteriormente. 

6.2.1 Monitoramento de Desmatamentos e de Queimadas 

O acompanhamento dos desmatamentos e das queimadas objetiva 
estabelecer o controle sobre o processo do avanço do desmatamento e as 
práticas das queimadas ao longo de cada ano. 

As atividades serão inicializadas por um trabalho de localização com 
base nas imagens de satélite atualizadas. Esse trabalho básico será lançado 
numa base cartográfica digital, possibilitando atualização permanente do 
avanço das novas áreas desmatadas. A atividade será desenvolvida em duas 
frentes: 

1. Para que haja atualização das informações, será necessário obter um 
conjunto de imagens anuais, com abrangência para toda a área objeto de 
acompanhamento. Esta operação também será desenvolvida com o uso 
de fitas magnéticas e leitura óptica através de monitores de vídeo. 

A atividade será repetida anualmente após o período seco, quando 
normalmente se executa o desmatamento. Como as atividades de 
desmatamento exigem autorização do IBAMA e licença do IPAAM, uma 
operação de controle através das imagens de satélite anualmente serão 
confrontadas. Desta maneira, as áreas onde os desmatamentos ocorram com 
maior incidência, a somatória das áreas mapeadas serão comparadas com a 
somatória das áreas autorizadas por licenças e guias. 

2. O mon_it~.';~:~~~ ~~s---~~!f~~~~- .. !~!i~~á~. ~!!L ,~!fs>f.ÇO_.)J:l-ª~or, .,.!ftO~ •..... ~-· ••.• ,, ~ -·· .. 
.•. " .•• -: , .,_;, .•.. ~ri'eces·sário o acompanhamento imediato. Em algumas áreas piloto, onde 

ocorre maior probabilidade da prática de queimadas, serão adotados 
procedimentos como: 

a. detecção dos focos de queimadas recentes por sistema de satélite, 
através de Convênio com o INPE; 
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b. identificar parceiros para o desenvolvimento conjunto do monitoramento 

das áreas de queimadas a nível local; 

e. distinguir os tipos de queimadas quanto o tipo de cobertura vegetal 
(desmatamento recente, capoeira, campos naturais); 

d. fazer uma análise comparativa interanual, da evolução das ocorrências 
de queimasas; 

e. divulgação dos prejuízos e da ilegalidade da prática de queimadas pelos 
órgãos de comunicação. 

6.2.2 Monitoramento da Atividade Madeireira 

O acompanhamento das atividades econorrucas relativas à 
exploração madeireira será implementado através de uma estrutura de 
controle descentralizada. Atualmente o sistema de licenciamento 
ambiental dessa atividade .está sob a responsaoíüdace do IPAAM. O 
IBAMA autoriza o desmatamento e executa o monitoramento. 

O monitoramento deverá seguir as seguintes etapas: 

a. Identificação do sistema de exploração; 

b. Identificação das áreas com maior incidência de corte (legal e ilegal); 

e. identificação das espécies exploradas; 

d. identificação do meio de transporte e de comercialização das toras 
(madeira não beneficiada) entre a área de corte e a área de 
beneficiamento; 

e. identificação da procedência das toras de madeira (estados e 
municípios); 

f. identificação e cadastro dos pontos de beneficiamento (industrialização); 

g. quantificação do volume e do tipo de madeira bruta e beneficiada no 
E
,..f.,.~ . •••·\ ·~ -,, .. ,t":· ••• ,,,..; ,-, .,,...1o '\lo• •.••• _ _.~.,,,_ •• •"'Ili p1, •• ~~ .•• •.r '.::N~··t ,.- 

" ~ • - ••••••••••• _ ••• ·-·· ,,.,. • .• • • • • •• ., -· ••• •' ••• ;,w • • ,:- •... ,,.. ...•..•........•......•..•• •tt•· • 

h. mecanismos e destinos dos produtos industrializados {mercado interno e 
externo); 

,. número de pessoal envolvido em cada segmento de atividade; 

j. organização dos dados levantados; 
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k. análise das tendências de impacto ambiental com o objetivo de orientar a 

tomada de decisão; 

L divulgação de resultados; 

6.2.3 Monitoramento do Uso Atual da Terra e Degradação dos Solos 

O acompànhamento da dinâmica e expansão das áreas do uso atual da 
terra nas áreas Sudeste e Nordeste será desenvolvido através de dois 
procedimentos específicos, porém articulados. O primeiro procedimento vai 
tomar como apoio o uso das informações geradas por satélite, enquanto o 
segundo se apoiará nas informações relativa à efetiva produção agrícola de 
cada município. 

As imagens de satélite serão o instrumento básico para se atualizar 
anualmente os mapas de acompanhamento da expansão e dinâmica dos 
diferentes tipos de uso da terra. Desta maneira, todo ano, no período da safra 
agrícola, será necessário dispor de um conjunto de imagens em papel 
fotográfico e/ou CD-Rom das áreas a serem monitoradas, para identificação 
dos padrões de uso e a confrontação com as imagens anteriores. 

Os dados relativos à produção agrícola, pecuária e extrativista, por tipos 
de produtos, sistema de produção e prováveis impactos, serão obtidos a partir 
das informações geradas em cada município com verificação "in loco" nas 
áreas de produção. Serão verificadas ainda, a qualidade da cobertura da 
pastagem e da produtivídade da pecuária por ha e qualidade do animal. 

Nessas áreas também serão efetuados monitoramentos sobre a erosão 
dos solos através da observação visual do aspecto das águas de superfície e 
análise laboratorial sobre a qualidade das águas. A coleta de amostras d'água 
será feita em pontos estratégicos de microbacias que são afetadas por 
atividades agrícolas, pecuária ou exploração florestal. 

A coleta será periódica e a análise laboratorial contemplará conteúdos 
de: sedimentos, pH, condutividade, nutrientes, carbono orgânico dissolvido e 

• ~ •.• , •• , !1.C. • ,i •• • \"' . Ir,• _.._. • ·~ 1 •••• • , •• ."-'\•• :t'• 4 ._ • • •, 

.• ,.~ ... , ••• - •..•. i'esidws·ét~rotóxico"S.··es~·tratràlttC,'·ãê iríã1ise será feito em cooperação 
técnica com o INPA (Projeto de Ecologia Aquática). 

Esta atividade obedecerá as seguintes fases: 
a. identificação através de imagens de satélite das áreas com atividades 

agropecuária e florestal; 
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b. acompanhamento de campo georeferencíado dos tipos de uso da 

terra; 
e. avaliação da qualidade da pastagem através da cobertura existente e 

da produtividade animal; 
d. acompanhamento qualitativo de doenças e pragas das atividades 

agropecuárias; 
e. seleçãóoos pontos para coletas periódicas de amostras de água; 
f. implementação com periodicidade de coletas de amostras de água; 

g. elaboração da análise laboratorial das amostras; 
h. organização e análise das informações; 
i. divulgação dos resultados; 

6.2.4 Monitoramento da Qualidade das Águas 

Esta atividade será desenvolvida através de cooperação técnica entre 
IPAAM e CPRM (medições de campo) e INPA/UTAM (análises laboratoriais). 

Serão selecionadas as sub-bacias a serem monitoradas tomando-se 
como ponto de partida a tecnologia, o conhecimento e a infra-estrutura 
instalada da CPRM. 

As atividades se desenvolverão conforme abaixo: 
a. selecionar locais estratégicos e representativos - fluviais e lacustres; 
b. identificar os pontos de poluição; 
e. medir aspectos da qualidade das águas - pH, nitrogênio, minerais, 

bacteriológicos e resíduos sólidos; 
d. estabelecer banco de dados com os resultados de laboratório; 
e. análise dos resultados para avaliação da qualidade das águas; 
f. verificação dos desvios em relação às normas que classificam os rios, 

conforme resolução CONAMA; 
g. consolidação e divulgação dos resultados; 

6.2.5 Monitoramento da .4ijyi.~. ijari,npa;r,a,. .. i-,·\L ,.. , •••••••••••• , •• ,,., ••••• ; ••.•.• ~: .,.. · ..-~-- • - • .• ,,..>."··'" · , ••.. ~ ~ •. ~. •• "" 
.•. ~ • .........,..~ .• -": ••••••• ...,,,. ••• ..,..; ..• ·,~"- •.•• ,,..,.. • .,,..,.. t"'4II .••.•••.• F 

O monitoramento da atividade garimpeira será executado através de um 
prévio cadastramento, seguido por um acompanhamento dos 
empreendimentos em intervalos de seis meses. As imagens de satélite 
permitam a identificação, não somente das áreas afetadas por mineração 
industrial (complexo de Pítinga), mas também da garimpagem individual 
pf'G. 7 I SPRN-AM 



1 P AAM PROGRAMA PILOTO PARA A PROT'EÇAO DAS R.ORESTAS TROPICAIS oo BRASIL PPG- 7 
jis 54 

(Ouro), quando encontrada nos leitos das cabeceiras de rios; casos atuais se 
situam nos altos rios Parauari e Abacaxis, sustentados por Maués e Nova 
Olinda do Norte, como cidades de abastecimento e comercialização. 

As atividades que serão desenvolvidas no monitoramento do garimpo e 
da mineração são as que se seguem: 

1. identificaçã~das áreas de garimpagem e mineração; 

2. cadastramento dos grupos ou empresas que praticam a atividade 
minerária; 

3. caracterizar os tipos de ocorrência das jazidas e minerais explorados; 

4. identificar e caracterizar os processos de lavra - exploração manual ou 
mecanizada, e, volume de produção; 

5. caracterizar os processos de beneficiamento; 

6. caracterizar os procedimentos de estocagem dos rejeitas sólidos 

7. caracterizar os procedimentos com relação ao destino das águas servidas; 

8. identificar os procedimentos com relação aos resíduos gerados pelo 
processo de ama/gamação (mercúrio); 

9. organização de um sistema de banco de dados; 

1 O. analisar os dados decorrentes dos levantamentos; 

11. desenvolver medidas mitigaórias (corretivas) para diminuição dos impactos; 

12. divulgação das informações; 

6.2.6 Monitoramento de Produtos das Florestas Não Madeiráveis 

A atividade extrativista de produtos florestais na Amazônia é praticada 
tradicionalmente pela população ribeirinha. Essa atividade faz parte do 
processo de sobrevivência das comunidades tradicionais, que vivem na e da 

.,. -,~ ~~E:s!~.· . r~J9i.r:199 .. !1~~ Jll~~ns . flul(.ia.is,.. CYtd~..axAste .~i09"po98Íb~~áe .• ·· i ••• ···., ••'ilt ••11· 

troca dos seus produtos por alimentos, roupas e remédios, com regatões 
( comerciantes barqueiros). Raramente. o homem da floresta se desloca da 
área da sua habitação, para efetuar esta troca em pequenos núcleos ou em 
cidades. 
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Os produtos tirados da floresta são os mais variados:plantas medicinais, 
frutos comestíveis e produtos industrializáveis. Os produtos mais conhecidos 
são: ervas e cascas para chá ou compressa, urucú, frutos de cupuaçu, açaí, 
castanhas, Jatex da seringueira e palmito. Dependendo da região, a atividade 
extrativista concentra-se em determinados produtos, em função da sua maior 
disponibilidade. 

Será implantado um sistema de acompanhamento dessa atividade de 
exploração, para poder estimar-se a intensidade e importância sócio 
econômica desta tarefa. Será necessário alcançar a colaboração ativa de 
elementos dessas comunidades, para o recolhimento dos dados e o repasse 
das informações, para o banco de dados. 

Para implementar o monitoramento da atividade extrativista serão 
desenvolvidas as seguintes etapas: 

a. identificar cartograficamente o local do extrativismo e os pontos de 
vendas e trocas dos produtos florestais; 

b. identificar os agentes entre os moradores, que se colocam a 
disposição de, periodicamente, coletar e transferir os dados 
necessários; 

e. organizar uma planilha simples e fácil de preencher, com os seguintes 
itens (localidade, tipo de produtos extraídos, quantidade da safra por 
produto, destino dos produtos, preços e arrecadação - renda e 
identificação dos compradores); 

d. análise dos dados e divulgação dos resultados. 

6.2. 7 Monitoramento da Pesca 

A atividade da pesca, para ser monitorada, deverá contemplar as 
diferentes categorias pesqueiras quais sejam: 

a. pesca amadora, vinculada ao turismo; 
. • .-..#,'1'4 .a,.....,,,,,...,,. .••..••. A•, • .--., ••• j,..p.-,.,.,.' ··"'~••"._ • .,.._ - ..•..•. ~.~· .klf ••.• "' ~,,. ~ .. -. I' •••' 

.. ,., . ••. ., . ' t> .. ,. ~~§i:a ae sütis'ísfenéiã: vinéülada à população ribeirinha; 
e. pesca profissional, com vínculo empresarial. 

A atividade pesqueira será acompanhada pelo órgão ambiental do 
estado, que implantará um sistema informatizado de controle da pesca. A 
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EMBRAPA - CPAP, por exemplo, desenvolveu um sistema para a bacia do alto 
Paraguai-Pantanal, que pode ser ajustado para o estado do Amazonas. Este 
sistema constituiu-se no desenvolvimento de uma planilha onde consta uma 
série de informações, obtidas a partir dos praticantes da pesca. 

A planilha conterá alguns itens, tais como: 

a. nome do pescador ou da empresa de pesca, data e localidade; 

b. categoria em que se insere o pescador; 

e. tamanho I capacidade do barco utilizado; 

d. número de pessoas, diretamente envolvidas na atividade; 

e. quantidade de pescado (peso); 

f. tipos (espécies) pescados; 

g. quantidade pescada por cada espécie; 

h. tamanho e peso médio das espécimens pescadas; 

i. área {rio, localidade) onde efetuou-se a atividade pesqueira; 

j. destino do pescado comercializado; 

k. observações e outras informações que se fizerem pertinentes. 

Essas informações alimentarão diariamente um sistema de banco de 
dados infonnatizado, instalado no IPAAM ou IBAMA. 

A aplicação das planilhas ficará a cargo de pessoas responsáveis em 
cada ponto de desembarque I comercialização dos produtos pescados. 

Periodicamente e sem aviso prévio, o órgão ambiental fará um trabalho 
de coleta dessas informações, através de estagiários em contato direto com os 
pescadores, e assim possibilitará a aferição dos dados diários coletados 
sistematicamente pelos agentes responsabilizados. 

,, _ _,. ._ ·~ ~-~ .. P:!'!!'?!J?.ª~~--~!m,'~ .. PR, .co.mur:uaades...rJbeir6'1Ra&;• A&bifflntesr-ee ioeair ··· · · · · ·· --· ,., 
onde se pratica a pesca profissional, será prioritária na execução deste 
monitoramento. 
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6.2.8 Monitoramento da Qualidade da Vida Rural 

No mesmo modo como todos os componentes deste projeto, os dados da 
qualidade de vida no nível municipal serão canalizados para a central do 
banco de dados digitais. Este banco favorecerá os trabalhos de 
acompanhamento, análise e comparação, para obter-se padrões de 
desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de vida. 

Um diagnóstico geográfico da situação de saúde em todo Estado foi 
completado recentemente pela Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ). Um atlas 
"Espaço e Doença· será disponível em outubro 1997. Espera-se uma 
cooperação efetiva com a FJOCRUZ no monitoramento futuro dos aspectos de 
saúde nas áreas prioritárias e nas áreas piloto em particular. 

6.3 Controle e Fiscalização 

Para incorporação efetiva da qualidade de vida como parâmetro de 
planejamento em política ambiental, é necessário complementar a política 
corretiva com a preventiva. 

O desenvolvimento econômico, sem a adoção de medidas de controle da 
poluição e observância de locais apropriados para sua implantação, aliado a 
impossibilidade de previsão de crescimento das cidades do Estado do 
Amazonas, tem levado a geração de poluentes e que a médio prazo irão 
comprometer o próprio desenvolvimento sócio-econômico pretendido. 

O IPAAM, órgão responsável pela coordenação e execução da política 
estadual de meio ambiente em todos os seus aspectos no Estado do 
Amazonas realize o cadastramento, o licenciamento, a fiscalização e o 
monitoramento das atividades potencialmente poluidoras que se desenvolvem 
no Estado, afim de possibilitar o cumprimento de uma consistente política de 
controle ambiental. 

A gestão ambiental contemple, entre outras, duas ativiqa~e,.s. ºP.f!ii.teP .... ~j~ .. , •.............. ,,._ ..... 
-·· ,. .•..••.• .., ..-·.;,.--- .... ~··· •• ,., •••••.•••• .,. •• 1.-., •..• , .••.•••.. ,.c, .• ' ~ . 

.....•.. ,- - -~·-·<Tllãntâlívâmérite ·a,siinlas, que fnteragem e se complementam, quais sejam: o 
controle das fontes de poluição ambiental e a criação e administração de 
unidades de conservação. 

Na primeira atividade, os instrumentos operacionais são licenciamento, 
fiscalização e monitoramento. Conforme previsto em legislação federal e 
estadual, a avaliação de impacto ambiental, é que instrui o licenciamento de 
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um empreendimento/atividade, com características essencialmente 
preventivas. A análise dos impactos é que permite verificar a conformidade do 
projeto com as exigências legais, o uso múltiplo dos recursos naturais, as 
ações mitigadoras dos impactos ambientais decorrentes da implantação do 
projeto e o seu respectivo monitoramento. 

Na segunda atividade, o instrumento operacional que materializa a 
estratégia da ação é o Zoneamento Ecológico-Econômico. 

O controle é o conjunto de atividades regulatórias que garante o 
cumprimento das normas pertinentes por parte dos 
empreendimentos/atividades que apresentem riscos ambientais. O controle 
envolve: 

a. cadastramento e licenciamento de atividades potencialmente 
impactantes; 

b. estabelecimento de medidas corretivas para os desvios constatados; 

c. fiscalização de atividades com potencial de impacto ambiental nas áreas 
prioritárias; 

d. vigilância das áreas prioritárias. 

O cadastramento no Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades 
Potencialmente Impactantes, junto ao IPAAM, consistirá nas seguintes 
atividades: 

a. cadastrar as atividades , nas áreas prioritárias , identificando 
quantitativamente e quantitativamente seus principais impactos 
ambientais; 

b. identificar as áreas de concentração das atividades impactantes obtendo 
estimativas do potencial destas áreas; 

e. levantar qualitativamente e q~~.catitaJJ~t:11~~ ~rt:t.a.í.duo~jgo.soa. que •... .- .. -~ •. '"· .. · .••••. 
• --~ •.Jt-o .• ---~ ••.•••.••• ':" #,. •• ~ ••••.• ,, • ..., •• .,....~--:,·,~·· ~.-. ••. 

existam no mumcipto. 

O licenciamento é um instrumento da maior importância na identificação 
e orientação das atividades, com potencial de impacto em uma região. Toda e 
qualquer atividade que envolva aproveítamento e utilização de recursos 
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ambientais, considerada impactante dependerá de prévio licenciamento do 
IPAAM, independente de outras licenças legalmente exigíveis. É nessa fase 
que se se caracteriza os empreendimentos de acordo com a sua 
complexidade, estabelecendo-se então, as exigências pertinentes à cada 
situação. 

No processo de licenciamento ambiental, dependendo das características 
da atividade môdificadora do meio, .será exigido Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental e seu respectivo Relatório de impacto Ambiental., conforme 
estabelece a Resolução CONAMA Nº 01, de 23 de janeiro 1986 e Decreto 
Estadual 10.028 de 4 de fevereiro de 1987 e demais normas pertinentes. 

Nesse sentido será dada ênfase ao licenciamento de todos os 
empreendimentos/atividades existentes nas áreas prioritárias, através de 
operação conjunta do IPAAM/Prefeituras Municipaís/BAMNFUNAI visando 
atender aos interesses do f PAAM, quanto ao licenciamento ambiental; das 
Prefeituras Municipais quanto a melhor proteção de seu patrimônio natural; do 
IBAMA quanto de autorização de desmatamento e caça predatória, e da 
FUNAI no cerceamento de qualquer empreendimento em áreas indígenas. 

Da mesma forma, diante das dificuldades normalmente encontradas no 
interior, relativas às questões ligadas à regularização fundiária, buscar-se-á 
parcerias com o INCRA, ao nível federal e o IFAM ao nível estadual, para que 
este assunto possa ser encaminhado e orientado da melhor maneira possível. 

Na implantação efetiva de sistemas de licenciamento de atividades 
impactantes em todos os municípios da área programa, serão desenvolvidas 
as seguintes atividades: 

a. Elaborar o Manual Básico de Procedimentos de Licenciamento; 

b. Promover eventos para capacitação de Recursos Humanos para 
Licenciamento Ambiental. 

e. Licenciar e Vistoriar todas as atividades municipais constantes da Tabela 
2 .......a,a.-'•-.:t• .-.. ,,,,_ 'W, .• ,._ • .-..,.. ••. ,.,.....- •••• T~•· ...,. •"• •• 1' 

t. '• ,. , •••..••• - . ,, ••• ,,.,."'·~··--..···~-a,.,,-.,.1..-. .. , ....•... ,,... .••. ,,,.. ~ 
·····"' . ..,.,, - ~ ,·a.- ... ºê!ônsõi;éiár Õ. Sistema de Licenciamento Ambiental; 

e. Articular os órgãos de meio ambiente da esfera Federal, Estadual e 
Municipal. 
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O outro instrumento de igual importância a ser colocado em prática será a 
fiscalização que identificará as irregularidades, aplicando as penalidades 
estabelecidas pela legislação. A fiscalização ocorrerá de forma sistemática e 
integrada com outras instituições afins nos três níveis de governo (federal, 
estadual, municipal). A sociedade também poderá participar nessa ação 
através de denúncias de irregularidades. Para este fim, será instalada e 
mantida no IPÀÃM, uma linha telefônica (linha verde), exclusiva, para que 
qualquer cidadão possa, gratuitamente formular a sua denúncia. 
Entretanto, há necessidade de aprimorar este sistema através do 
fortalecimento do órgão estadual de meio ambiente e seu relacionamento com 
a sociedade. Com o aprimoramento do sistema de acompanhamento 
informatizado das atividades cadastradas e licenciadas. 

Este programa envolverá diversas ações que se complementarão, 
formando um sistema integrado e que será materializado através das 
seguintes ações: 

a. Monitoramento ambiental , que utilizará técnicas de sensoreamento 
remoto para acompanhar as ações de dano ambiental e orientação das 
ações de fiscalização; 

b. Estruturação das atividades de fiscalização e dos mecanismos para sua 
execução. 

e. Fiscalização e notificação das atividades constantes da Tabela 2 

..•.• ": •.• , ..•.•••• - .••••..•. ,.,,.._,,_.~·•fllC.~ -.••• •.•. •· • .• ..; ..•.•...••• ,-~ •• •M#1111t.~•~v,,• ••••.••••• ,,.,.,.,. •••.• -v~·~• ..•....•.. , . ..,-.to. '·!lr-.• ••W • .., • .,..,,. ••. , ..•.... ~~·-""" 
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Tabela 2 Municípios que compõem as áreas prioritárias, com demandas de 
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental . 
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Barreirinha / T(M) 
~ruri ? 

Autazes -- ·:-· ? •.. .... ·-- .. ... .... ..,. _ ·34·- --~ 
01 _j 

1 

01 ·1 i Boa Vista do Ramos . T 
1-- --- - - --··· ··----·-----·-·-- . .! ... - 
! Borba · T(M)T ;....__ 

/ _9_~n_uta~~- _ _ __ (?) 
Careiro T(M) 

1 ·----i 
01 
34 Careiro da Várzea T(M) 

Humaitá ~- . - - -· --··- ~-·-. ... -. NT 01 , 
33 ·- ~--J 

lranduba 
NT 

ltacoatiara T 46 ' 
-- i 54 --, 

! . 
i 

i 
1 
j 

-J 

Manaquirí NT 
Manicoré · ·. · (?) 

j 

' ... r • 1 
Mau és ; NT 
Nova Olinda do Norte ' NT 

1 
! 

r---Pã~ntins - --- 
Novo Aripuanã 

T 04 

1-- Urucurituba 
r ltap:;;:ra=n=-=g:-:-a----- --- 

NT 
(?) 

Manaus 
Nhamundá 

(?) 
02 
02 

T 
T(M) 

532 

NovoAirão 
Parintins 

T(M) 07 

f Presidente Figueiredo ... _ 
/ Rio Preto da Eva 

NT 
l 

~ 

' . 1 T(M) 
·-- T(M) 

!. : 1 

São Gabriel da Cocheira 
(?) 
(?) 

i 
' ____ ., _ T 02 j 

Fonte: Sistema Estadual de Licenciam~nto Ambiental de Atividade Potencialmente 
1 

J. -a{, .. ,. •. ~·..,. .• ., .•..• ,,,.. •.•. #;.. m~ctantes .. , . .- "'- :\o•·•-f'l,•w...c,•.av-,~· •• v••-1''•·•·• •.. '-•\(.-'"'·f'-v•" •. ,,. .••••••••.• . .-. •.• - , ••• -4 -· •••••••••. ....,.,,,.~., ••••••••••• """... •• ~ •..• •• . 

-NT 
• (?) 
-T 
-T{M) 

= Não tem órgão de meio ambiente específico nem associado ,, = Não se sabe se tem órgão de meio ·ambiente 
= Tem órgão específico de meio ambiente 

= Tem secretaria que trata também de outros assuntos, como agricultura, 
administração, obras, esporte e tazer., turismo, etc. 
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6.4 Planejamento Participativo e Gestão Ambiental Integrada Com as 
Populações e Instituições Locais 

6.4.1 Apoio Institucional 

O apoio institucional à criação de órgãos de meio ambiente nos 
municípios da.área trabalhada objetivará fornecer apoio técnico e institucional 
para os municípios implantarem estruturas administrativas adequadas à 
execução das atividades necessárias à preservação do meio ambiente em 
suas respectivas jurisdições, fomentando, pelo menos, a criação de Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente em cada unidade administrativa municipal. 

A Política Nacional de Meio Ambiente ( Lei nº 6.938, de 31.08.81) e a Lei 
Estadual de Meio Ambiente ( Lei nº 10.831 de 10/02/82 e Decreto nº 3.225 de 
10/04/00) prevêem a descentralização da fiscalização e gerência dos recursos 
ambientais segundo políticas coordenadas pelo CONAMA e COEMA 

À criação de Órgãos de Meio Ambiente nos municípios, justifica-se 
plenamente diante das dificuldades normalmente encontradas no interior , 
relativas a Controle/ Fiscalização, apresentando-se a busca de parcerias com 
as Prefeituras Municipais uma estratégia para que estas atividades sejam 
encaminhadas e orientadas da melhor maneira possível , evitando-se ao 
máximo seu custo de implementação e solução de continuidade nos processos 
postos em prática. 

Esta atividade, descrita sinteticamente a seguir, será implementada 
através da execução das seguintes ações: 

a. A partir da Tabela 1, eleger-se-á 15 municípios, baseados no critério de 
existência de demanda por serviços de Licenciamento, Vistoria e 
Fiscalização. 

b. Elaboração de uma estratégia consistente para convencimento de 
lideranças nestes municípios a se incorporarem ao esforço estadual, 

articulado pelo IPAAM, de reg!-11.~~i=..ª~': •• t~s_.f,!!~~e~~oçtaJQlents ..•.. T ~-.,.~,. ~-~·"'· 
, •• _... ••• ., ' - •• ~ 4 .,. ••• ~ ••• •'1 _,,, .•.•.•• ·" •• ~ '",. .. ..~. 

, t ••.••• -·· ., ~ · ' ·- ••••.• • põlu1cforas em todo o estado do Amazonas. 

e. Visita por parte de técnicos do IPAAM, aos municípios selecionados para 
demonstração do modelo supra citado e agendar reuniões em Manaus 
com elementos dos municípios trabalhados para implantação efetiva de 
estruturas municipais de meio ambiente. 
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d. Reunião por uma semana em seminário de capacitação para a equipes 

que implantarão o programa delineado neste seminário através do 
método "ZOPP·. 

e. Dotação de infra-estrutura aos municípios em caráter de parceria com o 
poder municipal e organismos não governamentais, fornecendo, a estes 
consetnogou secretarias municipais de meio ambiente, muitos já criados, 
instrumentos de interconexão aos bancos de dados a serem gerados pelo 
Grupo de ZEE, Monitoramento, Vigilância, Licenciamento, Fiscalização e 
Cadastramento; possibilitando, efetivamente, além de forte estímulo às 
adesões das Prefeituras Municipais, um vigoroso fator para que os 
benefícios, dentre eles a informação, transcendam o horizonte de 4 anos 
previstos por este programa de apoio patrocinado pelo PPG7. 

6.4.2 Planejamento Participativo 

O objetivo é de conhecer as predisposições da sociedade civil 
organizada em relação ao Zoneamento e à gestão ambiental, bem como 
avaliar a efetividade das intenções do projeto, a fim de se propor os programas 
mais adequados. A proposta de Zoneamento, além do contexto organizacional 
dos órgãos da administração pública, terá que se inserir na realidade social. 
Para tanto, é necessário envolver as principais instituições da sociedade civil 
em suas várias instâncias de representação e abrangência. 

As diretrizes de planejamento e suas ações executivas terão um papel 
reordenador da realidade atual na área, atingindo e promovendo vários 
interesses de grupos sociais, organizados ou não, que poderão coincidir ou 
entrar em conflito com os objetivos do Zoneamento. Esta situação passa por 
um amplo processo de negociação em que os grupos sociais, ONGs 
ambientais e o poder público encontrem um consenso sobre o que desejam 
para esta área. 

Razões geográficas podem gerar conflitos de interesse, não apenas entre 
.,., ... =--- ·····. ~lPURiei~r~·-teffltérr- dênttt> .•. 'tJO'~ê"SMti .•. iTruhicrpiô:··~ttõs·.,.müniêipÍos ... · .. ~ •... ,.~_ •.. ·-· .. 

possuem um interior alongado (de sub-bacia hidrográfica), p.ex. Maués e 
Manicoré no sudeste e Nhamundá, Urucurá e Novo Airão no nordeste. Estes 
municípios contarão com múltiplas unidades de paisagem natural e faixas 
sôcio-econõmicos que compõem os domínios ecológico-econômicos como 
produto do ZEE. Consequentemente, as discussões no nível municipal, sobre 
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• 

1 P AAM PROGRAMA Pl.OTO PARA A PROT'EÇ.AO DAS R.ORESTAS TROPICAJS oo BRASA. PPG- 7 
jE- 64 

gestão ambiental integrada devem começar com o esclarecimento das valores 
e vulnerabilidades, através de equipes técnicos, por cada domínio dentro do 
território do próprio município. 

Dada a existência de conflitos reais e potenciais entre diferentes 
segmentos da sociedade, a proposição de diretrizes e normas a serem 
implantadas pressupõe a participação dos interessados em todas as fases do 
projeto. .,..... 

A identificação e o envolvimento dos principais aliados e parceiros do 
projeto na sociedade civil, certamente, vai contribuir positivamente para o 
desenvolvimento dos programas de ação específica, e a identificação das 
principais dificuldades de implementação do projeto, verificando os tipos de 
obstáculos e a melhor forma de removê-los. 

Especial atenção será dedicada à identificação e mapeamento dos 
conflitos sociais eminentes, como os relativos à questão da Terra, às áreas 
indígenas, à mineração, à exploração de recursos naturais protegidos, etc. 

A sociedade civil da área de influência do projeto, será alvo por parte dos 
órgãos envolvidos, de um programa específico, destinado a fomentar o seu 
envolvimento social e político, com as linhas mestres do projeto a ser 
implantado na área. T ai participação da população deverá dar-se através do: 

a. Desenvolvimento de associações representativas da sociedade civil, 
empresários, políticos, representantes religiosos, ONGs ambientais e 
outras; 

b. Fomento à participação da sociedade local em órgãos coligados 
existentes, tais como conselhos municipais do maio ambiente e de 
educação, audiências públicas etc; 

c. Promoção de fóruns públicos municipais, sobre meio ambiente; 

d. Promoção de seminários, para organizar a sociedade civil; 

e. Promoção de folhetos informativos das instituições participantes, 
. diyulQ§f1dP,.i .. ár~.a <i~ .al,&J~ç.ão.das~ar-~ •• ""' ...• .,..>··- .•.•.. , ·•· _ ...••••.. .-,.. ..•..•. ,~, ..•.... , .......•. , •.. ,., 

.•. ~. P; "·-· • •"-" •• ., ••..• -..,.. r '- • , 

f. Promoção de cursos literários para estudantes, com ênfase às questões 
ambientais; 

g. Treinamento e capacitação profissional a equipese de coordenação e 
gerenciamento no âmbito municipal. 
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• Os contatos com as autoridades municipais e os representantes locais de 
instituições federais e estaduais, serão promovidos por intermédio de 
reuniões locais, nas diferentes fases do projeto. 

Na área Sudeste já foram visitados os municípios de Novo Aripuanã, 
Apuí e Humaitá Ounho 1997) e Novo Olinda do Norte, Borba e Manicoré 
(setembro.,__1997), pela delegação do IPAAM, explicando os objetivos do 
projeto de Gestão Ambiental Integrada. As autoridades dos municípios e 
representantes da sociedade civil expressaram as suas maiores 
preocupações e expectativas. 

Na parte Nordeste já está funcionando um projeto de capacitação 
em geo-processamento no nível municipal, em Rio Preto da Eva, 
Presidente Figueiredo e ltacoatiara por parte da SUDAM em parceria 
financeira e técnica com o Serviço Florestal dos EUA Estas atividades 
serão harmonizadas com o projeto GAi. 

• Todos os municípios, muitos com unidades menores, incluem uma grande 
variedade de associações com interesses setoriais de produção, (mesmo 
que muitos delas sejam pouco ativas), quais sejam: 

assoe. de micro-empresários; 

assoe. de agricultores; 

colônias de pescadores; 

sindicatos de extrativistas ( seringueiros e castanheiros, etc.) 

• Os interesses dos povos indígenas dentro das áreas do Zoneamento, 
seja em territórios indígenas ou em comunidades dispersas, serão 
ouvidos por intermédio de agentes locais da FUNAI e representantes da 
COIAB, para serem considerados. 

, Existe o conselho indígena do rio Madeiça.{_Gl~1}2.9..t11 ... §~~ ecn.P~a.\P·· .~ ....•....... .,.,M,y ••. . ._ •. ,... :---,·""•' ....•.... ··~-1·. ~ _,, •...• ' ..,..,... .. "' .•.••. •>···· . o: •.••• _.,. ·' ~• .,. ••••• _ ••• ~ • ""' \ _. •••••• ~ 

·' · e, em ll'anaus, a Cooperação Waimirí-Atroarí, com presença muito ativa na 
parte Nordeste. 

A partíctpaçãc dos povos indígenas poderia concentrar-se nas seguintes 
perguntas: 
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:,.. Qual a ímportància da extensão do extrativismo nas Terras Indígenas 

dentro da área do projeto, tais como látex e outras gomas ou 

castanhas do Pará etc.? 

» Qual o interesse dos índios em participar na qualidade de vigias 

florestais? 

» Quais outros interesses convenientes dos índios para preservar as 

florestas dentro das Terras Indígenas? 

• Na área do projeto, especialmente na parte Sudeste, nota-se presença 
reduzida de ONGs ativas, que tenham interesse na proteção ambiental 
em geral, e na promoção de áreas especiais de conservação. Como 
também, áreas de fomento de participação ativa da população, dentro ou 
ao lado de: reservas biológicas; estações biológicas; reservas 
extrativistas; parques ou florestas nacionais e estaduais; áreas de 
proteção ambiental; etc.). 

O Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), ligado ao PPG-7, 
apresenta uma lista de associações ambientais sub-regionais, mas 
nenhuma delas atua na área do vale do rio Madeira e do Rio Uatumã. Os 
ONGs maiores, com interesse ambiental, como Vitória Amazônica 
(Manaus), IMAZON (Belém) e IMAFLORA (São Paulo), avisaram que os 
seus recursos humanos já estão compremetidos em atividades fora desta 
área (como p.ex. no médio e alto rio Negro). 
Afinal, o projeto terá que fomentar a criação ou a orientação de unidades 

da sociedade civil para se dedicarem especificamente à promoção de áreas de 
conservação e à educação ambiental nos vales dos rios Madeira e UatumA. 
Para isso alimenta-se a expectativa da participação do Centro de Ciências do 
Ambiente (CCA) da Universidade do Amazonas, e com o Fórum Pennanente 
de Debate Amazônico (FORAM). ..•. . .,,.,.. ...•.• _ ...• 

•• :. ! 6!111,o ••• .,...""'* .•.•.• ~ •••••••.••• -=.._.,_ ... "! •••••••• , > .~ ••• ., ••••• ~ •• '\ ..,.,.,. ••••••• , •.•• "'· • •• • • ···~ ..-c•t......S.-•' 4 .•..•.. ,, .•••.•. -,., ••. ~ .•• ~, .•..•••.• ,: •..• •·1"'··~· t J • ,.,_. 
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6.4.3 Educação Ambiental 

A educação ambiental de orientação prática, no nível local também não é 
promovida por qualquer ONG. Em geral, esta educação incluirá as seguintes 

ações e metas: 

a. Promoverttreínamentos e capacitação de recursos humanos em 
educação ambiental, para dirigentes e comunitários, dando 
possibilidades de participarem ativamente nas tarefas, com o objetivo de 
resolver os problemas ambientais; 

b. Difundir a legislação ambiental através de palestras e seminários com 
distribuição de cartilhas, panfletos e folders; 

e. Promover a distribuição de folhetos informativos, divulgando a atuação 
das instituições participativas; 

d. Treinar e· capacitar agentes multiplicadores no âmbito municipal; 

e. Realizar e participar de campanhas educativas, envolvendo ações de 
meio ambiente, ciência e tecnologia, visando a conscíentização de toda a 
comunidade; 

f. Proporcionar à comunidade em geral, o conhecimento, o sentido dos 
valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias para proteger e 
melhorar o ambiente por meio de palestras, cursos, seminários e 
campanhas educativas; 

g. Motivar toda a comunidade para participar ativamente da melhoria e da 
proteção do meio ambiente, através de recursos audiovisuais. 

6.4."4 A Co-participação do Ministério Público no Processo de Gestão Ambiental 

O Ministério Público, pelo atuaf sistema jurídico brasileiro, como 
instituição POSSUÍ "caráter .eeu:nanen.w1•40e~qQl.,..à.JUOÇáo ... ~~~··,....,.,.. •• ·- -·- 

~· •" .,·J.ç• .•• ,,,...,,,, • .- . ..,,...01',. ~~ •.... t ••• ,..,.,.4..... .•• ~• 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indtspensávels" (art. 1227, da CF). Em 
todo o Estado do Amazonas existem 72 Comarcas judiciárias nos municípios. 

Sua atuação na área definida pelo projeto dar-se-à através de suas 
promotorias situadas nos municípios envolvidos, que deverão, no exercício de 

PPG-71 SPRN-AM 



• 

IPAAM 

68 
seu mister, dar ênfase às questões ambientais, priorizando dentre outras as 
seguintes ações: 

a. instaurar ínquéritos civis para apurar a ocorrência de infração ambiental; 

b. ingressar junto ao juízo local com ações civis públicas ambientais; 

e. requisitardo órgão ambiental competente a realização de audiências 
públicas para a discussão de projetos relevantes e com potencial de 
poluição; 

d. contribuir para os projetos de conscientização popular ambiental, através 
da ministração de palestras e participação em encontros realizados em 
conjunto com demais instituições existentes nos municípios; 

e. atuar de forma conjunta e integrada com órgãos estaduais, municipais, 
federais e organizações civis existentes na área, objetivando uma ação 
mais efetiva na defesa da meio ambiente; 

f. orientar os munícipes e edis da área envolvida na criação, formação e 
participação nos conselhos municipais de meio ambiente; 

I -..,., '·-·•_..,..._:,••• .,_._ .. *' .. - .......•.• ~ ••,•":• •"' ..... , ... a, ••• .., •••••••••• , ,..,·-r •· ....• ,--:~~ • ·•·"'%""" .~.-~ ..•••• .i,-~-..,..- .... ,..~~ ":' • ... ...._. 
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Em maio de 1997, efetuou-se uma primeira reunião com os promotores 

públicos de responsabilidade municipal (comarcas) dentro da área Sudeste, 
explicando os objetivos do projeto GAi, solicitando assistência na formulação 
das ansiedades da sociedade civil no nível municipal. 

O Ministério Público continuará com a organização de audiências 
públicas sobre empreendimentos potencialmente impactantes ao Meio 
Ambiente, na base de EfA I RfMAs. Um exemplo recente é a questão da 
ligação da mina de cassiterita "PitingaD na área Nordeste, que passaria ou não, 
pela Terra Indígena ·waimiri-Atroarí". 

6.5 Bancos de Dados 

Os produtos apresentados objetivam a estruturação, implementação e 
operacionalização de um banco de dados, capaz de armazenar, integrar e 
sistematizar as informações ambientais (sócio-econômicos e físico-bióticos), 
gerados no âmbito do PGAI. 

Assim serão criadas três categorias de bases de dados (uma geo 
referenciada (SIG) e duas em alfanumérico não geo-referenciado), a serem 
integrados num único banco de dados. 

• A primeira base de dados objetiva coletar e analisar informações e os 
indicadores ambientais referentes à área (NE e SE, Figura 2). Para tanto, 
será necessário organizar e, manter um sistema operacional 
automatízado de levantamento, tratamento, armazenamento, edição e 
fornecimento de dados de cunho espacial e estatístico, compatíveis com 
as diferentes exigências dos organismos de Estado. 

Na estrutura desta base de dados serão consideradas tanto as 
informações de cunho espacial, relativas aos mapeamentos físico- 
bióticos e sócio-econômicos, como as alfa-numéricas geo-referenciadas, . 

. ·\A, • ..,. •• ......,,,11.,,• ~ ••.•.•. ~ .• ,....._., ••• ,-. ••.•• ~ •.•...••. "'\ •••..••.• ' 
•• ~1 • .,4: •••••• -,~ ""' ••••••••• eorresponctemes· aOS' ~ .• em~trad~Cqúe serão ·armazenados a partir 

da definição de parâmetros ambientais e de escalas máximas de 
interesse. Estas duas categorias de arquivos gráficos e alfanuméricos 
serão interrelacionados.a. permitindo obter através de um conjunto de 
procedimentos computacionais, um sistema de informações geográficas 
com indicadores de análise e de síntese da realidade. 
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• A segunda base de dados será criada, para armazenar as atividades 
municipais na gestão ambiental e desenvolvimento, restrito às duas áreas 
(NE e SE) de abrangência do projeto. Esta conterá dados de pessoas 
físicas e jurídicas de administração formal; os detalhes de associações J 
sindicatos I colônias municipais; a cronologia dos contatos com o JPAAM 
e com outras instituições executoras do projeto; os pedidos e sugestões 
de apoio para uma ou outra atividade de conservação ou manejo 
sustentável (tipo PD/A). 

Esta base de dados será gerenciada em conjunto com o ICOTI que 
dispõe de dados municipais mais diretos. 

Deve-se considerar a necessidade de se obter, freqüentemente, 
informações atualizadas destinadas ao monitoramento ambiental, 
referentes aos aspectos das atividades humanas, da ínfra--estrutura 
existente e dos meios físico e biótico. 

• A terceira base de dados destina-se, então, a instrumentalizar o processo 
de fiscalização, planejamento e tomada de decisões para definir ações 
relativas à operação, ao gerenciamento e a programas setoriais nos 
diferentes âmbitos de interesses, tais como: 

- fiscalização integrada da área (Estado, Região, Bacia, etc.) avaliação 
e controle do uso e ocepação do solo urbano e rural atual e 
prospectivo; 

- acompanhamento e controle das alterações nas características do 
ambiente físico-biótico produzidas pelas atividades econômicas, obras 
e serviços públicos, expansão da ocupação urbana e rural, sistema 
viário; 

monitoramento dos aspectos sócio-econômicos; sistema de coleta, 
tratamento e disposição de lixo; recursos hídricos e poluição; 

- COndiciOr)S,:ltA~..aoJP.jQJltaUi~eetoa~UR)aROS-··e ,atiYÍfflWMR"' .••••• -. .•• -·· ••• , •.•• ~ •• 
. • • • • .,, ••••.••• ~- •.•••••. ~~~ • •••••••.••• •. ••••.•• 1-~ • •• 

rurais, diretrizes e reordenamento da ocupação; 

- planos diretores de proteção e produção: 
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Esta terceira base de dados também será alimentado por informações 
geradas através dos estudos, programas setoriais e controles desenvolvidos 
pelos diferentes órgãos estaduais e instituições e abrangerá todo o território 
do Estado, dando atenção especial para a área do projeto. 

É necessário notar que, para alcançar os objetivos propostos, deve existir 
um adequado fluxo entre as três bases de dados, as entidades que produzem -· as informações e os usuários ·consolidação das informações ambientais·. 

As implicações da criação e manutenção dos três tipos de bases de 
dados, (no que se refere a equipamento, software e treinamento de pessoal), 
ainda não estão bem definidas. O Centro de Pesquisas em Tecnologia de 
Informação (CPTI), do Instituto Superior de Administração e Economia da 
Amazônia (1SAE em Manaus, fazendo parte da Fundação Getúlio Vargas), se 
dispõe a oferecer seus serviços quanto ao desenvolvimento de software e 
treinamento de técnicos do IPAAM, especialmente para o terceiro tipo de base 
dedados. 

A implantação e manutenção de um banco de dados de natureza 
interrelacionada e integrada é justificável, na medida em que exista disposição 
política para intervir no reordenamento da ocupação territorial, na instalação 
de infra-estrutura adequada para o reequilibrio de suas condições ambientais 
e, na operacionalização de um processo de controle e planejamento. 
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8.8 MATRIZ de planejamento (resultados; atividades; indicadores; fontes de verificação e pressupostos) 

~ Gestão Ambiental Integrada no Estado do Amazonas .,. 
" 

ESTRA Tl:QIA INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO PRESSUPOSTOS - (par parte qualttetlvoe) • 
OIJl!TIVO SUPl!~IO!t'l'INALIDAD! ~- 
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Contribuir 1)9AI 1 ~ doe l,KU'*- N1tur11l1 e o 
DNlffiilllv.ftlMIICt S~ de !ltegllo ~- 

08.l!TIVO DO ~OJ!TO J t ' .. - Npercuulo ix,.lttva na mfdl1 
a..iao Ambiental lntegNd1 do Nord..t. 11 SIIIINtm do l!mdo do AperfelÇOllmento d8i gNtlo 1mblont.l - maior envoMmenlll de ONG• ~. .. 
"!SU\.TADOS: 'i 

' .. - Olretrlze9 de gNtlo ambiental aceita• por todll - Relatório. tknicOI • elen\11\coe, m•p,m• 1. DlretrizN • Oesdo Amblentll co,q 119M num Zon•m•nlO toe:ledffe no SudNlie •.,0. 2<4 m-. e do produzldoll pele• lnllilul~ p,1rtlolP1nlN ••• , 
l!aol6glco-l!c:an6mlco,,. -• 1:2511,000 l'annullldoe Nordftt9 1.,0. 30 m-. dae NUnl&el com o. lnter_d.,_, 

2. Plllno. dl191orN munlclflll• 11111 .l.o (8) •~• plloto - ~ munlclp1l 1Juatad1 de ICOrdo com 1 • Partlcl~ .t.tfvl dli IIOCleude cMI I da ·~- ,. on11n11191c> do plano diretor em 5 munlclplo9 - Idem ~~mln~.~ • depol• • 20 m- e 10 mun. 1p6e 30 -. . 

1. si..n., de monllonimento 1m1Nnlml;brlngen111 lmatallldo - 50" dn loc:.tlldact. • -.m monill>rldn - !lteg~ dH IM1Hulç6ee que ror.m 111 eqçU9f,o doe d'-g"6dooe • ne prepeniçlo de 
). lden1lflcldo9 e coneollct.doe 10 tln1l de 24 *PCfflllb"lzadH ~ 
! rnnee e 100'!!, em 3e - 

-4. Si.tiMM de Comro1e • fl1C1llzlçio co.j.oildado .. l'l11C11f!il!Çfo lnt.nllllc:•d• por Ioda • ir• doa - Si.t.m• c-«1•1tral de g.,,_r6ncl11 ln.Ilido 
munlclplos "8àidoe (50% em 12 m- • nM ln.tltulç6n IPMMlleAMAl•l'UNAI 

i. 100%em,O-) - ~egt.tro proceuual• d4 l(Q911Çl1mento no 
1 - Nº de llclnçn •mblenlllt1 concedld•• •umenlll IPMM • Incremento doa recu~ do IPAAM, • "°9Mo faellllado p,lfl IDci9 1 lllilNI I em 10" por •no. oriundo• doa llcencl•m•nlzle. . - N• de 1'911tórloe de ft-lizeçlo au!Mlltlldo tm1 

' 10"4 em 12 m-. 40"4 em 2<4 m- • 70'1' . 
tm138rn- 

5. Pa'1ic:lp19'o d• Sodldlde n• GNMo Amblentll "' tre1 - N" de raunl6el municipal• • Ntor11l1 IIObr9 - Mn dn '*'""'- r.1llzada1 • coordeneda• ••••• i produtoe do Zl!!I! • d~ ~• pelo IPMM ou do mlnl~no pubUoo . • •ul'Mfllado em 50" em 12 - • 100'1' em .j - fteglllroe do OTA 
\ 30~. . - N" de ONOS amblenbtla atiVIII Ili ,,... ~· eurnenlmdG «*11 eno. 

•• ti..m. de blnoo óe cllCloe ~ llftpianlldo • em pleno - ,,.me de 1~ do. dltl;nóltiool - AIMdada d" sa-rtnolaa do IP.MM envoMdn . 
fllnolon,unento ~ ..,.. n.~. '6*"-l6m-., 

1 jufldloo-lnetltuclonala oompl.io aJ16e 20 "- ·t fllrl Amuonaa-SudNle • pMl o ~ .. ~ll*lDIMMI, ., 
't - SleCllmll de lnl'anneçto ci. IIIMcladel 

i 111'1~ no nlwt munlclp1l fUncloMndo. 

" - Slltilml 1te lMlrutnenla11Z1191c> de 11-11z1910 • .. oontroi. Nlldllll fUnololllindo 
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6. 7 Produtos, Atividades e Cronogramas 

•• 
PRODUTOS ATIVIDADES CRONOGRAMA 

•' 1117 1991 1181 2000 \ 
~ 2"Sl!M 1°Sl!M 2"SeM 1"SeM 2"SeM 1"S~ 2-SeM • . 1 • Produçlo de Ba- C.1'og'*11cff .>0000000( •• 
'? 2 • Dl-.,in6-tloo doe Aml>Mntn Natuf111a • m•i- XXX>OOOOO( XXXXXXXX)( xxxxxxxxx • da unldlldn de Palugem ~ ~ 

l • Ol•goódco eocl•I l!conómloo • ~.- de lOOOOOOOO( XXXX>ooOO( lOOOOOOOO( " ,. Uao d• T en• • an'11- doe lwpectOe S6ol~ 

' 
l!con6mlcos \ . 

1 Z!! • ~ l!col6gloo l!OOIIM!lco • l!-1• 1 :250.000 4 • Ol•gnóúloll Jurld~lnlltitucloll•I lOOOOOOOO( XXXXXXXX)( xxxxxxxxx 
"egioe.. s ••••• e NordNle 

5 - MI,,. e AnAIIIM d• Vulnentblll4-de • l!io.lo )00()()0()()()( 
' , ~ 

1 • MIPf, • An"'- dtla Plmnol•lldlldn doe X>OOOOOOO( lOOOOOOOO( lOOOOOOOOOC . 
t U- Múltlploe da. "ecu,- N•tu,..t. 

• 7 • Mlpe e An,u.. de Potanclalldade Soçlel· 
l!conõmlc:11 lQOOOOOO(X 

' a. Mepa da Z!!I!. e Dlr.tnzaa ptira o 
<. 0-.o~olvlmemo S~\191 >00000000( xxxxxxxxxx 
. 

2. "'-- Dlrellonle 11111 Ar.. PllolD !-lai ': 100.000 

1)H\NNTÁ < 1. Produção de ba- urqrwflc•• XXXlOOOOO( lOOOOOO(X)( 

Z)APUI t. 
2. Mllpe, e 1n,1IM, com fooo dlMNlnc:lado - xxxxxxxxx >00000000( ., 

3) ~ • M.IPUAHÃ (1:250.000) 
: .,.,. *• illr.. p11otn <MI• • aptldlo do 
~ xxxxxxxxx. lOOOOOOO(X lOOOOOOOO( 

4) VNf'ZV.S DO AMAZONAS ~ IOlo pe.r1 ftos qrlcol •• , pot,oc:lal de 
~ mlnar19io, 11Ulnerabllldade • eroelo, xxxxxxxxx >00000000( 

51 OIST"rTO A0,.0-SUP'MMA ., 1v1fl99&0 de blome... • blodlVlliel~• • xxxxxxxxx lOOOOOOOO( 

1) •••• !$. P'IGUl!l"l!DO • IW.91NA .i aptldlo pera ec:ohlriamo e os pcu,1c:l1la de XXXXXXX)()( xxxxxxxxx í .,, lntlne}o tloNl81ml ou manejo doe ,wcu,-c,e 
7) UATUMÃ • frACOATIAAA • SILWS .. 

aqu,tlcoa) lOOOOOOOO( xxxxxxxxxx 
8) PAAOUe IUO Nl!Q"° 

; 
lOOOOOOOO( XXlOOOOOOO( , 

( 
; 
> . 
•• 
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PRODUTOS ATIVIDADES CRONOGRAMA ~ 
1997 1996 1188 2000 > rs!M 1°S1!!M 2°S!M 1"S!M 2-Sl!M 1"S!M Z-S!M ~ 1· Monltlnmentc O.matr.menlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx >00000000( XXXJOOOOO( lOOOOOOOO( lOOOOOOOOC .. 

'· 2· Monltoram•nlD Quelm1dH xxxxxxxxx ~ xxxxxxxxx xxxxxxxxx XlOOOOOOOC xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
i 3- Monlton11nenta l!,cplormQlo mmdelr911'11 lOOOOOOOO( JOOOOOOOO( xxxxxxxxx lOOOOOOOO( lOOOOOOOOl xxxxxxxxx 1 . 

4- Monlkll'llmenta de U.O da Terni • 098l'lldaçlo xxxxxxxxx )()()()0()()()( l<X)()QOO(XX lOOOOOOOOt lOOOOOOOO( xxxxxxxxx -~ ..• 
:J • MDnlklnilMfflll «mblefltill : 5- Mon"°'11menla da Qualld•d" da• .A;uaa xxxxxxxxx xxxxxxxxx lOOOOOOOOC lOOOOOOOO( >00000000( XJOOOOOOO( :., .. 8- Monltorlmenta da Atividade Garimpei.-. lOOOOOOOO( xxxxxxxxx ~ XlOOOOOOOC lOOOOOOOOl lOOOOOOOO( .. . 1· MonNonimenta dOII Produma d1 P'forNtll nlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx )00()00000( lOOOOOOOO( >00000000( 

.; !Mdelrtvet. 
: 

&- Monllol'llmento d1 PelCa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XlOOOOOOOC xxxxxxxxx XXX)OOOOO( 
1 . 

9- Mon!torllmenlio d1 qu1lld•de de vkl1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx lOOOOOOOO( lOOOOOOOO( lOOOOOOOO( >00000000( . . .. 
1· Ucencl1mento doe l!mpreendlrnentos XlOOOOOOOC lOOOOOOOO( lOOOOOOOOt xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx >00000000( 

( (atividades Produtiva) de M6dlo • 0t'llnde . Porta (RnoluçAo CONAMAI , 
2· Oeaecwolver Cedoa&tM lnfomlallzado claa lOOOOOOOO( xxxxxxxxx xxxxxxxxx ~ . A!fvldlldaa Lloettcl8daa • ,,,_ de 

4 • Uoanclam.nto • controle • P'l-lluçlo Ll'*!ohimenla 

~ 3- lmplanlllt S1a'9ma d• itl-llq9'o lOOOOOOOO( xxxxxxxxx XXXXX)(JOO( xxxxxxxxx )(J(J()OO(XXX >00000000( . - Çontrofe Co-partlolpellcvo 
;. . Soçladlde CIYtf 
t . tMtllu'96- Pllbllcn ("911111111, !1111dual1, 

Munk;l119l1I 
·. 1 • Promover l't6run1, Wortcahope • 8emln6rioe XX)()()()()OO( xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXXJOCX >00000000( >00000000( 
1 junlD 1 "IP,INntanliN da ~ da 
l SDCl«llde CMI 

' 2 • l!!lttfm11l1r a crl,iç&o de Colegladoa, ConNlhoe xxxxxxxxx X>OOOOOO(X XXXXX)(JOO( )00000000( xxxxxxxxx lOOOOOOOO( .•. Junto - munlOlploa 
I • Plllllj,IIMfflD Pll1lolpdvo de Soolededa ~I 

3 • Pro,,_, Aud"'1clll1 Públlea1 peTI Dlecu.do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XlOOOOOOOC )00()()000()( XXX)OOOOO( ' da Dlrelrlza9 de ~manlD • . 
PreNIWIÇ6o 1mblenflll . 

' 4- P- Dlw~o Voflllda .,.,. !d1JC4191o xxxxxxxxx X>OOOOOOO( lOOOOOOOOl >00000000( xxxxxxxxx XXXXXXXXJ( 
1 ~ 

1 • DINnwilver trk ·- de D.dos xxxxxxxxx XX)OOOOO(X • ·-~-~ * >ooooooooc: 2 • lmplentlr • AIIM«ltilr oe e.- de o.ta. xxxxxxxxx XXXXX)(JOO( XJUOOOOOO( >0000000( 
" )O( 1 . 
' .. 
. 
' 
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7 CUSTOS DO PROJETO 
7.1 Fontes dos Recursos para o Estado do Amazonas 

(Sudeste e Nordeste) 

) 

Doadores/Financiadores Valores (em Reais) (R$) 
1 - PPG7 (KFW-GTZ) 7.000.000,00 
2 - Governo Estadual - AM 800.000,00 
3-Govemo Federa! - SUFRAMA 500.000.00 

TOTAL 8.300.000.00 

7.2 Fontes dos Recursos em Salários para ZEE e estudos especiais na 
Amazonas~udeste 

(Custos de Salários) 

Instituições Executoras Valores (R$) 

1 - Governo Estadual IPAAM 500.000,00 
2 - Governo Federal 

CPRM 1.712.838,00 
EMBRAPA 1.380.940,00 
INPA 2.034.506,00 
FUA 1.192.744,00 

3 - Outros institutos federais e estaduais (estimado) 1.000.000,00 

TOTAL 7.821.028,00 
OBS: Custos aproximados de salários contemplam salários mais encargos 

7.3 Fontes dos Recursos em Salários para ZEE e estudos especiais na 
Amazonas-Nordeste 1 

(Custos de Salários) 

Instituições Executaras Valores (R$) 
1 -Governo Estadual IPAAM 300.000,00 
2-Govemo Federal 

CPRM 600.000,00 
EMBRAPA 485.000,00 
INPA 715.000,00 
FUA 420.000,00 

3 - Outros institutos federaís e estaduais #··~- .•.•.. ~-QOQ,.09 .. ·-· . -- - ... , . ..•... ,.,- ...• . ~ 
TOTAL 3.020.000,00 

•')• .... 
• ••• • • •• li• • • •• : 

1 Os valores representados para a área Amazonas-Nordeste foram estimados a partir dos custos médios 
encontrados para a região A.maz.onas-Sudeste, ou seja, c:onsiderando a propotcionalidade das 
di.mensôcs entre as duas áreas. 

PPG-7 I SPRN-AM 

--- -- - . ---- ----------· - 



) 

1 P AAM PROGRAMA Pa.OTO PARA A PROJ'EÇ.AO ou R.OIBTAS 1ROPfCAIS oo MAsa. PPG- 7 

'ª 
7.4 Custos Totais do Projeto 

1% as/ Componentes j Custos Operacionais I Custos de Salários 
1 - Sudeste: 

-Zoneamento e·tJStudos espe- j 702 
1 3.500.000,003 1 7.821.028,00 

ciais em sub-áreas piloto 
- Monitoramento 14 700.000,00 225.000,00 
- Fiscalização/Controle 8 400.000,00 225.000,00 
- Participação Sociedade Civil a 400.000,00 50.000,00 

Sub-Total (Operacional) 100 5.000.000,00 
Sub-Total (Salários) 

8.321.028,00 
TOTAL- Amazonas-Sudeste 

13.321.028,00 

2- Nordeste 

- Zoneamento e estudos espe-f 362 
1 1.200.000,00 1 3.020.000,00 

ciais em sub-áreas piloto 
- Monitoramento 24 800.000,00 125.000,00 
- Fiscalização/ Controle 24 800.000,00 125.000,00 
- Participação Sociedade Civil 16 500.000,00 50.000,00 

Sub-Total (Operacional) 100 3.300.000,00 
Sub-Total (Salários) 

3.320.000,00 
TOTAL - Amazonas-Nordeste 

6.620.000,00 
DeserMlMneno ctJs ta D.lS de dc:ó)s p.m. p.m. 1 

Total de Custos Operacionais 8.300.000,00 
Total de Custos Salariais 

11.641.028,00 
1 ,:,. • ·=~ L."i.~)il-._~-,·.~ . . . . . . .. .. . . .. . ....• , .. - •.. : . 

tOTAL do PGAI-AM 
. . ( ...•.. ,-. ·- ... - .... 

2 
As diferenças das percentagens nos custos do zoneamento e estudos especiais em compuação c:om os 
aJStos para monitoramento, 6scalizaçãafcontrole e participação da sociedade civil na Amazonas 
Nordeste e Amazonas-Nordeste, rctlete os diferentes gram de ordenamento territorial nas c:taw áR:as. 3 
Do qual RS S00.000.- já OODttatados em 1997 por fundes próprios do IPAAM 
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8 SUPOSIÇÕES E RISCOS DO PROJETO 

8.1 Pressupostos e pré-requisitos 

Os principais pressupostos dO projeto são: 

- Participação. efetiva da sociedade civil nas diversas fases do projeto em 

toda área e, especialmente, nas sub-áreas piloto. 

- Participação das instituições técniccxientíficas que colaboram na 
execução dos diagnósticos e na elaboração de diretrizes de gestão 
ambiental (os "executores" da Figura 5). 

) 
Pressupõe-se também que o acesso fluvial ou terrestre não piorará, 

devido a um período muito seco ou muito chuvoso. 
Um pré-requisito essencial é a disponibilidade dos recursos financeiros 

para os órgãos executores e os cooperadores da sociedade civil conforme 
cronograma. As condições de trabalho no campo são muito precárias e 
dependem da sazonalidade. 

Condições sazonais climatológicas, e amplitude do nível dos rios, limitam 
o acesso ao campo a poucos meses, especialmente em algumas áreas no 
Sudeste. Esta situação limitante não deve ser agravada por atrasos na 
liberação dos recursos financeiros, devido a problemas administrativos (seja 
por parte do KFW I BM I MMA ou do próprio Estado). 

8.2 Riscos 

• • I • • • 

Os riscos econômicos do projeto estão, intimamente ligados à 
inadimplência temporária de um ou de mais executores da gestão ambiental. 

Do ponto de vista da organização, o risco existente se baseia na possivel 
falta de cooperação entre os órgãos executores, seja no trabalho de campo ou 
na fase de compilação dos resultados p,ara estabelecimento. de diretrizes. • · · 

. Neste sêntido:··a -~tu.ação do coordenador do Grupo de Trabalho (GT), com 
apoio do Assessor T écníco da GTZ, será decisiva para que essa integração 
ocorra. 

Outro risco é a falta de interesse por parte das autoridades municipais 
e/ou posicionamento contrário por parte dos setores produtivos na área 
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prioritária. Isto pode ser minimizado ou até eliminado através de ação conjunta 
entre o fPAAM, Ministério Público e de especialistas da universidade ou de 
outras instituições, em tratar de situação de conflitos. 

Riscos sociais gerados pelo projeto ou se consolidando durante a sua 
vigência, são pouco prováveis. No entanto, é possível que movimentos sociais 
nacionais, como o ·Movimento Trabalhadores Sem Terra· (MST), venham a se 
manjfestar justamente nas sub-áreas piloto, a exemplo de Apuí no Sudeste e 
do Distrito Agropecuário no Nordeste. 

Pela natureza deste projeto não existem riscos ambientais. Entretanto, 
baseado em experiências anteriores, como a ocorrida na área de Paragominas 
no Estado de Pará nos anos 60, não se pode desconsiderar a ação predatória 
por indivíduos inescrupulosos. Estes se utilizaram de dados gerados sobre 
madeira-de-lei, riquezas minerais, fertilidade do solo e piscosidade de rios e 
lagos, beneficiando-se economicamente, explorando estes recursos de forma 
ilegal. 

Atualmente, os valores ambientais e recursos naturais da Amazônia, seu 
uso sustentável e sua conservação, são de preocupação geral. Por outro lado, 
existem leis e regulamentos ambientais em abundância. Ainda assim, para 
assegurar melhor estas regras formais, precisa-se da constante atenção de 
ONGs e da sociedade como um todo, para denunciar a má utilização dos 
recursos naturais por indivíduos inescrupulosos acima citados. 
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