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1.
Em julho de 1990, na Reunião de Cúpula de Houston, Chefes de Estado e o Grupo dos
Sete (G7), declararam "estamos determinados em agir para aumentar a conservação de florestas, ao mesmo
tempo protegendo as já existentes e reconhecendo o direito soberano de todos os países em usar seus
recursos naturais. [... ] Acolhemos com satisfação o compromisso do Governo Brasileiro (GOB) em ajudar
a cessar esta destruição e a prover um manejo floresta] sustentado. Apoiamos ativamente este processo e
estamos pronto a cooperar com o Governo Brasileiro num amplo Programa Piloto para contrapor-se à
ameaça que as florestas tropicais vêm sofrendo neste País".

2.
O GOB manifestou seu apoio a essa iniciativa e formou uma Comissão Inter-Ministerial
para preparar uma proposta para o referido Programa Piloto: a Comissão Inter-Ministerial é composta de
representantes da Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Ministério da Economia e Ministério das Relações Exteriores.
O Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de DesenvolvimentoRegional (SDR), a Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT) também foram convidadas a participar
da Comissão. O Banco Mundial e a Comunidade Européia mandaram missões separadas ao Brasil, em
novembro de 1990, para iniciar as discussões com a Comissão Inter-Ministerial, e acordaram em realizar
três encontros tri-partites para produzir o documento. A delegação brasileira e a missão da CE visitaram
Washington para o primeiro encontro tri-partite em dezembro de 1990, quando a delegação brasileira
apresentou um documento referencial e a proposta preliminar para o Programa Piloto. As missões do
BIRD e da CE visitaram o Brasil em janeiro de 1991, para avançar a elaboração do documento iniciado
pela Comissão Inter-Ministerial. Um segundo encontro tri-partite ocorreu em Bruxelas, em março de 1991;
um terceiro no Rio de janeiro, em maio. Todo o empenho foi colocado na preparação do texto final, por
parte daquele envolvidos no projeto. O espírito de colaboração e a busca de um consenso foram a tônica
durante todo o trabalho, de acordo com o caráter cooperativo da iniciativa.
3.
O Programa Piloto para Preservação das Florestas Tropicais do Brasil se baseia no
diagnóstico dos problemas descritos no documento "Marco Referencial", a ser incluído no anexo desta
proposta. Entendeu-se que o 07 solicitou a inclusão, no documento, de todas as Florestas Tropicais
Brasileiras; porém, este documento priorizou a Floresta Amazônica. No entanto, como exemplo de outras
áreas que poderiam ser incorporadas ao Programa Piloto, para atender a outras florestas tropicais do País,
também ameaçadas pela ocupação desordenada, dois projetos referentes a Mata Atlântica foram incluídos
no anexo. Esses projetos estão sendo implantados pelo GOB, cobrindo dois Estados, e não foram incluídos
no Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
4.
Este documento apresenta, no Capítulo I, o Diagnóstico da Situação da Região Amazônica,
prossegue com os Objetivos Gerais no Capítulo II. No Capítulo III o Programa Piloto como um todo é
delineado. Os Sub-Programas Estruturais e Demonstrativos estão detalhados no Capítulo IV. O Capítulo
V apresenta o Quadro Institucional proposto para o Programa Piloto e os Capítulos VI e VII consideram
os aspectos gerenciaise financeiros, respectivamente.No período previsto para a implantação do Programa
Piloto, o Governo poderá introduzir novos projetos alternativos, ou reformular aqueles ora apresentados,
sempre em estreito acordo com os objetivos e diretrizes gerais do Programa Piloto.
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A. CONDICIONANTES

DA SITUAÇÃO

AMBIENTAIS

1.01
Os condicionantes ambientais da Amazônia são complexos e interligados, resultantes de um
equilíbrio instável e frágil. Neste complexo, o elemento dominante é a floresta. A abundância de calor e
umidade nela existentes permite a adaptação de muitas espécies vegetais, respondendo pela sua
heterogeneidade e densidade. A vida animal, os solos e as águas relacionam-se diretamente à presença da
cobertura vegetal. Ela fornece a matéria orgânica que enriquece os solos; são as copas das árvores que
protegem o soJo do impacto das chuvas, favorecendo a infiltração e retenção das águas e agindo no sentido
de regularizar o regime dos rios. A remoção do manto florestal pode implicar em fortes mudanças no
funcionamento desse ecossistema, a perda das espécies vegetais em si, a perda da fauna associada, a
remoção da matéria orgânica, a Jixiviação e erosão dos solos cujos detritos carregados aos cursos d'água
podem provocar inundações desastrosas, acentuadas pela dificuldade de infiltração de água no solo. Os
cursos d'água também estão aliados à floresta. Estes, além de conservarem grande número de espécies da
ictiofauna brasileira, servem como vias naturais de acesso às populações ribeirinhas. Além disso, o potencial
hidrelétrico associado aos rios da Amazônia é significativo e ainda pouco aproveitado. A grande restrição
para sua completa utilização é a demanda por quantidades significativas de terras para o represamento das
águas, o que poderá afetar severamente o meio ambiente. Finalmente, destaca-se o grande potencial
representado pelas diversas províncias minerais, cuja exploração, em pontos diversos e de modo intensivo,
deve ser controlada, exigindo reabilitação de áreas degradadas. Por essas inúmeras restrições e
potencialidades é de suma importância a identificação de alternativas de aproveitamento e manejo dos
recursos naturais da Amazônia que venham canalizar beneficios para a região e as suas comunidades.
B. CONDICIONANTES

CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

1.02
A discussão de condicionantes científicos e tecnológicos para o desenvolvimento da Região
Amazônica gerou por muitos anos dois binômios: a incapacidade da ciência em atender às demandas de
conhecimento, em apresentar alternativas aos padrões de desenvolvimento; e a insuficiência do entendimento
global, dada a imensa diversidade biológica associada à extensão física da região. Na realidade, o sistema
técnico tradicional, sendo altamente intensivo em matérias-primas e energias, não respondeu adequadamente
às necessidades de desenvolvimento da área, provocando inclusive extemalidades significativas, rompendo
por vezes o equilíbrio ecológico construído durante milênios e aniquilando, pela exploração predatória, os
recursos acumulados. Isso serviu de alguma forma, para o entendimento da necessidade de se conformar
e integrar as tecnologias de produção aos condicionantes ambientais e sociais, considerando inclusive, outras
alternativas situadas fora do sistema técnico tradicional, mas não necessáriamente divorciadas de modo
irredutível. Ou seja, tecnologias estabelecidas no exercício das atividades alí desenvolvidas ou, mesmo, sob
outros padrões culturais, capazes de se articular com a diversidade físico-biológica da região. Assim, o
momento atual é propício a um processo de ruptura na hegemonia da técnica dominante, com a emergência
de "novas" tecnologias que possuam tal capacidade. O desafio da Amazônia se coloca, então, na
consolidação de um conjunto técnico-científico, resultado de realidades sócio-econômicas distintas e, ao
mesmo tempo, conflitantes, que vêm disputando a apropriação do seu espaço e recursos naturais. Deve-se
observar entretanto, que forjar tal conjunto demandará criatividade da comunidade técnico-científica e
portanto independência da pesquisa e ao mesmo tempo integração histórico-social. Isto posto, a viabilidade
de um cenário de determinação regional da Amazônia, suas inserções nacional e internacional concomitantes, deverá passar por uma avaliação tecnológica dos conjuntos técnicos presentes na região, em sua
totalidade, Ao mesmo tempo que a identificação de demanda por sistemas auxiliares ou de suporte deverá
permitir a difusão e a transferência de tecnologias em bases sociahnente aceitáveis, de modo a permitir seu
desenvolvimento ecologicamente sustentado.

-
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C. A ORDEM ECONÔMICA E AS DESORDENS AMBIENTAIS
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1.03
O modelo de desenvolvimento originalmente adotado para a Amazônia pode ser identificado como extrativista, intermitentemente exportador, voltado para atendimento às demandas internacionais,
com atividades econômicas oscilando ao sabor das flutuações de mercado. Isto demonstra que não foram
levadas em consideração as condições ambientais, nem tampouco as necessidades da região. Somam-se a
isso as alterações verificadas na economia brasileira, no plano interno traduzidas em:
Processo de migrações espontâneas para a Amazônia, impulsionadas pela disponibilidade de "terras
livres" e recursos naturais, associadas a tensões sociais no Nordeste e no Sul do Pais, ligadas à
escassez de terra. A regulamentação sobre o uso da terra causou um impacto negativo na floresta:
títulos de terras provisórios foram dados aos assentados a medida em que iam desmatando seus
lotes. Outras regulamentções permitiram o corte de até 50% da cobertura vegetal em quaisquer
tipos de propriedades.
Apropriação privada das terras da Amazônia, abrindo caminho para a grilagem e a concentração
fundiária.
Desorganização das atividades tradicionais, acelerando o fenômeno do empobrecimento e
inchamento das cidades da Amazônia.
Assim, a pressão exercida pelo modelo de desenvolvimento nacional, aliada ás solicitações do mercado
internacional e à necessidade de se fazer frente aos déficits da balança de pagamento, resultaram em
políticas e investimentos em:
Projetos de colonização oficial e particulares.
Política de incentivos fiscais.
Construção de obras de infra-estrutura tornando a área atraente ao capital nacional e internacional.
Permissão de implantação/operação de grandes empreendimentos agropecuários, agro-industriais e
de processamento mineral.
Essas políticas e investimentos, direta ou indiretamente, vieram ameaçar o equilíbrio ambiental do
ecossistema amazônico configurando um quadro de "desordens ambientais":
Perda da diversidade biológica, flora e fauna, pela inconseqüente exploração da madeira e
desmatamento/queimadas como parte do processo de ocupação da terra (pastagens, culturas/roçados
e assentamentos).
Poluição do solo, dos rios e do ar pelo uso intensivo de técnicas e produtos químicos inadequados,
principalmente na prospecção do ouro.
Processo de urbanização acelerado e descontrolado em estreita correlação com a situação de
pobreza, a falta de serviços básicos essenciais, e a explosiva rea1idade de comunidades-relâmpago
surgindo à beira das novas rodovias e junto a infra-estrutura de apoio à construção das grandes
hidrelétricas.
Desestabilização da capacidade de subsistência das comunidades tradicionais, dado o processo de
capitalização a nível empresarial das atividades pesqueiras e extrativistas;
Impacto sobre o estoque dos recursos renováveis pelo aumento de pressão gerada pela demanda
das indústrias e utilização de tecnologias inadequadas.
Impacto sobre o meio fisico-biótico decorrente do aproveitamento do potencial hidrelétrico:
alterações da qualidade das águas pelo afogamento de biomassa quando do enchimento de
reservatórios, alterações do ciclo de cheias e vazantes a jusante dos barramentos, com retenção de
sedimentos nos reservatórios, que iriam fertilizar as várzeas à jusante, entre outros.
D. ANTECEDENTES

r:

POLÍTICOS

1.04
O recente desenvolvimento da Região Amazônica demonstra claramente que a proteção e
o desenvolvimento econômico devem ser tratados simultaneamente. A implantação de algumas políticas
governamentais do passado, sem levar em consideração questões ambientais, contribuíram para a
degradação e desmatamento acelerado. Dentre estas politicas estão:
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incentivos fiscais para investimento, especialmentena agropecuária.
subsídios e garantia de preço para a agricultura e agropecuária.
desenvolvimento de infraestrutura, principalmente com a abertura de rodovias, esquemas de
financiamento público para as atividades mineradoras, hidrelétricas e desenvolvimento industrial.
esquemas de colonização e política de assentamento.
regulamentação do uso da terra.

r
/":
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1.05
Sob estas condições, a partir de 1987, o Governo empreendeu uma série de iniciativas
políticas que visavam reduzir incentivos para o desmatamento de forma intervencionista. Primeiramente,
o programa do "Polo Amazônia", o qual dava incentivos para o desenvolvimentode polos industriais e de
mineração na região Amazônica, foi abolido.
1.06
Em segundo lugar, a Constituição de 1988 refere-se especificamente a necessidade de se
proteger o meio ambiente da região. Os cidadãos têm direito a "um meio ambiente equilibrado e a uma
qualidade de vida saudável", e a responsabilidade para a conservação é passada para as agência
governamentais e comunidades. O texto congrega a nação para a "manutenção de processos ecológicos
essenciais" e ao estudo sobre o impacto ambiental de projetos potencialmente depredatórios. A Floresta
Tropical da Amazônia é uma dentre as muitas áreas declaradas "patrimônio nacional".
1.07
Em abril de 1989, o Governo introduziu o programa "Nossa Natureza". Os incentivos
fiscais distribuídos pelo FINAM (Fundo de Investimento da Amazônia) para o desenvolvimentoindustrial
e agropecuário foram suspensos pelo Decreto Presidencial 97637 de 10.4.89, dependendo da realização do
zoneamento.

r.
1.08
Em janeiro de 1991 os incentivos para o desenvolvimentoindustrial e agropecuário foram
reinstaurados, sujeitos a condições observadas nas diretrizes ambientais, consistentes com os planos de
desenvolvimentoregional, e restritas a "regiões com uma vocação agro-pastoral reconhecida", no caso dos
projetos agropecuários. Isto significa que somente pastagens naturais ou áreas já desmatadas podem ser
utilizadas, e que o desmatamento para esse fim está proibida.

,-..

1.09
Exercícios de zoneamento estão sendo feitos paralelamente por diferentes Governos
Estaduais. O Governo Federal criou uma Comissão de Zoneamento para conciliar as abordagens diferentes.
O zoneamento é uma importante base para planos, regulamentações e controle de incentivos fiscais
reinstaurados.

r:

1.10
Em 1989 a área das unidades de conservação cobria uns 33.5 milhões ha, o equivalente
a 0.4% do território. De acordo com o discurso do Presidente na inauguração do Parque Indígena do
Xingú em 25 de janeiro de 1991, existem ainda 80 milhões ha, aproximadamente 10% de áreas indígenas
a serem demarcadas.

,,,....

1.11
O IBAMA implantou uma série de regulamentações dirigidas ao uso industrial das florestas. De
acordo com o Decreto 97628, em 1995 todas as empresas que utilizam madeira como matéria prima ou
fonte de energia deverão ter suas próprias fontes de madeira, provenientes de florestas plantadas ou
manejadas, e não mais poderão utilizar florestas primárias. Novas leis foram introduzidas para regularem
a produção, venda e uso de moto-serras; atividades mineradoras e de corte de madeira; e o uso de
pesticidas.

r--.

1.12
Atividades de reílorestamento compulsório somente poderão ser exercidas através de um
Plano Integrado para Fornecimento de Incentivos (PIFI), a ser aprovado pelo IBAMA. No caso de planos
integrados de incentivos não serem apresentados, os registros do IBAMA poderão ser cancelados.
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1.13
As altas taxas de juros terminaram efetivamente com os subsídios. Após meados de 1987,
os subsídios foram reduzidos a quantias insignificantes. O desembolso de crédito para a agricultura e
agropecuária na Amazônia caiu para um nível de fração quando comparado ao dos anos setenta. Os
subsídios para agarantia de preços para a produção agrícola e agropecuária também foram gradativamente
diminuindo na década de 80.
1.14
Além das exigênciaspara as avaliações de impactos ambientais (EIAs) acima mencionadas,
projetos de infra-estrutra estão sendo revistos. Neste sentido, políticas para o desenvolvimento de
infraestrura têm sido substanciahnente revistas a fim de integrá-las às considerações ambientais. Isto vem
afetando projetos da região Amazônica que foram suspensos em alguns casos, ou modificados. A escassez
de financiamento público também resultou em mudanças nos programas de infraestrutura. O Banco
Nacional de Desenvolvimento(BNDES) agora solicita o licenciamento de todos os projetos encaminhados
para financiamento.
1.15
As tentativas para uma colonização e assentamento organizados foram abandonadas após
os repetidos fracassos da década de 70 e princípio da década de 80. O fracasso geral destes projetos de
colonização e assentamento aceleraram o processo migratório a áreas urbanas, provocando um novo
processo de concentração na ocupação de terras.
1.16
As leis sobre ocupação de terras foram alteradas pelo "Nossa Natureza" (1989) para que
as atividades de queimadas não configurassem como prova de ocupação e uso do solo, para fins de
titulação.

,-...

1.17
Mudanças institucionais também favoreceram a proteção ambiental. O IBAMA foi criado
dentro do Programa "Nossa Natureza", sob o Ministério do Interior, como resultado da fusão de quatro
instituições encarregadas de diferentes aspectos do gerenciamento ambiental (1989). O novo Governo criou
a Secretaria de Meio Ambiente diretamente ligada a Presidência da República, para agir como agência
ambiental normativa, o IBAMA, subordinado ao SEMAM, atua como agência executora de políticas
ambientais (1990). Simultaneamente, os Estados começaram a criar suas próprias Secretarias de Meio
Ambiente. Mais recentemente, em 1990, o Governo Federal nomeou representantes de meio ambiente em
todos os Ministérios, a fim de compatibilizar os planos setoriais com os determinantes ambientais.

r
1.18
Desta forma, nos últimos anos, o Governo Federal tem melhorado substanciahnente as
políticas e legislaçõesambientais.
,-..
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1.19
Em 1989, para evitar a repetição das grandes queimadas que aconteceram na Amazônia,
na década de 70, durante a época da seca, o Governo Federal lançou uma campanha especial de
emergência --"Operação Arnazonas11-- a qual combate os incêndios florestais durante a época da seca na
região (junho-setembro), A operação foi implantada com sucesso, contando com um modesto auxílio do
Banco Mundial e créditos orçamentários especiaisdo Congresso Nacional. Envolveu várias órgãos Federais
e Estaduais, incluindo o IBAMA, INPE, a Polícia Federal, Estadual e a Aeronáutica. No ano seguinte, a
operação foi repetida e o será novamente em 1991, apesar do níveis de financiamento serem menores.
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1.20
A1; medidas de monitoramento e controle para garantirem que as leis de proteção ambiental
sejam cumpridas estão sob a responsabilidadedo IBAMA. Em março de 1990, o IBAMA contava com um
total de 6000 funcionários,
1.21
Os dados fornecidos pelo INPE em fevereiro último, revelaram que o ritmo do
desmatamento na região Amazônica havia reduzido em 27% em agosto de 1989, quando comparado a
agosto de 1990. Até agosto de 1990, 415,251 km2 já haviam sido desmatados na Amazônia, o que
corresponde a 8.5% da área total da região. Isto inclui o alargamento de florestas para a construção de
barragens para as hidrelétricas de Balbina, Samuel, Curua-Una, Tucuru e o reflorestamento que foi feito
antes da década de 60.
1.22
O prognóstico a curto e médio prazo é de que deverá continuar reduzindo-se a taxa de
desmatamento, devido a redução das migrações do sul, com o processo de mecanização e consolidação da
estrutura fundiária naquela região próximo a se completar; a interrupção e modificação posterior de crédito
e incentivos fiscais a agropecuária intensiva e grandes projetos agriculturais; a melhoria da legislação; a
vigoração das leis e atividades de contro1e exercidas por órgãos federais e estaduais e, mais importante, a
preocupação crescente do público com a preservação do meio ambiente. No entanto, caso a economia
brasileira volte a apresentar altas taxas de crescimento, sem alteração do baixo padrão de vida da região
nem formas alternativas que garantam retomo econômico de base sustentada, o desmatamento poderia
aumentar novamente, apesar dos esforços do Governo em controlá-lo. O desmatamento a um nível
administrável ocorrerá de qualquer forma, quando a região estiver mais integrada a economia nacional.
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2.01
O objetivo do Programa Piloto, conforme descrito a seguir, consiste em manter os
benefícios ambientais das florestas tropicais brasileiras consistentes com suas metas de desenvolvimento,
ajudar a criar um modelo de desenvolvimentosustentado para a região, contribuindo desta forma para a
contínua redução do desmatamento. Propõe-se que o G-7, EC e outros doadores forneçam recursos
financeiros na forma de doações ou empréstimos altamente concessionais para um importante programa
preparado pelo Governo Brasileiro, com o apoio do Banco Mundial e EC, visando um desenvolvimento
sustentado na Amazônia Brasileira e em outras áreas de florestas tropicais no Brasil. Estes recursos
financeiros deverão ser somados aos compromissosjá existentes por parte dos recursos governamentais e
de outras fontes internacionais concessionais e não-concessionais, para o desenvolvimento e proteção
ambiental, tal como o PNMA.
2.02
Os biornas florestais da bacia do Amazonas constituem uma das principais fontes de
recursos naturais, provendo pelo menos quatro serviços ambientais específicos: a manutenção da maior
reserva única de diversidade de fauna e flora no mundo; seqüestração de monóxido de carbono da
atmosfera; controle do clima local e regional e proteção das bacias hidrográficas. Estes serviços não são
reconhecidos pelo mercado. Estas externalidades por si só justificam a intervenção das autoridades públicas.
Duas delas, bio-diversidade e seqüestração de carbono, são de abrangência global e, portanto, justificam
transferências financeiras da comunidade internacional para o Brasil. Ademais, a Amazônia é o lar de
vários grupos étnicos com estilos próprios de vida, cuja preservação é uma prioridade do Governo
Brasileiro.
2.03
Os esforços para se conseguir uma proteção ambiental só serão bem sucedidos caso sejam
compatíveis com as metas de desenvolvimentodo povo brasi1eiro e com o alcance de um padrão de vida
razoável para os habitantes daquela região. Sem o apoio dos moradores locais, a preservação estará fadada
ao insucesso. Portanto, a proposta incorpora esforços para experimentar e desenvolver atividades
econômicas sustentáveis com o meio ambiente da Amazônia. Essas atividades requerem investimentos
inciais, programas de educação e informação, e a criação e adaptação de novas tecnologias, temporariamente subsidiadas, para que as alternativas apresentadas, e oposição as atividades econômicas que ameaçam
o meio ambiente, sejam viáveis .

r:

2.04
A experiência na Amazônia já mostrou que não há uma solução simples, nem tampouco
um "jeitinho" tecnológico ou político para os problemas da região. É necessário que se invista a longo
prazo num maior conhecimento científico em um entendimento abrangente, por parte da população, dos
benefícios ambientais de uma preservação maior, e dos custos que acarretam. É também necessário que
estratégias alternativas sejam testadas dentro do tempo de duração estabelecido, para que seus benefícios
potenciais possam ser oportunamente avaliados. O programa proposto teria, então, uma duração mínima
de cinco (5) anos. Também inclui dispositivos que permitiriam um financiamento sustentado, caso os
doadores desejassemcriar um ou mais fundos com esta característica, após este período.
2.05
Apesar das principais atividades do Programa Piloto estarem voltadas para a Região
Amazônica, este também inclui projetos para a proteção das florestas tropicais do sudeste brasileiro; é
importante em termos de conservação da diversidade biológica, preservar que restou da Mata Atlantica que
outrora cobria a maior parte da costa brasileira, se estendendo do nordeste ao sul do país.

r:

-

-

Os objetivos principais do Programa Piloto para a preservação das Florestas Tropicais
2.06
Brasileiras são:
Apoiar os esforços nacionais para um desenvolvimentosustentado das regiões de florestas tropicais,
contribuindo, desta forma, para a redução do ritmo do desmatamento, minimizando os impactos climaticos
globais.
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Defender os direitos dos povos da floresta, respeitando sua cultura, tradições e mantendo suas
r-;

áreas.

Preservar os grandes ecossistemasda Amazónia, cada um soberano no seu direito, assim como a
sua Biodiversidade.
Reabilitar as áreas degradadas por queimadas, atividades de mineração e projetos de colonização.

('

2.07

r

r:

Para se alcançar estes objetivos, o Programa implantará as seguintes atividades:
Fortalecerá instituições e recursos humanos a nível Federal, Estadual e Municipal.
Desenvolverá e divulgará conhecimentose novas tecnologias brandas, dirigidas ao uso apropriado
dos recursos naturais.
Desenvolverá um processo unificado de zoneamento econômico e ambiental para tornar as
atividades sócio-econômicascompatíveis com o meio ambiente.
promoverá atividades de educação ambiental com fins de aumentar a conscientizaçãoda população.
Apoiará atividades dirigidas ao gerenciamentoe fortalecimento ambiental conforme as necessidades
sociais, tecnologias apropriadas e preservação dos recursos naturais.
Apoiará a fiscalização do uso de recursos naturais e particularmente a taxa de desmatamento
utilizando as melhores tecnologias disponíveis.

rr
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III ESTRUTURA DO PROGRAMA
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PILOTO

3.01.
O Programa Piloto tem como meta atacar as causas subjacentes da degradação ambiental
e da perda de biodiversidade na Região Amazônica, como também o desmatamento e manejo inadequado
dos recursos naturais através de ação governamental direta (Sub-Programas Estruturais) e encorajando a
ação de outro órgãos da sociedade (Sub-Programas Demonstrativos), ambos adotando padrões de
comportamento que favoreçam um desenvolvimento sustentado e a preservação do meio ambiente.
A estrutura do Programa Piloto leva em consideração as ação executadas por órgãos governamentais da
região, Toda vez que se fizer necessário, essas ações serão adaptadas para que o Programa permaneça como
um todo. Tendo em vista que deriva de políticas nacionais e foi concebido para atender às necessidades
locais, é necessário criar-se uma estratégia que considere tanto o fortalecimento das instituições
governamentais quanto a promoção de iniciativas populares, Neste sentido, foram montados dois blocos
de sub-programas (vide Figura 2: Sub-Programas e projetos do Programa Piloto):
Sub-Programas Estrnturais: envolvem os Projetos de atuação tipicamente governamental, derivados
de diretrizes governamentais e de abrangência regional.
Sub-Programas Demonstrativos: compreendem projetos delineados pelas comunidades organizadas,
limitados em escopo e duração, porém com efeitos multiplicadores, Estes projetos deverão ser
estendidos a outras comunidades, pela própria ação governamental ou pelo solicitação das
comunidades envolvidas.
Por sua vez, tanto os Sub-programas Estruturais como os Demonstrativos podem ser sub-divididos em:
Espedficos: compreendem projetos dirigidos à conservação/preservação de ecossistemas da Região
Amazônica, à exploração e manejo dos recursos naturais renováveis, e à reabilitação de áreas
degradadas.
Suporte: compreendem projetos que deverão dar condições e suporte para o desenvolvimento
integrado do Programa Piloto, atraves do zoneamento da Região Amazônica, tendo em vista seus
condicionantes ambientais, fortalecendo as bases científicas e tecnológicas, promovendo o
aprimoramento institucional dos Estados e comunidades e, finalmente, à educação ambiental, para
o estabelecimento de canais efetivos de comunicação Governo/Comunidades.
MonitorarnentoNigilância/Controle: compreendendo projetos desenhados para a prevenção do dano
ambiental, e para ajustar os sistemas de vigilância e controle na Amazônia.
3.02
O Sub-Programas Estrutural e Demonstrativo estão classificam-se como Específicos, de
Suporte e de Monitoramento e Fiscalização levando em consideração a necessidade efetiva de soluções aos
problemas identificados.
3.03

Neste sentido, os Projetos Específicos cobrem:
A Conservação de Ecossitemas Relevantes, dando prioridade às unidades de conservação de uso
direto e indireto já estabelecidas pelo lei, bem como às áreas indígenas.
O Manejo de Recursos Naturais definindo metodologias de uma maior abrangência, integrando
atividades extrativistas com as econômicas, de conservação e preservação do meio ambiente.
A Reabilitação de Áreas Degradas, estabelecendo a prática do reaproveitamento, o qual permite
a fixação da população, desta forma reduzindo a necessidade de se ocupar novas áreas, reduzindo
o desmatamento e a migração urbana e rural.

3.04

Os Projetos de Suporte cobrem:
O Zoneamento Ambiental e Regulamentação do uso e ocupação do solo, como base para um
processo de avaliação dinâmico e para uma política de planejamento a nível Federal, Estadual e
Municipal.
As Bases Científicas e Tecnológicas ampliando, integrando e tornando compatíveis pesquisa
aplicada e estudos, dando respostas mais concretas às solicitações das atividades direta ou
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Figure 1: Tne lntegrated Objectives of the Pilot Program
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Figure 2: Pilot Program Sub-Programs and Projects
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indiretamente relacionadas com a conservação e preservação de ecossistemas, manejo de recursos
naturais, reaproveitamento das áreas degradas, manejo ambienta] e educação, fiscalização e
monitoramento.
O Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs), reforçando sua
estrutura e a capacidade de seus recursos humanos para melhor articulação com a sociedade, tendo
em vista a descentralizaçãodo gerenciamento ambiental da Região Amazônica. Desta forma, terão
meios mais eficazes para a conservação e preservação dos ecossistemas relevantes, para o manejo
de recursos naturais, a reutilização de áreas degradas, a fiscalização e monitoramento, bem como
para o licenciamento ambiental de empresas e atividades.
3.05
É evidente que esta estrutura não estará completa sem o monitoramento das áreas e
atividades, o que fornecerá uma base para o planejamento e direcionamento de políticas e para um
processo de fiscalização em moldes mais preventivos.

r
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3.06
Assim sendo, o Programa Piloto proporcionará condições adequadas para a integração da
Comunidade Amazônica, demandando do governo e instituições privadas, uma participação maior e um
comprometimento mais sério quanto ao planejamento e futuro da Região.
3.07
Com as efetivas interligações,os Sub-Programas Estrutural e Demonstrativo reforçarão um
ao outro:
A conservação e Preservação de Ecossistemas Relevantes, juntamente com o manejo de Recursos
Naturais e a Reabilitação de Áreas Degradas, construirão, ampliarão e consolidarão experiências
até o momento localizadas.
O conhecimentocientificoserá colocado a disposição das comunidades para ser testado e avaliado.
O Fortalecimento Institucional, com o instrumento de Zoneamento Ambiental, integrado ao
Monitoramento e Fiscalização e efetiva Educação Ambiental, criarão condições mais adequadas
para um desenvolvimentoambiental sustentado, a longo prazo, envolvendo tanto o Governo quanto
a Sociedade.
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IV. DESCRIÇÃO DOS SUB-PROGRAMAS E PROJETOS
1. SUB-PROGRAMA ESTRUTURAL
A. PROJETOS ESPECÍFICOS

-

i)

Projeto de Conservação e Proteção de Ecossistemas Relevantes

4.01
Este Projeto visa essencialmentea conservação da biodiversidade na Região Amazônica,
com ênfase nas Unidades representativas de diversos ecossistemas, e de seus diversos usos. Estão
organizados em três sub-categorias, conforme a legislação brasileira e de acordo com sua natureza e uso
fina]:
As Unidades de Conservação de Uso Indireto: parques nacionais; reservas biológicas; estações
ecológicas;e reservas ecológicas.
As Unidades de Conservação de Uso Direto: áreas de proteção ambiental; florestas nacionais ; e
reservas extrativistas. Unidades de conservação federais de uso direto e indireto estão sob a
responsabilidade do IBAMA.
As áreas indígenas; as quais, embora não consideradas Unidades de Conservação, cumprem a
mesma função de preservação e tem uso direto. Estão relacionadas a Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) e ao Ministério da Justiça.
A conservação da biodiversidade Amazônica não se restringe apenas a essas áreas; não obstante, no
momento, o Programa Piloto as considera prioritárias, uma vez que, pela Lei, são áreas protegidas onde
novas alternativas de conservação podem ser aprimoradas.
4.02.

Objetivos Comuns, dada a natureza conservacionista das três categorias de Unidades, são:
Conservar a maioria dos ecossistemasrepresentativos, mantendo-se bancos genéticos "in situ".
Criar condições favoráveis para o desenvolvimentode pesquisas científicas e aplicadas, visando a
conservação dos recursos naturais.
Desenhar e desenvolverprogramas de educação ambiental que enfatizem perante o grande público
a natureza e finalidade dessas Unidades, contando com a participação das populações envolvidas
e\ou do entorno.

I) Unidades de Conservação de Uso Indireto

4.03

-

Os Objetivos Específicosdas Unidades de Conservação de Uso Indireto consistem em:
Rever e criar, a nível Federal, novos mecanismos legais, institucionais e operacionais, para agilizar
e concluir o processo de regularização dessas Unidades, de tal forma que as áreas não apresentem
mais restrições fundiárias e sejam efetivamente liberadas para finalidade de conservação a médio
prazo.
Rever a definição de todas as categorias de unidades de conservação, de acordo com as novas
recomendações da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).
Elaborar no primeiro ano, no contexto de um zoneamento aplicado, propostas alternativas e viáveis
de manejo e gerenciamento dessas áreas, adaptadas à natureza, finalidade, extensão e localização
das UCs.
Adotar políticas alternativas de recursos humanos, mais consistentes e articuladas, entre setores
públicos e privados, que assegurem a lotação efetiva de pessoal capacitado, em quantidade e
qualidade adequadas para desempenharem a função de gerenciamento e manejo dessas Unidades,
de acordo com a sua natureza e finalidade de uso; estabelecer mecanismos alternativos de lotação,
capacitação e custeio de pessoal.
Associar os Governos Estaduais e Municipais, bem como a própria Sociedade Civil, na
implantação, manutenção e desenvolvimentodessas Unidades; incluir no elenco das Ucs a serem
G7 - Programa Piloto - Pag. 11
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contempladas pelo Programa Piloto, ao menos uma Unidade de Conservação, em cada unidade da
Federação, na Amazônia.
Implantar, de acordo as especificidadese estágio de cada Unidade, a infra-estrutura necessária às
atividades de gerenciamento e manejo.

,--.

r-

2) Unidades de Conservação de Uso Direto
Os objetivos específicospara a Conservação das Florestas Nacionais, Áreas de Conservação
Ambiental e Reservas Extrativistas são:
Elaborar e implantar o zoneamento detalhado das áreas selecionadas bem como o inventário de
seus recursos naturais renováveis, visando o planejamento sócio-econômico dessas áreas e o uso
racional dos seus recursos; viabilizar a participação ativa da população envolvida e da comunidade
científica na formulação e implantação do zoneamento.
Implantar, nessas Unidades, Projetos Demonstrativos de extrativismo vegetal, manejo florestal, e/ou,
nas áreas de Proteção Ambiental (APA) reservas extrativistas, atividades agro-silvo-pastoris
sustentáveis, compatíveis com a conservação dos recursos naturais.
Identificar novas áreas que, dadas as suas características naturais, possam vir a serem classificadas,
pelas autoridades Federais ou Estaduais, como florestas naturais, APAs ou reservas extrativistas,
atendendo à conservação do meio ambiente e ao estabelecimento de novas alternativas econômicas
para a população, baseadas no desenvolvimento sustentável.

4.04
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3) As Áreas Indígenas
4.05
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Os Objetivos Específicospara as Áreas Indígenas consistem em:
Assegurar às comunidades indígenas o direito natural às terras nas quais residem, demarcando-as,
a curto prazo, e revendo seus limites nos casos de redução arbitrária ou superposição com área
de Cus de uso direto ou indireto.
Garantir às comunidades indígenas assistência à saúde condizente com as suas características
biológicas e a sua maior vulnerabilidade, decorrente da agressão ao seu habitat.
Garantir às comunidades indígenas o direito de se beneficiarem de um programa específico de
educação o qual, ao mesmo tempo em que facilite suas relações com a sociedade envolvente, lhes
assegure o reconhecimento e manutenção da sua própria cultura.
Ampliar os esforços visando a auto-sustentação econômica das comunidade indígenas, respeitando
e reforçando suas próprias práticas de uso da flora e fauna.
Identificar e difundir tecnologias para eJas apropriadas, bem como formas associativas compatíveis
com a sua organização sócio-cultural.
Reforçar nessas áreas, as medidas de proteção ambiental.
Proceder ao diagnóstico ambiental junto às comunidades indígenas para a recuperação das áreas
degradadas; melhorar e interca.rnbiar técnicas de manejo ecologicamente adequadas, e também,
elaborar um programa de educação ambiental que permita o intercâmbio de conhecimento entre
comunidades indígenas, demais povos da floresta e a sociedade.

b) Sumário
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4.06
O projeto subdivide-se em duas fases complementares: a) uma de pré-investimento,
destinada à revisão de políticas, estratégias e instrumentos operacionais, relativos aos maiores problemas
que afetam todas as Unidades; compatibilização de instrumentos legais já existentes ou a serem
aperfeiçoados, com relação à regularização fundiária, gerenciamento e política de recursos humanos; b)
implementação de atividades nas diversas categorias das Unidades, de acordo as prioridades, procurando
resolver os mesmos problemas básicos acima referidos.
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e) Detalhamento
4.07
Na primeira fase, prevê-se a revisão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SINUC), complementação e regulamentação dos instrumentos legais que normatizam as diversas categorias
de Unidades de Conservação, procurando compatibilizá-las entre si. Desta forma, pretende-se chegar a uma
definição mais clara e integrada da política e dos instrumentos operacionais relativos a essas Unidades. É
dada prioridade à regulamentação e estabelecimento de mecanismos mais ágeis para corrigir irregularidades
fundiárias nessas áreas. O atendimento dessa prioridade é a condição prévia para qualquer atividade de
gerenciamento. Essa prioridade decorre da extrema fragilidade do atual sistema de gerenciamento, o qual
põe em risco qualquer investimento que venha a ser feito ou mesmo a manutenção das Unidades.
4.08
A segunda prioridade consiste em identificar, elaborar e experimentar modelos alternativos
de gerenciamento, em ampla articulação entre o Governo Federal, Estadual, Municipal, Sociedade Civil,
grupos organizados, organizações não governamentais (ONGs), (nacionais e internacionais), instituições
ambientalistas ou correlatas, setor econômico, entre outros, visando ações cooperativas, através de
convênios.

1'"'·
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4.09
A terceira prioridade diz respeito ao estabelecimento de uma política viável de recursos
humanos para as Ucs; as constantes restrições impostas ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais (IBAMA) com relação à contratação de pessoal torna impossível a lotação satisfatória
das Unidades; a situação, já crítica, tende a agravar-se sem que se vislumbre, a curto ou médio prazo,
perspectivas de melhora nas condições atuais. Em função desta situação, devem ser identificadas formas
alternativas de contratação que, sem ferir as atribuições do IBAMA, possibilitem a formação de equipes
técnicas responsáveis pelo gerenciamento das Unidades. Estas três prioridades serão objeto da fase de
pré-investimento.
4.10
O projeto dirige-se ao conjunto das Unidades existentes e/ou por criar na Região
Amazônica: 28 Unidades de Conservação Federais (09 parques, 16 estações ecológicas, 03 reservas
ecológicas); 24 florestas nacionais; 09 unidades de conservação Estaduais (a serem definidas); 04 reservas
extrativistas e numerosas áreas indígenas. Obviamente, o projeto, dentro o Programa Piloto, só poderá
considerar algumas dessas UCs; contudo, buscará soluções para os problemas básicos que afetam todas as
unidades da Amazônia. Treze das vinte e oito UCs são também contempladas pelo PNMA. A esse respeito,
convém observar que o PNMA e o Programa Piloto são complementares; o PNMA enfatiza a consolidação
da infra-estrutura das UCs, e em grau menor, o seu gerenciamento; o Programa Piloto procura resolver
problemas mais profundos: compatibilidade das leis, regularização fundiária, gerenciamento global e política
de pessoal. Na segunda fase, as atividades serão adequadas às necessidades específicas e características de
cada categoria de Unidades, porém norteadas pelas mesmas prioridades básicas.
4.11
Pretende iniciar ou prosseguir o processo de regularização fundiária de todas as Unidades,
escalonando-as, já nessas duas primeiras fases, segundo critérios de prioridade:
Unidade de Conservação de Uso Indireto: 3 Unidades que incluem duas das quatro subcategorias:Parque Nacional da Amazônia (PA), Reserva Biológica de Trombetas (PA), Reserva
Biológica de Tapirapá (PA). Durante a primeira fase, a demarcação das três unidades será iniciada,
planos de manejo revistos e o equipamento será completado, a fim de assegurar a efetiva
implantação dessa unidades.
Unidades de Uso Direto: 3 florestas nacionais: Caxirnanã e Tapajós (PA), Tefé AM). Estas Floresta
nacionais foram consideradas como modelos e receberão atenção especial durante a primeira fase.
As 4 reservas extrativistas: Chico Mendes e Alto Jurua (AC), Rio Cajari (AP), Rio Preto (RO)
serão demarcadas na primeira fase.
Simultaneamente, a identificação de futuras reservas extrativistas será iniciada. Todas as áreas
indígenas ainda por demarcar serão contempladas (de acordo com a Lei que determina que todas
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deverão estar demarcadas até S de outubro de 1993). A demarcação de áreas indígenas começará
pelo estado do Acre; 6 das 12 áreas existentes serão demarcadas na primeira fase: Alto Rio Purus,
Alto Rio Tarauacá, Arará do Igarapé Humaitá, Cabeceira do Rio Acre, Jaminawa - Arará,
Jamínawa do Igarapé Preto. Atualmente há uma Comissão especial reavaliando a situação legal
de todas as áreas onde a demarcação deverá ser iniciada na primeira fase e completada durante
a segunda.
Em todas essas as unidades, serão enfatizadas as atividades de regularização fundiária e de demarcação, assim como aplicação de modelos gerenciais; devem também contar com um mínimo de
recursos humanos capacitados para cumprimento dos objetivos finais. Algumas dessas unidades,
não selecionadas durante a primeira fase, serão consideradas como Projetos Demonstrativos,
quando será dada prioridade à pesquisa aplicada, indo de encontro a necessidade específica de
conservação e uso apropriado. Baseado nos resultados destas fases iniciais, o projeto será
redefinido, caso seja necessário.

r:

d) Público Alvo

r·

r-

r:
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4.12
A natureza das diversas categorias de Unidades já especifica os seus públicos alvos: as UCs
de Uso Direto e Indireto beneficiam diretamente as populações residentes, e as do entorno. Simultaneamente, beneficiam à comunidade científica e a população da região, e de outras áreas do País e do Mundo.
Todos ganham com a efetiva conservação da bio-diversidade e o desenvolvimento de tecnologias
auto-sustentadas de uso dos recursos. Nestes públicos beneficiários estão enquadradas também as espécies
ameaçadas de extinção, cujos projetos de preservação podem ser efetivados nestas Unidades ou serem
enquadrados nos projetos demonstrativos.
e) Localização
4.13

,-.
r:
r-

A Região Amazônica.

f) Gerenciamento
4.14
A primeira e a segunda fases do projeto estão profundamente relacionadas: na segunda fase
experimentam-se propostas decorrentes da primeira. Todo o Projeto baseia-se numa articulação estreita entre
poderes executivo e legislativo (nos três níveis), as diversas instituições, ambientais e correlatas, públicas e
privadas (inclusive ONGs), a própria população envolvida e suas organizações representativas, os grupos
econômicos atuantes na região, a comunidade científica e suas ramificações nacionais e internacionais. O
projeto requer mecanismos formais de diálogo e entendimento desde a cúpula até a base, na tentativa de
superar interesses grupaís ou institucionais restritos, com vistas a construir coletivamente alternativas viáveis
de conservação da bio-diversidade na Região Amazônica.
4.15
Nesta perspectiva, deve ser criado um grupo de trabalho inter-agências/ instituições, sob
a supervisão da SEMAM e IBAMA, subdividido em comissões temáticas: política global, regularização
fundiária, gerenciamento, recursos humanos. Tanto o grupo coordenador quanto as comissões devem
interagir com técnicos que trabalhem dentro e para estas unidades, representantes dos Estados e
comunidades envolvidas e do poder legislativo (Congresso Federal, Assembléias Estaduais, Câmaras
Municipais), para garantir que as decisões a serem tomadas tenham o respaldo da própria Sociedade.
4.16
Além desses novos mecanismo de interação, o treinamento de técnicos diretamente ligados
ao planejamento e gerenciamento de todas as categorias deverá ser prioridade.
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g) Justificativa

4.17
r·

r:
r·

A condição vulnerável em que se encontra a maioria das Unidades regulamentadas por
legislação especial, por si só, justifica o projeto: sem medidas drásticas, de caráter estrutural, demonstrativo,
e natureza imediata, está em risco a conservação da bío-diversidade na região bem como a sobrevida dos
povos da floresta. A essa justificativa, agrega-se outra, não menos crítica: o grande público da região e do
País desconhece a importância e razão de ser da criação/implantação e manutenção das Unidades;
considera, erroneamente, as áreas extensas inaproveitadas do ponto de vista econômico. Reverter-se essa
visão rapidamente é situar a população na sua relação cultural com a natureza; torna-se um desafio para
a educação ambiental, que complementa e subsidia necessáriamente este projeto.
h) Riscos

r:

4.18
O risco básico desse projeto está associado à capacidade de articulação da SEMAM e do
IBAMA, que estão sofrendo mudanças a nível de gerência. Isto acarretará no estabelecimento de um novo
relacionamento entre o Governo e ONGs.

r-

ii)

Projeto de Manejo de Recursos Naturais Renováveis

r»

a) Objetivos Comuns

4.19

-·

r:
r-

/">
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O Projeto de Manejo dos Recursos Naturais da Amazônia abrange num primeiro momento
a pesca e os produtos florestais, devendo numa segunda fase ser estendido para o manejo dos recursos
hídricos e solos e outros elementos da fauna. Os objetivos comuns para o manejo desses recursos são:
Montar uma rede de informações com dados relativos a: origem, produção, produtividade,
qualidade e preço dos produtos naturais explorados, subsidiando o ordenamento e organização das
atividades e comercialização, e propiciando uma divulgação permanente,
Ordenar e organizar o manejo dos recursos naturais a fim de que a exploração dos mesmos se dê
de forma sustentada, valorizando-se as tecnologias de manejo tradicionais, tendo em vista o
aumento da renda do pequeno produtor.
Integrar o ordenamento e organização das atividades pesqueira, de exploração de borracha e de
produtos florestais, entre si, e consorciadas com outras atividades econômicas, de maneira a
garantir uma base de sustentação às comunidades locais, conservando e preservando o meio
ambiente.
Criar condições favoráveis para o desenvolvimento de pesquisas científicas aplicadas, visando o
aumento da produtividade, da qualidade e exploração adequada dos recursos naturais, beneficiando
os pequenos produtores.
Planejar e implantar gradativamente, com apoio das comunidades locais, a infra-estrutura básica
(saúde e saneamento) para proteção dos próprios recursos naturais.
Delinear e desenvolver programações integradas com o projeto Educação Ambiental, que enfatizem:
o manejo sustentado e a necessidade de conservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo, que
introduzam o conceito de consórcio de atividades e alternativas específicas, para aplicação a nível
1oca1.
Implantar a nível regional, juntamente com as comunidades organizadas, infra-estrutura de apoio
à produção e comercialização.
1) Objetivos Específicos - Pesca

r:

,.-.
r
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4.20
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Os objetivos específicospara a pesca são:
Lançar as bases de um ordenamento pesqueiro, que utilize como unidade de planejamento a bacia
hidrográfica, dando base, inclusive, para os estudos relativos ao manejo dos recursos hídricos.
Ré-orientar o fluxo de investimento no setor pesqueiro de modo a contemplar o pequeno e médio
produtor, com garantia de aumento de produção, elevando os níveis de renda e melhorando as
condições de vida desta população.
Promover o aumento da produtividade e da produção pesqueira global na Região Amazônica,
pautada no aproveitamento dos recursos sub-explorados ou inexplorados.
Tratar de forma integrada com o ordenamento pesqueiro, as questões relacionadas com a
comercializaçãoe distribuição do pescado.

2) Objetivos Específicos- Produtos Florestais
4.21

Os objetivos específicospara os produtos florestais são:
Introduzir modificações tecnológicas nos métodos de exploração da borracha natural, com vistas
a incrementar a produtividade/qualidade e preservação do manancial.
Alterar as formas de organização do beneficiamento primário da borracha natural extrativa, de
sorte a torná-la competitiva no mercado consumidor, ao tempo de viabilizar agregação de valor
à renda do seringueiro.
Promover ajustes nas Unidades beneficiadoras de borracha natura] na Região Amazônica,
resultando em ganhos qualitativos e econômicos.
Realizar estudos de viabilidade para a instalação de indústrias de artefatos de borracha na Região
Amazônica.
Desenvolvertécnicas de manejo de produtos florestais, madeiráveis e não madeiráveis, valorizando-se os conhecimentos tradicionais.
Desenvolver estudos sobre os recursos florestais não pelo valor econômico "stricto sensu", mas
levando-se em consideração o valor de uso ambiental.
Desenvolver uma política de comercialização que venha contribuir ao manejo sustentado de
produtos florestais.
Desenvolver estudos para o estabelecimentode limites e parâmetros tendo em vista a autorização
de corte e à conservação dos recursos florestais.
Desenvolverestudos para o estabelecimentode mecanismos de estímulo à conservação de áreas de
produção agrícola, reduzindo a agricultura itinerante que vem provocando pressões sobre áreas de
florestas nativas.
Desenvolverestudos para o estabelecimentode instrumentos indutores de reflorestamento em áreas
ciliares, incentivando a ação coletiva de produtores rurais.
Desenvolver estudos para a definição de obrigações e limites de uso local e regional, para os
segmentos industriais que consomem produtos florestais.
Desenvolvermecanismos de estímulo ao uso da floresta como forma de garantir direitos de posse
ao invés do desmatamento.
Compatibilizar os instrumentos de uma política florestal aos seus objetivos de conservação da
biodiversidade.

b) Sumário

r-

4.22
Este Projeto terá duas fases complementares. Uma primeira que envolve a elaboração de
uma sistemática de trabalho que integre metodologias de manejo, estabeleça parâmetros para os projetos
de consórcio de atividades e instrumentos operacionais, ao mesmo tempo que elabore planos de mais longo
prazo que faculte o consórcio de espécies e atividades de manejo de recursos numa mesma área,
introduzindo estudos sobre recursos hídricos e conservação do solo. Uma segunda fase existirá onde deverão
ser implantadas políticas, planos e projetos específicosde manejo desses recursos.

r":
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O Governo Brasileiro se propõe a desenvolver na segunda fase um projeto de pesquisa, "Exploração
Industrial dos Produtos Naturais das Florestas Tropicais Úmidas", para desenvolver produtos florestais a
serem industrializados, levando a urna melhora da qualidade de vida da população local. O custo estimado
deste projeto de pesquisa está incluído no Orçamento do Programa Piloto e atualmente urna análise técnica
vem sendo realizada.
e) Detalhamento
4.23

r-

,-.
r:
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O detalhamento do projeto é o seguinte:
Definição de sistemática de trabalho e elaboração de metodologias de manejo dos recursos naturais,
integradas à realidade da região.
Estabelecimento de parâmetros para projetos de consórcio de atividades de manejo em áreas
específicas,para a implantação futura de Projetos Demonstrativos.
Implementação de uma rede de informações com dados relativos à: origem, produção,
produtividade, qualidade e preço dos produtos naturais explorados, subsidiando o ordenamento e
organização das atividades, a comercialização e propiciando uma divulgação permanente.
Ordenamento e organização do manejo dos recursos naturais em bases territoriais adequadas e de
forma que a exploração dos mesmos se dê de forma sustentada.
Condução, juntamente com o Projeto de Suporte Científico e Tecnológico, de uma política de
incentivo à pesquisa em universidades e demais instituições regionais, para geração de estudos
capazes de responder aos objetivos comuns e específicosaqui de1ineados,valorizando-se igualmente
as técnicas tradicionais.
Capacitação técnica e implantação de infra-estrutura de apoio, base para o desenvolvimentodo
manejo de recursos auto-sustentado, no que se refere a produção e comercialização.
Planejamento e implantação de novas alternativas de infra-estrutura básica nas comunidades locais,
melhorando a qualidade de vida destas populações.
De1ineamento e desenvolvimento de programações integradas com o projeto de Educação
Ambiental, junto às comunidades locais.
Implantação, juntamente com as comunidades locais, de infra-estrutura de apoio à produção e
comercialização,tratando estas duas questões de forma integrada.

4.24
Para a fase de pré-investimentos,os seguintes estudos de viabilidades dão sugeridos:para
a para a instalação de indústrias de artefatos de borracha, produtos florestais e pesqueiros: investimento
no manejo de recursos naturais na Amazônia que contemplem o pequeno e médio produtor; e para o
estabelecimento de mecanismos e instrumentos que compatibilizem o uso dos recursos naturais com o
objetivo de conservação da biodiversidade.
d) Público Alvo

,..--.

r-

4.25
Pequenos e médios produtores e comunidades Jocais que dependem do manejo dos recursos
naturais para a sobrevivência.
e) Localização
4.26

r>.

r-

Região Amazônica.

f) Gerenciamento

4.27
O gerenciamento e coordenação deste projeto cabe ao IBAMA em estreita integração com
as Secretarias de Meio Ambiente dos Estados (OEMAs), associações de comunidades envolvidas com o
manejo desses recursos, instituições técnico-científicase empresários locais. Neste sentido, é importante a

r":
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formação de um grupo de trabalho com representantes de cada setor da Sociedade para avaliar e dar
r>.

divulgação dos trabalhos que serão desenvolvidos.

r-

g) Justificativa

r:

O manejo auto-sustentado dos recursos naturais na Região Amazônica é de fundamental
importância para viabilizar uma melhora da qualidade de vida das populações envolvidas. No entanto, os
instrumentos hoje existentes, bem como a infra-estrutura de apoio são insuficientes para se atingir este
"desideratum". Neste sentido, o presente projeto pretende, num horizonte de cinco anos, lançar as bases
de um desenvolvimentosustentado na área, de forma tal, que ao final do periodo tenha sido possível obter
um conjunto sistemático e permanente de informações e o estabelecimento de medidas de ordenamento e
organização do manejo de recursos, pelo menos mais coerentes com a realidade ambiental da Região
Amazônica.

r:

h) Riscos

4.28

r:

r:
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4.29
O risco implícito deste projeto está na capacidade do IBAMA em melhorar a organização
das atividades e estudos de forma inovadora e descentralizada.
iii) Projeto de ReaDroveitamento de Áreas Degradadas
4.30

-

Este projeto deverá cobrir áreas degradadas, na Região Amazônica pela ação:
Dos grandes projetos de infra-estrutura como rodovias e hidrelétricas;
De extração mineral;
De projetos agro-pastoris;
De utilização dos recursos florestais para combustível e exploração madeireira;
planejando e executando medidas e projetos de reaproveitamento destas áreas, adequadas às condições
ambientais e sociais.
a) Objetivos Específicos
4.31

,....,

Os objetivos específicosdeste projeto são:
Recompor e reaproveitar as áreas degradadas da Região Amazônica, reduzindo a migração
urbana/rural e as pressões sobre as matas naturais.
Estabelecer bases de sustentação econômica nas áreas a serem reaproveitadas, para fixação de
pequenos e médios produtores e comunidades locais.
Criar condiçoes para o uso efetivo de informaçoes tecnico-cientificas,definindo a necessidade de
pesquisa nas areas de:
Implantação de sistemas agro-florestais com as que combinam as culturas pequenas,
florestais e/ou frutíferas com cultivos anuais e criação de animais.
Beneficiamentode produtos agro-florestais.
Preservação de áreas ainda não afetadas pelo desmatamento.
Recomposição de matas ciliares e adensamento capoeiras.
Recomposição de áreas de extração mineral.
Conservação do solo.
Fortalecer os OEMAs para a gestão ambiental destas áreas.
Dotar de infra-estrutura e assistência técnica as comunidades locais em áreas selecionadas.
Capacitar os recursos humanos locais para o reaproveitamento eficaz das áreas degradadas.
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b) Sumário
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4.32
Este projeto deverá ser desenvolvido em duas fases complementares. Uma primeira, de
pré-investimento (1 ano), destinada à identificação e caracterização das vários tipos de áreas degradadas,
e escolha daquelas que deverão ser reaproveitadas e recompostas num prazo de 5 anos; à definição de
metodologia, instrumentos operacionais e elaboração dos planos de reaproveitamento das áreas escolhidas.
Deve-se ressaltar aqui que, para as áreas degradadas - Área de Influência da Estrada de Ferro Carajás e
Ariquemes (RO) • projetos especiais como o de Pólos Florestais e Projeto Piloto de Desenvolvimento
Agroeco16gico vêm sendo desenvolvidos, sendo de interesse a integração dos mesmos ao projeto, na medida
em que deverão dar importantes subsídios para outros projetos de reaproveitamento de áreas degradas. Nesse sentido, prevê-se já nesta primeira fase, investimento nesses projetos, garantindo aquelas iniciativas que
venham de encontro aos objetivos acima delineados. Na segunda fase deverão ser implantados os planos
para a recomposição e reaproveitamento das áreas degradadas envolvidas.
e) Detalhamento
4.33

O detalhamento deste projeto apresenta-se a seguir:
Identificação e caracterização das áreas degradadas e escolha daquelas que deverão ser recompostas
e reaproveitadas.
Definição de metodologias e instrumentos operacionais e elaboração de planos para as áreas
degradadas escolhidas. Estas atividades deverão envolver as comunidades locais a serem
beneficiadas, os OEMAs, técnicos que atuam nas áreas e a comunidade cientifica.
Capacitação técnica e implantação de infra-estrutura de apoio aos OEMAs, base para a gestão
ambiental das áreas a serem recompostas e reaproveitadas.
Desenvolvimento de pesquisas técnico-científicas para a geração e disseminação de tecnologias
apropriadas à recomposição e ao reaproveitamento das áreas degradadas escolhidas.
Implantação das medidas e projetos, avaliando-os anualmente.

d) Público Alvo
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4.34

A população que vive nas áreas degradadas da Região Amazônica.

e) Localização
4.35

Áreas degradadas na Região Amazônica.

f) Gerenciamento
4.36
Este projeto deverá ser gerenciado e coordenado pelo IBAMA envolvendo outras
instituições Federais, OEMAs e ONGs. Neste sentido, é importante a constituição de um grupo de trabalho
que avalie permanentemente os estudos e atividades realizadas.
g) Justificativa
4.37
O desafio na elaboração de alternativas de preservação/conservação da Região Amazônica
está também na recomposição e no reaproveitamento das áreas degradadas, transformando-as em
economicamente sustentadas e desta forma, contribuindo significativamente para a não devastação das áreas
naturais.

,,....
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h) Riscos
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4.38
Este projeto tem implícito o risco de enveredar por uma ótica exc1usivamenteempresarial,
se não for conduzido com instrumentos de controle social.
R PROJETOS DE SUPORTE
i)

Projeto de Zoneamento Ambiental

a) Objetivos Específicos
4.39

Os objetivos específicosdeste Projeto são:
Dotar o Poder Público de um instrumento dinâmico e permanente, capaz de subsidiar planos,
políticas e programas de desenvolvimentoeconômico e social, respeitando a capacidade de suporte
do quadro natural.
Permitir uma ação integrada e descentralizada do Governo, com a participação efetiva dos Estados,
Municípios e setores organizados da Sociedade, em todas as etapas do trabalho.
Dar suporte técnico e legal aos Estados e Municípios, quando do licenciamento ambiental de
atividades que impactem o meio ambiente.
Como instrumento do processo de planejamento deverá permitir atualizações e aproximações
sucessivas,colaborando com o monitoramento (projeto V.Ci.) e a fiscalização (projeto V.C.ii.).
Dar condições para se repensar o conjunto urbano da Amazônia integrado à realidade ambiental.
Criar condições para a efetiva colaboração técnico-científica,definindo as solicitaçõesde pesquisa
nas áreas de biodiversidade, climatologia regional, etc (projeto V.B.ii.).

b) Sumário
O Zoneamento Ecológico-Econômicoé um processo dinâmico de levantamento e análises,
que deverá ser desenvolvido em três fases a seguir discriminadas:
Primeira fase: diagnóstico do meio ambiente, a nível macro-regional, com o objetivo de obter-se
um abrangente diagnóstico da região, bem como a identificação de áreas homogêneas, com base
nos problemas biótico, fisicose sócio-econômicos.Nesta fase serão definidas as divisõese territórios
geo-ambientaismaiores, excluídos os inventários de recursos naturais.
Segunda fase: Zoneamento Ecológico-Econômicodos espaços intra-regionais e módulos selecionados
na fase anterior, estabelecendo parâmetros para o uso e ocupação dessas áreas.
Terceira fase: estudos específicos em áreas críticas e em áreas ecológica, sócio-econômica e
politicamente importantes, para a execução de ações preventivas, corretivas ou de recuperação.
Estes estudos deverão ser conduzidos a nível de detalhe, compatíveis com a natureza e o escopo
dos problemas analisados.

4.40

r-

O projeto, assim concebido, é o início de um processo que deverá ser avaliado e adaptado,
ao mesmo tempo que deverá introduzir nas diferentes esferas de Governo o uso de práticas de
planejamento espacial e de organização territorial

4.41

e) Detalhamento
4.42
A estratégia adotada para o projeto inclui a elaboração de um Diagnóstico Ambiental para
a Região Amazônica, sob a coordenação de uma Comissão de Coordenação Inter-Ministerial do
Zoneamento Ecológico-Econômico,a começar pela identificação e estudo de áreas intra-regionais (na escala
de 1:250.000), as quais gerarão informações para a promoção para o ordenamento ecologicamente
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sustentado da região. A pré-identificaçãodesta áreas intra-regionais será obtidas pelo Diagnóstico Ambiental
a nível macro-regional (na escala de 1:1.000.000),a cargo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Adicionalmente,nos Estados do Acre e Rondônia, já foram feitas pesquisas a nível de diagnóstico,
as quais permitiram o início de um zoneamento imediato (na escala de 1:250.000).
4.43
Na adoção desta estratégia, foram considerados os seguintes aspectos de acordo com a
realidade de cada Estado:
Harmonização de conceitos, metodologias e estabelecimento de objetivos comuns.
Estabelecimento de um quadro institucional e mecanismos de articulação entre Comissão
Coordenadora, Governos Estaduais e participação de entidades.
Implementação de programas para capacitação de pessoal e suporte técnico.
Análise e avaliação compatibilizando as informações relacionadas dos projetos de zoneamento e
atividades já realizadas, objetivando a harmonização de critérios, métodos e procedimentos
operacionais.
Contratação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para preparar o diagnóstico
ambiental, ern estreita cooperação com as agências Federais e autoridades Estaduais da Região
Amazônica.
d) Produtos
4.44
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Os Produtos deste Projeto são:
Formulação de programas de curto e médio prazo para o fortalecimento de Órgãos Estaduais,
tornando-os capazes de participar adequadamente no Zoneamento Ecológico-Econômico.
Um sistema de informação geográfica que operará de forma descentralizada e apoiará as ações
normativas de monitoramento e fiscalização, e para o planejamento a nível Federal e Estadual.
Mapas e relatórios técnicos contendo classes e padrões de sustentabilidade e qualidade ambiental,
e, áreas críticas devido à ação humana, tal como expresso no Diagnóstico Ambiental, na escala de
1 :2.500.000.
Mapas e relatórios técnicos contendo resultados dos estudos, na escala de 1:250.000 das áreas
prioritárias definidas no Diagnóstico Ambiental, estabelecendo zonas inaptas para uso e de
relevante qualidade ambiental, derivadas das análises integradas dos diferentes níveis de ações
sustentáveis da área.
Mapas e relatórios técnicos para elaboração de planos e projetos relacionados às áreas prioritárias,
objetivando a correção, reaproveitamento e ações de prevenção nos sub-espaços identificados, de
acordo com a sustentabilidade e adequação para promoção do desenvolvimentosócio-econômico.

e) Gerenciamento

rr:

4.45
O Zoneamento Ecológico-Econômico,a nível Federal, é coordenado por uma Comissão
Inter-Ministerial, constituída por Decreto Presidencial. Dado a estrutura hierárquica, as ações coordenadas
entre as autoridades Federais, Estaduais e Municipais, bem como o envolvimento da população, ocorrerão
em momentos diferentes, e com graus variáveis de intensidade, conforme a escala de trabalho considerada.
A participação da população e das autoridades Municipais é fundamental para o estudo das ações
prioritárias, a nível local; uma ativa colaboração dos ONGs está sendo considerada. Os Governos Estaduais
terão uma participação ativa, e na medida do possível a liderança do processo, beneficiando-sediretamente
do mesmo.
4.46
A nível do diagnóstico ambiental macro-regional, ainda que a contribuição dos Governos
Estaduais e Municipais seja levada em consideração, a escala reduzida e a natureza sintética do trabalho,
visando uma percepção global da região, indica a necessidade de um envolvimento Federal na sua

,.-..
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implementação, Não obstante, é necessário enfatizar que os três níveis de detalhamento tem potencial para
serem realizados simultaneamente e serem conceptualmente articulados.
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4.47
Para a efetiva implementação das atividades nos níveis intermediário e local, é necessário
a capacitação de pessoal e a criação de uma infra-estrutura de apoio a nível dos Estados, por meio de
instalação de centros de análise e planejamento do uso do solo, e pela criação de Comissões Estaduais de
Zoneamento Ecológico-Econômico. Isto permitirá integrar o uso das capacidades existentes nas instituições
educacionais e de pesquisa, bem como atender às demandas das populações regionais. Essas comissões terão
o papel de intermediação entre os Governos Estaduais e a Comissão Federal de Zoneamento-Econômico.
e) Público Alvo
4.48

Instituições Federais, Estaduais e Municipais.

f) Localização
4.49

r:

A Região Amazônica.

g) Justificativa

4.50

Dados os condicionantes e as potencialidades econômicas da Amazônia, bem como seu
vasto espaço ainda não explorado e escassamente ocupado, é de extrema importância regulamentar seu uso
e ocupação e o manejo de seus recursos naturais. As políticas e programas de Governo, bem como os
projetos privados, devem ser adequados ao desenvolvimento ecologicamente sustentado.

h) Riscos

4.51
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Embora o zoneamento ambiental de espaços pouco conhecidos ou inexplorados possa
causar problemas de natureza especulativa com relação ao uso do solo e ocupação inadequada, resultando
em conflitos, este projeto é um importante instrumento governamental O planejamento do uso e ocupação
do solo adequados ao meio ambiente é fundamental. O zoneamento ambiental é um importante instrumento
para a conservação de ecossistemas relevantes para o Pais, quando propriamente adotado.
ii) Projeto
a)

de Suporte Tecnológico e Científico

Sumário

4.53
rr-
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O recente sistema dominante para o desenvolvimento da Região Amazônica (matérias
primas e energético) prejudica o equilíbrio ambiental, empobrecendo a biodiversidade, depauperando os
recursos naturais e o padrão de vida das populações envolvidas. A produção de a1ternativas tecnológicas
para a exploração dos recursos, manejo dos conhecimentos técnicos sobre os mesmos, e conhecimento da
evolução e dinâmica do principais ecossistemas da Amazônia levariam à adoção de novos padrões de
produção econômica integrada aos condicionantes sociais e ambientais, isto é, à novos padrões de
desenvolvimento.
4.54
Assume-se que a superação dos problemas e restrições técnico-científicas para a Região
Amazônica encontra-se na implementação de duas linhas de atuação. A primeira refere-se à criação e/ou
consolidação de centros de exce1ência em pesquisa e formação de recursos humanos. A segunda, em parte
vinculada à primeira, refere-se à disponibilidade de meios e recursos para a realização de projetos de
pesquisa e desenvolvimento em áreas/temas prioritários.
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4.55
Entende-se que somente por meio da concentração e manutenção de pesquisadores e
técnicos altamente qualificados, e disponibilidade assegurada de infra-estrutura e recursos para o
desenvolvimentode pesquisa, será possível gerar propostas para o equacionamento dos atuais problemas
e desafios da Amazônia, e portanto, dar suporte a sub-programas do Programa Piloto. Cabe ainda apontar
o papel estratégico a ser desempenhado pelo mecanismo de cooperação técnico-científica, nacional e
internacional na execução do projeto. Esse mecanismo possibilita aportar, os conhecimentose competências
necessárias em apoio aos sub-programas do Programa Piloto.
b) Objetivos

r:

4.56
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e) Abordagem Estratégica
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Os Objetivos Específicos do Projeto são:
Fornecer o adequado e necessário suporte científico e tecnológico ao Plano Piloto de Conservação
da Floresta Amazônica.
Consolidar a estrutura técnico-científicada região.

4.57
A estratégia do PCT propoe opçoes políticas tomadas para o futuro desenvolvimentoda
Amazônia e, como resultado, em explorar caminhos viáveis para a preservação da floresta tropical e da
utilização sustentável e não-destrutiva de seus recursos.

r:

4.58
As atividades científicas e técnicas seriam variadas (básicas, estratégicas, adaptadoras),
executadas em fases, de acordo com a solicitação de pesquisa e especificaçõesdos programas de pesquisa
identificáveis; também seriam organizadas conforme a necessidade de fortalecimento e consolidação das
instituições Amazônicas, como parte integral dos sistemas científicos nacionais e internacionais.
A estratégia para o PCT considerar necessário: conteúdo técnico-científicorequerido, a necessidadede uma
base institucional adequada e métodos de organização e gerenciamento que levassem à pesquisa de alta
qualidade e processos transparentes na distribuição de recursos financeiros. Ademais, esta estratégia levaria
em consideração e necessidade de fortalecer a jnfonnação e o treinamento dentro dos sub-sistemas, como
também as inter1jgaç;ões entre os sistemas de ciência e tecnoJogia com os usuários do conhecimento obtido
através da pesquisa. A cooperaçao tecno]ogica e cientifica internacional exercera um paple fundamental
quanto:
A implantaçao de projetos de pesquisas conjuntas e treinamento adiantado.
Cooperaçao em relaçao a gerenciamento de projetos, e
Cooperaçao em relaçao ao delineamento e operaçao de infonnaçao tecnologica e cientificae difusao
desses sistemas.
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d) Conteúdo Técnico-Científico
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4.58
Os quatro itens abaixo fornecem ao Projeto a estrutura para a organização dirigida de um
programa de pesquisa:
Aprimorar dados sobre a composição e caracterização dos recursos bióticos, abióticos e
sócio-econômicose das suas interações nos principais ecossistemas amazônicos.
Gerar conhecimentos, técnicas e tecnologias para a conservação e utilização raciona] dos recursos
naturais (mineral, extrativa, agro-silvicultura]e industrial) e para modernização da base produtiva
visando obter ganhos de produção e produtividade que favoreçam a retenção de valor na região.
Desenvolverconhecimentosbásicos e tecnológicosvoltados à conservação, à melhora e à ampliação
dos equipamentos e serviços de infra-estrutura econômica e social, favorecendo a proteção dos
recursos da região e a e1evaçãodo padrão de qualidade de vida das populações locais do meio
urbano e rural.
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Ampliar conhecimentossobre populações indígenas, caboclas e migrantes no que se refere às suas
estruturas sociais, culturas e relações com o espaço e com os recursos existentes na região.
r·.
e) Detalhamento
r-
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4.59

O detalhamento deste Projeto é o seguinte:
Criação e/ou consolidação de centros de excelênciaem pesquisa e formação de recursos humanos.
O instrumento previsto para este propósito é de uma doação (endowment), Esta doação não será
posta integralmente à disposição dos centros mas, será depositada em moeda estrangeira, sendo
somente utilizados os rendimentos provenientes da aplicação desses recursos. Por meio desse
mecanismo, será possível garantir aos centros de excelência um fluxo permanente de recursos, ao
contrário do que vem ocorrendo atualmente, mediante os instrumentos orçamentários disponíveis.
Apoio ao treinamento de pos-graduaçao atraves de:
Cooperaçao internacional; e
Treinamento em projetos, incluindo bolsa de estudos no exterior.
Estas atividades serao complementadas atraves de centros ja existentes, e serao feitos mediante
recursos internos, por meio do Programa Norte de Pós Graduação (PNPG) e do Programa de
Formação de Recursos Humanos em Áreas Prioritárias (RHAE/SCT/CNPq).
Apoio aos Sistemas de Informação Científica e Tecnológica para:
a ampliaçao e melhoria da oferta e acesso aos serviços de informação, inclusive aos
documentos primários;
a melhoria da qualidade de infra-estrutura do setor de informação amazônica;
a promoçao da capacitação de profissionais para a informação e divulgação da atividades
de ciência e tecnologia na Amazônia.

4.60
Este sistema seria de caráter horizontal, descentralizado e deverá ser concebido como uma
sistema aberto ao qual o produtor de informação cientifica,bem como os tomadores de decisão, estudantes,
órgão técnicos e agentes econômicos terão acesso e no qual todos estarão envolvidos.Deverá também estar
interligado a outros sistemas que estão sendo implantados sob outros programas de investimento, tais como
o PADCT e o PNMA, a fim de que novas técnicas e tecnologias possam ser permanentemente divu1gadas.
f) Gerenciamento
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4.61
O gerenciamentodo Projeto requer a atuação das seguintesentidades: Secretaria Executiva coordenação e supervisão geral, Agências - operação, a Colegiados - assessoria no planejamento, tomada
de decisão e avaliação.
Secretaria Executiva (SE/DECOP/SCT)
A Secretaria Executiva - o Departamento de Coordenação do Programa da Secretaria de
Ciência e Tecnologia - DECOP/SCT/PR desenvolverá atividades administrativas, visando
garantir a execução dos objetivos gerais do projeto, mediante a articulação dos trabalhos
das Agências financiadoras e dos colegiados.
Agências
As Agências envolvidas no projeto - CAPES, CNPq, e FINEP, desempenharão papel de
fomento, cabendo à FINEP o papel adicional de ser agente financeiro do TSP através da
FNDCT; as Agências desempenharão as funções executivas do PTC através de:
licitação para a publicação e recebimento e análise das propostas;
cumprimento do acordo pelo executor das propostas aprovadas;
execução dos proc:essos administrativos e financeiros necessários à execução das
propostas;

r
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Colegiados
Os Colegiados responsáveis pelo planejamento, administração, supervisão e avaliação do
Projeto são:
CORPAM (lei 8.896 - 10/07/89) - dará assessoria à SCT/PR para a definição de políticas
gerais e elaboração do documento básico do PTC bem como recomendará um plano anual
de operações e decretos para as propostas de pesquisa.
Comunidades Assessoras
As Comunidades Assessoras analisarão, julgarão e recomendarão propostas de pesquisa a
serem financiadas pelas Agências.
Serão compostas por representantes das Agências e das comunidades científica e
tecnológica
Grupo de Exame e Assessoramento - GEA
O GEA desenvolverá, de forma suplementar, a avaliação anual da execução da STP. Será
composto de 11 membros, dos quais 6 serão cientistas brasileiros e 5 estrangeiros.
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4.62
As avaliações serão permanentes e executadas nos seguintes níveis: propostas de pesquisa;
áreas e setores prioritários; e Projeto Técnico e Científico.
g) Justificativa
4.63
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Os objetivos do Projeto serao alcançados atraves de:
Implantaçao de relacionamento pratico com outros componentes do CPP, e
Um esforço coerente em relaçao a pesquisas de cooperaçao internacional, treinamento avançado,
gerenciamento e informaçao cientifica. As seguintes forma de inter-relacionamento entre os
componentes do CPP sao pensadas:
aprimorar os métodos e processos relacionados ao monitoramento, controle, fiscalizaçao
e vigilancia ambiental;
aprimorar conhecimentos, técnicas e tecnologias apropriadas que visem o uso racional de
recursos naturais, a escolha de áreas importantes a serem protegidas, ao zoneamento
ecológico-econômico,a reabilitação de áreas degradas e a compreensão da dinâmica,
evolução e importância dos ecossistemas Amazônicos na estabilização do clima e na
manutenção da biodiversidade global.
aprimorar conhecimentos e tecnicas ambientalmente e economicamente adequadas para
o uso racional de recursos naturais e praticas conservacionistas a serem repassadas para
outras atividades demonstrativas, pequenos produtores e outros usuarios em potencial;
envolver recursos humanos científicono treinamento de pessoal central e de campo, filiados
a agências ambientais e na proposta de programas de educação ambiental para diferentes
populações-alvo (residentes da Amazônia, tomadores de decisao políticas, estudantes e
professores);
aprimorar as redes de informação nacional e internacional com dados de base georefenciadas.

h) Impacto do Projeto

r:
4.64
Os investimentos feitos pelo Governo Federal (incluindo capital e despesas) para as
atividades de pesquisa nos principais órgãos de pesquisa da Amazônia, estão estimados em US$ 25,0
milhões em 1989. Os investimentos no sistema de ciência e tecnologia do Programa Piloto deverão
representar um aumento de 1 a 1,5 vezes sobre o total anual do gastos do governo na região.
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iii) Projeto de Fortalecimento Institucional
a) Objetivos Específicos
4.65

Os Objetivos Específicosdesse Projeto são:
Apoiar a reestruturação integrada dos modelos de gestão ambiental dos OEMAs da Amazônia.
Aumentar a sua capacidade técnica.
Reforçar a sua infra-estrutura de apoio, laboratorial, de transporte e comunicação.

b) Sumário

,,-...

4.66
O Projeto subdivide-se em duas fases: uma primeira destinada a definição do Modelo de
Gestão Ambiental Integrado, num prazo de seis meses; e uma segunda de implantação deste mesmo modelo
ao mesmo tempo que se procede a capacitação técnica e implantação de infra-estrutura de apoio. A
formulação sistemática de Programas Anuais de Trabalho dos OEMAs reforça o gerenciamento desta
segunda fase.
c) I)etalbamento
4.67
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O Detalhamento do Projeto consiste em:
Montagem, juntamente com os OEMAs, dos termos de referência para a reestruturação dos
modelos de Gestão Ambiental Estaduais, no que diz respeito a organização, rotinas técnico-administrativas e planejamento estratégico.
Contratação por concorrência pública de firmas especializadas para prestar consultoria aos
Governos Estaduais, tendo em vista a formulação do Modelo de Gestão Ambiental Integrado para
os OEMAs.
Acompanhamento, através de um grupo de trabalho integrado pela SEMAM, IBAMA e assessores
dos OEMAs, dos trabalhos desenvolvidos pelos consultores.
Organização, planejamento e promoção de cursos técnicos e administrativos, contribuindo para a
capacitação do corpo técnico dos OEMAs, voltando-os para uma gestão integrada do meio
ambiente e envolvimento direto na realização do Programa Piloto.
Formulação de Programas Anuais de Trabalho pelos OEMAs, estabelecendo os investimentos
necessários à reestruturação dos Modelos de Gestão, à implementação de infra-estrutura de apoio
aos trabalhos e atividades a serem desenvolvidas;
Acompanhamento dos Programas Anuais de Trabalho dos OEMAs, pelo grupo de trabalho acima
mencionado.

d) Público Alvo
4.68

r

e) Localização

r·

4.69
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f)

Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) e a Sociedade Civil.

A Região Amazônica.

Gerenciamento

4.70
Deverá ser montado um grupo de trabalho onde estarão representados: a SEMAM, o
IBAMA e os OEMAs. Este grupo deverá elaborar os termos de referência para as concorrências públicas
visando a contratação de firmas de consultoria que formularão o Modelo de Gestão Ambiental Integrado,
tendo em vista as peculiaridades de cada Estado. Este mesmo grupo de trabalho deverá acompanhar e
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avaliar os Programas Anuais de Trabalho de cada um dos Órgãos, ajustando-os, inclusive, as demandas
do Programa Piloto.
g) Justificativa
4. 71
O IBAMA, preocupado com a capacitação institucional dos Órgão Estaduais da Região
Amazônica, programou e realizou, através do PNMA, em 1990, uma Análise de Capacidade Institucional
daqueles órgãos. Os resultados obtidos demonstraram a necessidade inadiável de um apoio mais abrangente
aos OEMAs. Para superar esse problema, é necessário a elaboração de um Modelo de Gestão Ambiental.
Este deverá ser desenvolvido levando em consideração as peculiaridades de cada Estado, os problemas
regionais, a capacidade técnica e a infra-estrutura de suporte para o desenvolvimento das atividades dos
Órgãos. É fundamental, para a verificação dos objetivos do Programa Piloto o fortalecimento dos OEMAs,
ao mesmo tempo que um envolvimento e uma participação objetiva da Sociedade local e regional.

iv)

Projeto de

Educação Ambiental

a) Objetivos Específicos
4.72

r
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Os Objetivos Específicos do Projeto são:
Permitir a população da Região Amazônica uma melhor compreensão do seu universo.
Criar condições para uma maior participação da população na organização dos seus espaços fisicos,
viabilizando uma reconciliação entre homem/cultura e natureza, levando em consideração os
diversos contextos sócio-econômico-culturais que existem na região.
Nessa perspectiva, desenvolver novos modelos de educação ambiental, formal e informal, e
metodologias de comunicação, dirigida aos diversos segmentos da população.
Na educação formal, universitária, promover o intercâmbio, discussão e integração inter-disciplinar
das questões ambientais da região e das suas relações com outras regiões da Amazônia, do País
e do Mundo.
No ensino de primeiro e segundo grau, instrumentalizar e capacitar os professores para que a
problemática ambiental seja incorporada ao "curriculum" global, não restrito à área de ciências.
Para o conjunto da população e sub-grupos econômicos mais diretamente envolvidos no uso dos
recursos naturais, elaborar programas de comunicação multi-meios (TV, rádio, vídeo, jornais, etc)
que explicitem, de maneira acessível ao grande público, as questões ambientais prioritárias e a
relação contínua do homem com a natureza; fazer com que estes programas cheguem às áreas mais
remotas da região, e, de maneira adequada, ao resto do País.
Envolver ativamente as populações da região, comunidade científica, poderes públicos, grupos
privados na elaboração de programas de educação ambiental regional, formal e informal,
possibilitando uma constante troca de conhecimentos entre as partes envolvidas no desenvolvimento
da região.
Integrar os objetivos acima enunciados àqueles do PNMA.

,......

b) Sumário

r:

4. 73
ambiental
Ambiental
esperados,
programa

-

O Projeto pretende reverter a fragmentação e setorialização das
em curso, integrando-as aos objetivos gerais e específicos do Programa
precisa ser inserida em cada um dos projeto pois nenhum deles pode
enquanto o conjunto da população não adquirir consciência critica da
dessa natureza e se dispuser a participar do mesmo.

ações de educação
Piloto. A Educação
gerar os resultados
razão de ser de um
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c) Detalhamento
1) Primeira Fase (12-15 meses)
r-

4.74

r·
r·

,-.

O detaJhamento da primeira fase consiste em:
Mapeamento e identificação dos tipos de experiências de educação ambiental na região, formais
e não formais, de âmbito Municipal,Estadual,Regional e Federal, referentes aos diversos segmentos
populacionais, as atividades econômicas, a preservação da bio-diversidade e diferentes processos
culturais.
Realização do diagnóstico da situação da educação ambiental, analisando o conteúdo, as
metodologias, os instrumentos de comunicação das referidas experiências, com relação às questões
sócio-econômicas e especificidades de cada contexto cultural; identificar eventuais superposições e/ou
complementaridade de ações.
Identificação e mapeamento paralelo das demandas de educação ambiental, formal e não formal.
Com base no diagnóstico da demanda e oferta, elaboração de uma proposta global de educação
ambiental que: a) considere os problemas sócio-econômicos e a diversidade cultural; b) conte com
a participação dos diversos sub-grupos populacionais; e) seja compatível com a capacidade instalada
na região; e d) contemple mecanismos de interação com outras regiões e o apoio do Governo
Federal.

2) Segunda Fase (do Segundo ao Quinto ano)

,-..

-

4.75

O Detalhamento da segunda fase consiste em:
Elaboração do conteúdo dos materiais educativos, a serem veiculados através de multi-meios
condicentes com a proposta global.
Capacitação em serviço dos recursos humanos envolvidos na educação ambiental, oriundos dos
diversos sub-grupos populacionais.
Intercâmbio de experiências entre os referidos sub-grupos e realimentação da proposta global,
reforçada por processos de acompanhamento e avaliação contínua.

d) Público Alvo

4.76

r:

r.

Prioritariamente, o conjunto da(s) população(ões) residente(s) na Região
independentemente de idade, etnia, cultura, situação sócio-econômica, função exercida,
rural/urbana, grau de instrução etc. Secundariamente, a população de outras regiões do país, a
científica, os políticos, os tomadores de decisão, as instituições públicas e privadas, os grupos
etc.
e) Localização

4.77

,-.

r:
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Amazônica,
localização
comunidade
econômicos

O País e a Região Amazônica em especial.

f) Gerenciamento
4.78

A seguir está delineado o Gerenciamento do Projeto:
Criação de um grupo de trabalho inter-institucional, predominantemente regional, que represente
os diversos sub-grupos populacionais e as instituições públicas e privadas, inter-setoriais, envolvidos
com a educação ambiental. Esse grupo de trabalho constituirá o fórum regional; dentre seus
membros será escolhida a equipe de coordenação.
Estabelecimento de comissões por sub-áreas específica (ex.: educação formal, povos da floresta,
atividades econômicas etc), que trabalharão em estreita cooperação com o grupo de trabalho, para
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garantir a consistência e integração da proposta global, bem como assegurará incorporação das
experiências em curso.
Seminários periódicos para debate dos trabalhos em andamento, aprofundamento das experiências
em curso, compatibilização das contribuições das comissões, planejamento dos trabalhos
su bseqüentes,
Com base no diagnóstico, elaboração da proposta global, definição de conteúdos, de processos
metodo16gicos,escolha de meios de comunicação atendendo ao perfil dos diversos públicos.
Produção, teste, reajustes dos materiais educativos, por tipo de demanda e de público.
Divulgação dos programas acordados junto aos diversos públicos, capacitação simultânea (em
serviço) dos educadores.
Montagem e implantação de um processo de acompanhamento e avaliação contínua da proposta,
subseqüente realimentação e aperfeiçoamento da proposta, setorial e globalmente.
Incorporação de todos os materiais produzidos pela RENIMA/SINIMA.

rr:
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r·
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g) Justificativa
4.79
As chances de sucesso do Programa Piloto estão diretamente associadas ao grau de
participação da população da região. Tal participação está condicionada pela articulação dos diversos
projetos e o desencadeamento de um processo amplo de educação ambiental, capaz de permear todo o
Programa. Por essa razão, o referido Projeto deve ser acoplado aos outros projetos, envolvendo os seus
executores.
h) Riscos
4.80
A manutenção da fragmentaçâo/setorialização e/ou superposição das ações de educação
ambiental pode permanecer caso não se criem, rapidamente, mecanismos de interação permanente entre os
diversos projetos. A educação ambiental deve permear o conjunto do Programa, sob risco de perder, em
boa parte, sua razão de ser.
C. PROJETOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE
i)

Projeto de Monitoramento e Vigilância

a) Objetivos Específicos
4.81

,,-.
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Os Objetivos Específicosdeste Projeto são:
Prover o Governo com urna adequada rede de monitoramento, para avaliar permanentemente: a
evolução e involução da qualidade ambiental na Região Amazônica, no que se refere ao uso e
ocupação do solo nas áreas urbanas e rurais, dos recursos hídricos e atmosféricos, a conservação
e degradação dos solos, dos recursos minerais, da cobertura vegetal e da fauna associada.
Criar condições favoráveis para um monitoramento integrado e efetivo, a ser realizado pelos
Estados, Municípios, Sociedade e comunidade científica, resguardadas suas atribuições legais.
Dar suporte ao zoneamento ambiental realizado pelos OEMAs e no que diz respeito ao
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que impactam o meio ambiente.
Divulgar permanentemente as informações e conclusões junto a Sociedade Civil.
Estimular a pesquisa tenico-cinetifica para o desenvolvimento de metodos e padroes para o
monitoramento da qualidade ambiental da Regiao Amzonica, bem como para gerar tecnicas
apropriadas para as atividades de vigilancia.

b) Sumário
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4.82
A implementação de um sistema permanente de monitoramento e avaliação da qualidade
ambiental da Região Amazônica deverá suprir a deficiência de dados e conhecimentos a médio e longo
prazos, refletindo, simultaneamentee positivamente,no manejo dos recursos naturais existentes.Esse sistema
de monitoramento e avaliação inclue o desenvolvimento de técnicas, métodos de trabalho, bem como a
implantação e manutenção de um infra-estrutura de apoio, capacitação técnica de pessoal dos Estados e
da Federação, com vistas a um uso eficiente e eficaz das informações geradas.
c) Detalhamento

r-

4.83
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O Detalhamento deste Projeto consiste em:
Capacitar os técnicos do IBAMA, Superintendências Estaduais e OEMAs para desenvolver
atividades de monitoramento integrado.
Desenvolver técnicas, métodos e padrões para o monitoramento da qualidade ambienta] da Região
Amazônica.
Estabelecer uma rede de monitoramento ambiental para avaliar permanentemente a qualidade
ambiental da Região Amazônica, do uso e ocupação do solo rural e urbano, dos recursos hídricos
e atmosféricos, da conservação e degradação do solo, dos recursos minerais, da cobertura vegetal,
dos recursos de flora e da fauna. O Monitoramento também subsidiará o processo de zoneamento
ambiental, a fiscalização preventiva e manejo das UCs e áreas degradadas.
Estabelecer parâmetros e indicadores de licenciamentoambiental, com base no monitoramento dos
aspectos ambientais relevantes, fortalecendo as ações dos OEMAs.

.,..._

d) PúbJico Alvo

.-·

4.84

r-

e) Localização
4.85

-

Sociedade Civil, Comunidades Técnico-Científicas,Comunidades Organizadas e OEMAs.

A Região Amazônica.

f) Gerenciamento

4.86
O Projeto de Monitoramento será gerenciado e coordenado pelo IBAMA em estreita
ligação com as suas Superintendências Regionais e os OEMAs otimizando o uso dos recursos humanos e
financeiros.
g) Justificativa

.,,-..
r»

4.87
O monitoramento, no seu estágio atual, não é suficientementeefetivo, pois se baseia em poucas
operações, localizadas e pontuais. Como parte de um processo permanente, este projeto melhorará
substancialmente as condições ambientais regionais, ao respaldar os processos de fiscalização ambiental.
h) Riscos

rr:

-

4.88
Há necessidadede um maior equilíbrio entre as atividades de monitoramento e fiscalização,
com vistas a reduzir a importância dada as atividades repressivas do IBAMA, para uma atitude preventiva
baseada num melhor nível de informação. Mesmo assim, seguem riscos de investir mais nessas atividades
do que naquelas, o que sugere um reforço do sistema de monitoramento.

,-.

,,,....
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ii)

Projeto de FiscaJjzacão e Controle

a) Objetivos Específicos
4.89

-

-

,,_,

Os Objetivos específicosdeste Projeto são:
Identificar e mapear continuamente as áreas mais suscetíveis a degradação dos recursos naturais.
Prevenir e combater os incêndios florestais e queimadas.
Fiscalizar as atividades de uso dos recursos florestais e da fauna.
Identificar e controlar as fontes poluentes dos diversos recursos.
Estabelecer um sistema integrado de fiscalização e controle e um planejamento das operações,
envolvendo organismos Federais e Estaduais, visando maior eficiência,continuidade e respaldo legal
para as atividades.
Acoplar as atividades de fiscalização e controle à um programa de educação ambiental e à uma
ampla divulgação das razões de ser do projeto; valorizar os aspectos preventivos, procurando
associar a população aos esforços.
Definir o sistema operacional para a região como um todo, envolvendo cada Estado, em
cooperação com os OEMAs, polícias Federal e estadual, etc na sua elaboração; estabelecer
mecanismos de planejamento, operação e administração compatíveis, que, além de aumentar a
eficiência do projeto, facilitem a comunicação e interação entre Estados e Federação e permitam
a realimentação do sistema operacional.

b) Sumário
4.90
O Projeto prevê uma melhora da qualidade e quantidade das atividades de fiscalização e
controle na região, valendo-se dos seguintes mecanismos:
Reforçar o sistema de fiscalização integrada entre entidades Federais e Estaduais, agilizando e
melhorando a interação em termos de planejamento regional/Estadual, organização das operações,
avaliação periódica dos resultados e re-programação.
Ampliar o escopo da fiscalização e controle, em termos de abrangência espacial, propósitos e
continuidade das operações.
,,,....

e) Detalhamento

-

r:

4.91
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Para alcançar os objetivos propostos, são programadas as seguintes atividades de:
Capacitação de recursos humanos a níveis Federais, Estaduais, de gerentes de programa, agentes
de campo, e instituições conveniadas, para implementação de novas normas de procedimentos de
fiscalização.
Reforço da infra-estrutura; implantação de um novo sistema de rádio comunicações interligando
os diversos postos de fiscalização do IBAMA e dos órgãos conveniados; compra de helicópteros,
barcos, lanchas, veículos, garantindo às equipes de terra a mobilidade requerida.
Reforma e implementação de postos de fiscalização interiorizados.
Implementaçãoda fiscalizaçãoportuária; estabelecimentode procedimentos;treinamento de recursos
humanos especializadosna fiscalização pesqueira.
Integração entre projetos de fiscalização e de educação ambiental para dar suporte às atividades
de prevenção e controle, junto às populações.
Utilização de imagens de satélite para melhor programar as atividades de fiscalização.
Reformulação dos procedimentos e documentação de fiscalização.

d) Público Alvo
4.92

A Sociedade Civil, Recursos Humanos dos OEMAs e IBAMA.
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e) Localização
4.93

A Região Amazônica

f) Gerenciamento
4.94
O Projeto será gerenciado, reforçando o esquema de convênios, celebrado entre o IBAMA,
OEMAs e outros órgãos, a nível de cada Estado. Este esquema apresenta duas vantagens: por um lado
amplia significativamente a abrangência das ações; por outro lado, permite uma integração Federação/Estados e uma descentralização da fiscalização. Favorece também maior compatibilização das
operações Federais e Estaduais e faz com que a população perceba melhor a função da fisca1ização.
g) Justificativa
4.95
O projeto justifica-se pela necessidade de contro]ar e impedir, até onde for possível,
agressões ao meio ambiente, enquadradas no Código Penal. A extensão da Região Amazônica, a
multiplicidade das infrações, o reduzido número de agentes de fiscalização dificultam grandemente as
operações repressivas, e mais ainda as de prevenção. Por essas razões, precisa-se urgentemente melhorar
e ampliar as atividades de fiscalização e controle, somando esforços da Federação e dos Estados no sentido
de, por um lado reprimir adequadamente, e, por outro, ampliar rapidamente a capacidade de prevenção,
associada a um amplo Projeto de Educação Ambiental dos infratores potenciais e da população em geral.
h) Riscos

r
4.96
Tais como realizadas até o momento, numerosas operações de fiscalização e controle
perdem em eficácia por serem pontuais, cobrirem apenas parte do universo regional ou uma minoria de
infratores. O risco de diluírem-se as operações pode reduzir-se grandemente sempre que se consolidem as
intervenções Federais/Estaduais, e sejam utilizados dados atualizados de zoneamento e parâmetros apurados
de monitoramento. O risco do Projeto estaria portanto no seu isolamento do conjunto das propostas do
Programa Piloto.
2. SUB-PROGRAMA

DEMONSTRATIVO

a) Introdução

r:
r·
r:

4.97
No decorrer dos últimos anos, vários grupos comunitários e ONGs iniciaram ações diretas
visando a redução dos impactos sociais e econômicos decorrentes da degradação ambiental. A maioria
dessas iniciativas são de interesse e, realmente, contribuem para a resolução dos problemas locais; contudo,
sofrem de restrições orçamentarias e os seus canais de financiamento são limitados. Somente as ONGs mais
proeminentes têm acesso a ajuda financeira externa.
4.98
As experiências atuais de envolvimento das comunidades e ONGs em ações ambientais
diretas também se ressentem de uma capacidade institucional reduzida e de uma dispersao de esforços.
Por essas razões, está sendo implantado um Sub-Programa, que reforce eesas iniciativas dentro da
perspectiva global do Programa Piloto. Crescente consciencia de que a participação mais estável e contínua
da sociedade é condição básica para um desenvolvimento sustentado. O Projetos Demonstrativos
representam uma forma concreta de se aprimorar a qualidade de vida da população. O modelo associativo
proposto para a sociedade civil e o Governo é certamente inovador; também vêm reforçar os compromisso
oficializado pelo Constituição Federal de 1988.
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b) Objetivos Específicos
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4.99
Os Objetivos são definidos para duas categorias de projetos, de acordo com a sua natureza
e forma de gerenciamento. Os projetos da Categoria A são do tipo "free standing''; são originados a nível
de comunidade local e envolvem forte participação popular. Dirigem-se para a solução de problemas
concretos. Alguns contam com o apoio de instituições governamentais e apresentam uma abordagem de
caráter mais estrutural. Os projetos da Categoria B abordam três das vinte duas sub-áreas amazônicas
consideradas pela SUDAM como as mais críticas: Sudeste Acreano (AC), Polígono Santarém - Itaituba,
Altamíra (PA) e a Área de Influência da Estrada de Ferro Carajás nos Estados do Pará e Maranhão. São
Projetos Demonstrativos de âmbito regional.
4.100

Os Objetivos Específicospara os Projetos de Categoria A são:
Associar a Sociedade Civil, as suas diversas organizações e os povos da floresta ao esforço global
de utilização racional dos recursos naturais e da preservação consciente da Região Amazônica.
Identificar as experiências em curso e os seus agentes propulsores nas áreas vulneráveis em
decorrência da ação antrópica sobre o meio ambiente.
Selecionar as que apresentem maior potencial de retornos ambientais, de desenvolvimento
sustentável e possam ser aplicadas em outras sub-áreas da região.
Identificar e analisar os mecanismosde gerenciamentodessas experiênciaslocais, visando reforçá-las
externamente sem prejudicar a sua organização interna.
Reduzir, através dessas intervenções localizadas os efeitos da exploração predatória da região,
criando novos sistemas de exploração, compatíveis com a potencialidade dos recursos naturais e
que viabilizem um desenvolvimentosustentado, mais eqüitativo, para as populações envolvidas.
Estimular a integração dessas experiências no contexto global do Programa Piloto: incorporá-las
ao processo prático de zoneamento; incentivar o desenvolvimento de tecnologias ambiental e
economicamente adequadas; reforçar a capacitação em serviço dos recursos humanos; viabilizar a
compatibilização das políticas locais, Estaduais, regionais, Federais e internacionais referentes a
região bem como uma efetiva interação entre os vários segmentos da Sociedade e os diversos níveis
e instituições do Governo.

4.101

Os Objetivos Específicospara os Projetos de Categoria B são:
Delinear, para as sub-áreas selecionadas um programa integrador/compatibilizador dos diversos
Projetos Demonstrativos, baseado nos objetivos estruturais do Programa e nas prioridades subregionais identificadas; nortear as ações específicas;proporcionar o apoio institucional requerido;
efetivar, com participação da base, atividades de fiscalização/controledos recursos naturais e de
monitoramento ambiental.
Considerar essas sub-áreas como Projeto Demonstrativo regional; estimular os diversos segmentos
da Sociedade, os poderes legislativos e executivos locais e regionais, os grupos econômicos e as
várias instituições setoriais do Governo a engajar-se no Programa Piloto, de forma conjunta e
organizada, para implantar o projeto demonstrativo de âmbito regional e testar a validade/eficiência
das propostas do Programa Piloto.
Reajustar o conjunto do Programa Piloto, com base na experiência global desses Projetos
Demonstrativos de âmbito regional, para uma segunda etapa.

r:
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b) Sumário

-

4.102
No decorrer do primeiro ano, será necessário identificar, e analisar cuidadosamente todos
os Projetos Demonstrativos que estão sendo desenvolvidos pelas comunidades organizadas, com ou sem
suporte do Governo ou ONGs. Essa identificação e revisão das diferentes experiências poderá levar a um
melhor entendimento do envolvimentoda Sociedade, lideranças locais, da capacidade das ONGs e do grau
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de interação de todos eles com o Governo. Isso permitirá também uma futura distribuição mais eqüitativa
dos recursos do Programa Piloto entre os Sub-Programas Estruturais e Demonstrativos.
r:
r>

r»,

O Sub-Programa propõe-se, durante o primeiro ano, nos projetos da Categoria A, associar
a Sociedade ao Programa Piloto, fazendo com que assuma, cada vez mais o papel de idealizadora, gerente
e executora das ações locais, por ela determinadas; por outro Jado, nos projetos da Categoria B, pretende-se
delinear ações conjuntas, Governo-Sociedade, de caráter mais estrutural, visando resolver problemas
regionais, e estabelecendo, entre todas as partes, novas relações político-institucionaise operacionais.
4,103

Os Projetos Demonstrativos da Categoria A consistem em ações diversas, empreendidas por
grupos organizados da Sociedade e ONGs, visando solucionar, ou ao menos, reduzir problemas
sócio-econômicos-ambientais,associados a uma ocupação desordenada do espaço fisico e a utilização
irracional dos recursos naturais. Surgem da identificação de problemas que colocam em risco a subsistência
de parte da população e/ou comprometem a sua qualidade de vida. Baseiam-seno diagnóstico das causas
e efeitos da situação problema identificada e decorrente plano de ação. Contam com escassos recursos e
materiais locais; freqüentemente, contam também com o aporte de recursos externos, conseguidos por
esforço do próprio grupo.
4.104

Nos Projetos da Categoria B, a participação externa é maior; é destinado a apoiar as
iniciativas locais ou mesmo a suscitá-las, bem como a definir novas formas e mecanismos de um trabalho
mais abrangente, conjunto, envolvendo Governo e Sociedade Civil, com vistas a um desenvolvimento
sustentado. O sucesso do projeto está diretamente relacionado ao grau de coesão dos agentes envolvidos
na sua condução, da sua capacidade de mobilizar os diversos segmentos da Sociedade e de negociar com
os grupos de interessesvariados, as vezes conflitantes. Um bom gerenciamentodos projetos condiciona mais
os seus resultados do que a qualidade técnica-econômicado mesmo.

4.105

e) Detalhamento
4.106

-

-
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Os Projetos da Categoria A, apresentam as seguintes características:
Embasamento na realidade local, sem imposiçoes decorrentes de políticas Estaduais/Federais.
Escopo limitado a um espaço geográfico e humano manejável pela própria comunidade local
Resposta abrangendo os efeitos mais perceptíveisdas situações problema e, em escala menor, as
suas causas.
Objetivos modestos durante a primeira fase.
Recursos humanos relativamente reduzidos, em número, dotados de um bom conhecimento
empírico da realidade local.
Limitados recursos materiais em decorrência da baixa renda dos sub-grupos populacionais
envolvidos, de um reduzido orçamento municipal e/ou da sua inadequada distribuição social; de
uma falta de experiência em conseguir apoio material externo, ou imaginar formas inovadoras de
financiamento, remanescência de uma atitude dependente, associada ao histórico paternalismo do
Governo.
Participação ampla da Sociedade local e dos seus diversos segmentos para garantir um efetivo
respaldo às iniciativas de tal ou qual sub-grupo.
Atendimento circunscrito a: um ou vários sub-grupos da população local; uma ou várias sub-áreas
geográficas mais vulneráveis ambientalmente; a melhora do plantio, beneficiamento e comercialização de produtos regionais; ao reaproveitamento de áreas degradadas; e, à solução de problemas
emergenciais imprevistos, etc. Podem, inclusive, englobar projetos (a serem desenvolvidos
independentemente), de compra-venda de produtos regionais., com base em acordos bilaterais
in ternacíonais.
Introdução de alternativas tecnológicas adequadas, melhorando a condição sócio-econômica das
populações envolvidas, tornando-se um exercício prático de educação ambiental.
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Sem atrelamento a um processo metodológico pré-determinado; com base na análise dos projetos
demonstrativos, em curso, na primeira fase, deve ser desenvolvida uma metodologia básica comum,
bem como critérios de enquadramento dos projetos para a segunda fase.
Duração limitada, no tempo, porém de efeito duradouro, permanecedo corno indicativo de manejo
sustentado, de novas práticas conservacionistas,de alternativas econômicas,etc. A duração temporal
é relacionada com a do escopo e objetivos do(s) projeto(s) e pode variar muito entre diversos
projetos. Para a maioria dos projetos, o prazo de duração previsto é de 3 a 5 anos. No caso dos
Projetos Demonstrativos pluri-anuais, será estabelecido um orçamento a duração total do projeto.
Entretanto, os desembolsos sucessivosserão determinadas partir dos resultados do monitoramento
de avaliação contínuos.
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4.107

-

r:
r-

-

,,-

-

As características dos Projetos da Categoria B incluem ainda:
Visão global da realidade das sub-áreas selecionadas (diagnóstico-prognóstico), de acordo com as
diretrizes do Programa Piloto e as interfaces dessas com as políticas setoriais em vista da
compatibilização de ambas.
Identificação do problema de hierarquização das prioridades do conjunto das intervenções em curso
em vista do amplo espectro e número das situações problema.
Debate amplo da proposta e das suas formas de execução.

d) Público alvo
4.108

O Público Alvo inclue:
Povos da floresta, comunidades indígenas, produtores extrativistas, população ribeirinha, de
pescadores, de agricultores e de colonos.
Madeireiros e garimpeiros.
População do entorno das cidades de porte-médio e das capitais de Estados;
Grupos e associações organizadas.
Comunidade científica e corpo técnico das diversas instituições.
ONGs de áreas ambientais ou correlatas.
Diversos segmentos da Sociedade (local e/ou regional) e as suas representações (políticas,
econômicas, sociais, etc).

4.109
Mesmo em se estabelecendo uma prioridade para os grupos populacionais mais afetados,
na segunda fase, Projetos Demonstrativos referentes a iniciativas (eco-turismo, por exemplo) poderão
eventualmente ser levados em consideração, de acordo com a capacidade financeira do Programa e o peso
dessas iniciativas dentro do contexto ambiental.
e) Localização
4.110

Veja Anexo II

f) Gerenciamento

-·

4.111
Por suas próprias características, os Projetos Demonstrativos das duas categorias requerem
uma constante articulação base-região-Federação e vice versa. Deve ser constituída pela SEMAM, uma
equipe de trabalho de, no mínimo, seis técnicos sênior (quatro responsáveis pelo Sub-Programa como um
todo; dois encarregados exclusivamentepelos Projetos Demonstrativos em áreas indígenas), em regime de
dedicação exclusivacom contrapartes regionais e/ou Estaduais. Este grupo de trabalho será responsável pela
identificação dos Projetos Demonstrativos, pelo delineamento de metodologia e processos de trabalho e
definição de critérios de seleção dos projetos, e monitoramento das duas categorias. É também
especificamenteresponsável pelo deJineamento,programação, e avaliação dos Projetos Demonstrativos da
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Categoria B com a SUDAM nas sub-áreas selecionadas. Essa mesma equipe deverá estabelecer mecanismos
de interação entre os agentes diretamente envolvidos na execução do(s) projeto(s), e os diversos níveis de
poder (político-institucional), e representantes da Sociedade envolvidos, ainda que indiretamente, com os
projetos. O conjunto do Sub-Programa deverá demonstrar a intenção política e a capacidade técnica de
e envolver, num mesmo trabalho projetos comunitários ou regionais , a Sociedade Civil, seus representantes,
as ONGs e os Governos. Nos Projetos da Categoria A estabelecer-se-á uma articulação direta entre cada
um dos grupos e a equipe da SEMAM. A equipe da SEMAM incluirá técnicos da SUDAM, do IBAMA
dos OEMAs e ONGs. Mecanismos de articulação contínua serão criados; visitas frequentes e demoradas
a cada projeto são recomendadas. Prevê-se encontros regionais entre representantes das Categorias A e B
dos Projetos Demonstrativos para avaliação contínua dos trabalhos e capacitação técnica, em serviço, de
todos os participantes.

r:

4.112
A sistemáticade gerenciamentopara esse Sub-Programa requer providênciasespecíficas.Sem
dúvida, a melhor solução consistiria em um "endowment" para apoiar os Projetos da categoria A. Caso
essa solução não possa ser adotada durante a primeira fase do Programa Piloto, outras providências
provisórias deve ser previstas. Dentre elas, um acordo especifico poderia ser estabelecido com o Programa
de Desenvolvimentodas Nações unidas (PNUD), assegurando, as mesmo tempo, uma distribuição mais ágil
de verbas para os Projetos da Categoria A e um controle financeiro dos gastos, de acordo com critério de
seleção e desempenho dos projetos.
4.113
Para os Projetos da categoria B, a sistemática de gerenciamento é globalmente a mesma.
Não obstante será necessário estabe1ecerum maior intercâmbio de informações a nível das agências
co-executoras de cada, mediante encontros regulares, além do trabalho de campo e das avaliações semestrais
entre todas as agências co-executoras das duas Categorias de projetos.
4.114
O conjunto de atividades de diagnóstico, programação, trabalho de campo, sistematização
dos dados de acompanhamento e avaliação contínua constitui um amplo laboratório para o sub-programa,
favorecendo a realimentação do conjunto do Programa Piloto e dando elementos para melhorar o desenho
de sua segunda fase.
i. Primeira fase

-

4.115

Os produtos da primeira fase são:
Inclusão de vinte Projetos da Categorias A, a serem identificados e selecionados a partir das
listagens dos projetos encaminhados ao Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA); projetos de
preservação de espécies em extinção são também passíveis de inclusão nessa categoria.
Delineamento e execução de três Projetos Demonstrativos da Categoria B, para as áreas já
selecionadas; revisão dos projetos enviados pela SUDAM, compatibilizando-os com os objetivos
globais do Programa Piloto.

-

ii. Segunda fase

r:

g) Justificativa

r·

4.116

Os produtos da segunda fase são:
Aproximadamente quarenta Projetos Demonstrativos das Categoria A.
Avaliação e ajuste da metodologia desenhada durante a primeira fase.
Crescente interface entre Sub-Programas Estruturais e Demonstrativos.
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A história dos projetos regionais recentes, com reduzida participação dos públicos alvos
evidencia poucos resultados e limitado alcance dos objetivos. Este simples fato justificaria a inclusão de um
programa fundamentado em projetos, emanados da própria população. Além do mais, vários segmentos
da Sociedade Civil, políticos locais, ONGs e/ou outros grupos organizados, públicos e privados, tendem
a procurar, cada vez mais, por si só, alternativas de redução dos danos ambientais e/ou modelos inovadores
de desenvolvimentosócio-econômicosustentado numa base local ou regional Este Sub-Programa propõe-se
a apoiar essas iniciativas, tornando-as viáveis e divulgando-as. Neste sentido, a idéia centra] é a de se testar
e ampliar modelos de desenvolvimento sustentado que possuem um alto potencial de reaplicação, se
estruturando com base na experiência existente a nível de população. Novos sistemas de produção e novos
arranjos de cooperação institucional devem emergir dessa experiencia. A participação e a capacitação são
dois princípios importantes para abordagem do Projeto Demonstrativo.

4.117

h) Riscos
4.118
Os riscos associados aos Projetos da Categorias A parecem ser reduzidos, dado o seu
escopo limitado; são compensados pela alta potencia1idadedo seu sucesso. No entanto, esses projetos
requerem um cuidadoso acompanhamento e uma forte articulação gerencial no seu primeiro estágio. Os
riscos dos projetos da Categoria B são maiores, pois estes projetos representam uma abordagem
completamente nova de propostas de desenvolvimento regional A prática de gerenciamento atual é
geralmente setorial. Cada instituição pública ou privada vem trabalhando por si só, dando considerações
mínimas aos objetivos integrados. Apesar disto, os Projetos de Categoria B merecem ser implantados para
embasar um novo esquema de interação entre Poder Público e Sociedade.

.,....,
1

G7 - Programa Piloto - Pag. 37

r:
V. QUADRO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO
A. INTRODUÇÃO
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5.01
O Quadro Institucional do Programa Piloto esta montado a partir das estruturas
operacionais já existentes, as quais detêm os seguintes instrumentos básicos de gerenciamento: definiçao de
políticas e planejamento através da SEMAM; coordenação e fiscalização através do IBAMA; suporte
financeiro através do Fundo Nacional para o Meio Ambiente (FNMA) e do Fundo Nacional para o
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FNDCT). Est estrutura será instituída por Decreto Executivo.

B. CONCEPÇÃO BÁSICA
5.02
O Quadro Institucional prevê uma Comissão Mista com sua respectiva Secretaria Técnica,
e uma Comissão Coordenadora com sua Secretaria Executiva. Ambas as comissões deverão ser apoiados
por um Comitê Assessor e o Conselho do Fundo participante. Agências Executoras e Agentes planejarão
e executarão os vários projetos.
5.03
O Quadro Institucional foi concebido de forma a incluir a participação de Governos
Estaduais, sociedade civil, ONGs e outras organizações envolvidas com o meio ambiente. O conceito global
deste Quadro apoia-se em princípios de articulação institucional e de operação simples e ágil.
i.

Comissão Mista (CM)

a) Atribuições
5.04

,,--..

-

r:
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As atribuições da CM são:
Aprovar o Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras.
Aprovar, até novembro de cada ano, programações anuais no que diz respeito a diretrizes,
conceitos, e projetos já aprovados pelo Programa Piloto.
Indicar, antes de março a cada ano, a disponibilidade anual de fundos para o ano seguinte.
Orientar na preparação anual da programação.
Supervisionar o desempenho do Programa Piloto, através de missões, que deverão acontecer em
março-setembro a cada ano.
Tecer comentários sobre os relatórios de monitoramento e avaliação.
Instituir uma Secretaria Técnica como agência de suporte à CM e para a administração do FFTB.
Administrar os recursos financeiros do FFTB em termos de mobilização internacional dos fundos
e da sua aplicação
Gerir as aplicações dos fundos do FFTB.
Indicar especialistas que comporão o Comitê Assessor.
Contratar uma auditoria independente para a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo do
Programa.

b) Constituição
A CM será constituída, paritariamente, por representantes do GOB e dos países do G-7.

5.05

ii.) Secretaria Técnica (SD
a) Atribuições
5.06

As Atribuições da ST são:
Preparar a agenda das reuniões semestrais da CM, bem como as do Comitê Assessor.
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Elaborar diretrizes para as programações anuais.
Analisar os relatórios semestrais de trabalho.
Administrar a mobilização internacional dos recursos do FFTB, bem como as suas aplicações.

rr·
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b) Constituição
A constituição da ST sera definida pela CM na sua primeira reunião.

5.07

5.08
Para facilitar o entendimento e permitir uma administração mais direta do Programa,
sugere-se que o Brasil sedie a Secretaria Técnica e as da Comissão Mista, salva consenso de sediá-las em
outro pais.
iii.) Comissão Coordenadora

(CC)

a) Atribuições

r:

5.09

-
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As Atribuições do CC são:
Fixar as diretrizes gerais para a execução do Programa Piloto.
Criar, através da decisão de seus membros, a regulamentação do Quadro Institucional
Aprovar as programações anuais até outubro de cada ano e repassá-las a CM.
Aprovar o sistema de monitoramento apresentado pela Secretaria Executiva.
Apontar a CM especialistas que comporão o Comitê Assessor.
Analisar propostas para a obtenção de novos financiamentos para o Programa Piloto.

b) Constituição
5.10

O CC será composto de:
A nível Federal:
Representantes dos Ministérios da Economia, Finanças e Planejamento, Infraestrutura e
Relações Exteriores, e das Secretarias do Meio Ambiente, Assuntos Estratégicos, Ciência
e Tecnologia, e Desenvolvimento Regional.
A nível Estadual:
Representantes das OEMAs, cuja participação será definida.
Sociedade Civil:
Um representante de uma ONG da Região Amazônica através do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA).
Um representante de ONG no Conselho do FNMA.
A presidência será exercida pela SEMAM.

e) Rotinas
5.11
O CC se reunirá trimestralmente; em março, quando exporá as diretrizes para o programa
do ano seguinte e disponibilidade de fundos; em setembro, quando aprovará a programação anual do
Programa; as outras reuniões serão para o acompanhamento e supervisão da execução do Programa.
iv.) Secretaria Executiva do CC (SE;)
a) Atribuições

r:
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As Atribuições da SE são:
Coordenar a implantação do Programa Piloto e todas suas fases de preparação, execução,
monitoramento e avaliação.
Compatibilizar a programação de cada Agencia executara e apresentá à CC a proposta consolidada
da programação anual, antes de agosto a cada ano, indicando as fontes de financiamento, um
cronograma e responsabilidades, juntamente com o Comitê Assessor e aos Comitês do FNMA e
FNDCT.
Preparar uma agenda para as reuniões do CC.
Identificar as fontes adicionais de financiamentos para o Programa Piloto a submeter suas
proposições ao CC.
Solicitar o desembolso de fundos para o FFTB para a execução do programa anual através do
FNMA e FNDCT com repasse imediato de tais fundos às Agências Executaras e Agentes
responsáveis pelos projetos.
Preparar juntamente com a Agência Executora e Comitê Assessor, um sistema para monitorar o
desempenho do Programa, submetendo-o à aprovação do CC.
Executar o monitoramento do Programa, juntamente com os Agentes Executores, consolidando os
relatórios semestrais e colaborando na avaliações intermediárias e ex-post.
Informar ao CC e ao Comitê Assessor sobre o progresso do Programa.
Coordenar os desembolsos dos fundos e fiscalizar sua aplicação em aticulação com a Secretaria de
Controle Interno da Presidência da República, no caso de fundos provenientes de doações, e com
o Departamento do Tesouro Nacional no caso de financiamento. Em todos os casos, deverá ter
a aprovação final do Tribunal Federal de Finanças.

b) Constituição

,-.
5.13
A SE será exercida pela Secretaria Executiva do FNMA, a qual será reforçada para
executar as novas funções.

v.) Comitê Assessor <CA)
a) Atribuições

r:
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5.14

As atribuições do CA são:
Canalizar para o Programa maior conhecimento disponivel sobre técnicas, métodos, estratégias e
modelos operacionais relativos a conservação e manejo de florestas tropicais.
Assessorar a CM, CC e a SE quando assim for solicitado.
Prover informações à comunidade internacional sobre os resultados do Programa Piloto.
Empreender estudos específicos quando for necessário.
Tecer comentários sobre a programação anual e relatórios semestrais.
Participar na supervisão e nas missões de avaliação intermediárias e finais do Programa.

b) Constituição
5.15
Os CA serão constituídos por especialistas indicados pelo GOB e pelo G-7. O CA será
compostos por dez membros e um presidente a ser escolhido pela maioria.
vi.) Agências e Agentes
,,....

Executivos <AE)

a) Atribuições

r·

,·
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5.16
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As Atribuições das AEs são:
Delinear juntamente com as comunidades locais e SE os projetos sob sua responsabilidade.
Elaborar uma programação anual até junho de cada ano e submetê-la a SE para consolidação.
Executar o programa aprovado e acompanhar diáriamente o desempenho dos projetos.
Preparar relatórios de monitoramento semestrais.
Participar na avaliação de seus respectivos projetos.

b) Constituição

r-

5. 17
Todas as agências e agentes executores estarão qualificados a participar no Programa
PiJoto, incluindo ONGs.
vii.)

r·

Comitês do FNMA e FNDCT

a) Atribuições
5.18
Os Comitês do FNMA será responsável pela administração do FNMA. O Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia será responsável pela administração do FNDCT.
b) Rotinas

/"'"',

5.19
Estes Fundos funcionarão como mecanismos de transferência de recursos financeiros do
FFTB às Agências e Agentes Executivos do Programa, em suas respectivas áreas de competência. Suas
diretorias pré-aprovarão os projetos pelos quais são responsáveis, em estreita concordância com as SE e
prévia consideração do CC.
vii.) Qrganizações Não-Governamentais (ONG)
5.20
Dentro do Programa Piloto, as ONGs exercerão o papel de consultores, de AEs dos
Projetos Demonstrativos, e terão representativadade dentro do CC.
5.21

r:
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O fluxograma (Figura 2) esquematiza o Quadro Institucional proposto.

C. GERENCIAMENTO FINANCEIRO
5.22
É recomendável a constituição de um Fundo para Conservação das Florestas Tropicais
Brasileiras (FFTB) para o total e exclusivofinanciamento do Programa Piloto. O FFTB receberá todas as
doações e empréstimos concessionais;será gerenciado pela CM. O FFTB visa a coordenação de ações entre
doadores e a compatibilização dos procedimentos e condições financeiras, reduzindo os custos
administrativos e assegurando a organização necessária à execução do Programa.
5.23
O FFTB receberá doações e outros recursos financeiros, em bases concessionais, do G7,
e também estará apto a receber recursos financeiros de outras fontes (mecanismos de conversão da dívida
e outras contribuições dos setores público e privados a nível mundial).
5.24
O orçamento do FFTB incJuira fundos para subsidiar os custos das ST, da CM e CA, bem
como das reuniões semestrais da CM. Tais custos serão mantidos a níveis mínimos necessários para que
essas entidades executem suas funções, mas nunca acima de 5% do total dos fundos do FFTB. A ST terá
a função de Secretaria Técnica do FFTB e a CM como conselho do FFTB.

r-

r·
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Figure 3: The Organization Chart for the Pilot Program
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5.25
Os fundos, depositados em conta do FFTB no exterior, estarão a disposição dos doadores,
embora sejam destinados ao Programa Piloto. Quando esses fundos forem transferidos para o Brasil,
deverão ser depositados em contas especiais no Banco Central do Brasil (BACEN), denominadas como
créditos internacionais em nome do FNDCT para financiar o projeto de Ciência e Tecnologia, em nome
do FNMA para os outros Projetos do Programa Piloto. Uma vez depositados juntos ao BACEN, esses
fundos serão mantidos em moeda estrangeira até seu desembolso, à fim de preservar seu valor real. Sob
a administração da SCT e da SEMAM, quando da requisição dos órgãos executores, os fundos serao
convertidos em moeda nacional, para uso imediato dos respectivos projetos.
5.26
O financiamento daqueles projetos sob a responsabilidade das ONGs com capacidade
operacional e financeira reconhecida poderiam ser efetuados sob a forma de desembolsos diretos pelos
doadores, uma vez que as atividades e valores tenham sido aprovados pela CM e CC. Nos caso das ONGs
que necessitamde fortalecimento, que propoem projetos de custos baixos, ou só expressivosregionahnente,
um acordo "guarda-chuva" poderia se utilizado. Nestes casos, o PNUD poderia gerir tais contratos. Esta
modalidade é aceitável porque permite uma eficiênciano gerenciamento de vários contratos de baixo custo,
sua supervisão e auditoria, assim como a provisão de assistência técnica do PNUD a estas organizações.
5.27
Os recursos externos seriam liberados na forma de antecipação de gastos, e a Secretaria
Executiva do Programa se daria um prazo adequado para prestação de contas e reposição de recursos nas
contas especiais.
5.28

O seguinte organograma (figura 4) apresenta os Fluxos Financeiros do Programa Piloto.
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Figure 4: The Financial Flowchart for The Pilot Program
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VI. PROJETO DE ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
A. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PILOTO
6.01
O Comitê de Coordenação e a Secretaria Executiva serão os responsáveis diretos pela
implementação do Programa Piloto e dos seus Sub-Programas Estrutural e Demonstrativo. Os Projetos
Estruturais têm um sistema de administração própria, definida previamente a sua inserção no Programa
Piloto; este Programa não altera esse sistema. O Sub-Programa Demonstrativo constitui uma experiência
nova na relação dos diversos níveis de Governo com a Sociedade Civil e os ONGs. Por essa razão, requer
a montagem de um sistema de administração próprio que facilite a interação e integração com os Projetos
Estruturais.
6.02
Com essa finalidade, será constituída, dentro da Secretaria Executiva, uma equipe de seis
técnicos com dedicação exclusiva ao Sub-Programa Demonstrativo. Dadas as características dos projetos
demonstrativos esta equipe será multidisciplinar. Poderá ser constituída por técnicos da SEMAM e/ou de
outros ministérios/secretarias envolvidas, de ONGs, co-responsáveis pelo Programa Piloto. Terá a
responsabilidade, perante o Comitê Misto, o Comitê Assessor e o Comitê de Coordenação pelo apoio à
execução desse Sub-Programa. Esta coordenação implica em: identificação, mapeamento, análise, seleção,
monitoramento, delineamento de processos metodológicos e operativos, avaliação contínua dos projetos da
Categoria A. Para os projetos da Categoria B (demonstrativos de caráter regional) agregam-se às funções
anteriores, o diagnóstico da situação ambiental das áreas e identificação das prioridades de ação, o
delineamento de um plano de trabalho integrado, a identificação das instituições públicas e privadas a
serem envolvidas nos projetos, o planejamento e monitoramento das ações.
6.03.
As funções acima descritas requerem uma articulação constante de coordenação entre os
níveis locais, regionais, Estaduais e Federal, e uma intermediação entre Governo e Sociedade Civil. Ao
mesmo tempo, requerem uma articulação direta entre cada um dos projetos estruturais e seus
correspondentes demonstrativos. (as tabelas em anexo dos Projetos Demonstrativos, evidencia a coincidência
de interesses e de propostas. vide também a Figura 5). Até certo ponto, o Sub-Programa Demonstrativo
é o laboratório do Sub-Programa Estrutural para viabilizar a interação e integração entre o Sub-Programa
Demonstrativos (A e B) e desses com o Sub-Programa Estrutural. São previstos seminários semestrais de
debate das propostas, avaliação das ações e realimentação do Programa Piloto. Nesses Seminários
participarão técnicos do Governo, ONGs e representantes da Sociedade Civil.
B. MONITORAMENTO
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6.04
As características do Programa Piloto e a interação entre Sub-Programas Estrutural e
Demonstrativo requerem um sistema de monitoramento e avaliação contínua que espelhe a dinâmica do
programa. Nesta perspectiva, está sendo prevista um monitoramento técnico que relacione constantemente
aspectos Estruturais e Demonstrativos. Serão estabelecidos por cada área do sub-programa estrutural
(específico,suporte e monitoramento) indicadores correspondentes a propostas de ação e as suas aplicações
nos Projetos Demonstrativos (Figura 6). Este procedimento permitirá uma análise do progresso dos Projetos
a nível de integração e interação entre Sub-Programas Estrutural e Demonstrativo.
6.05
As informações geradas com base no monitoramento técnico de cada Sub-Programa serão
cruzadas (eross-checked)e analisadas para viabilizar uma melhor compreensão do conjunto do Programa
Piloto, das interfaces entre Projetos. Tal como concebida inicialmente, o monitoramento técnico é
instrumento de gerência; viabiliza a identificação dos entraves específicosou gerais, do Programa Piloto e
as necessáriascorreçõesde rumo. Alimenta também a avaliação contínua (interna ao Programa Piloto), bem
como as avaliações globais (contratada externamente). O sistema de monitoramento técnico deverá ser
desenhado detalhadamente, de acordo com a explicitação de cada Sub-Programa Estrutural e da análise
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Figure 5: Management of the Pilot Program
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dos Sub-Programas Demonstrativos correlatos. Será também elaborado paralelamente, o sistema de
monitoramento/controle financeiro; os dados oriundos do monitoramento físico e financeiro deverão ser
compatibilizados.
C. AVALIAÇÃO
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6.06
A complexidade do Programa Piloto, requer uma avaliação constante dos seus impactos
sobre a Região Amazônica. Essa avaliação dar-se-á de três formas:
Avaliação contínua, baseada na consolidação anual das informações geradas pelo monitoramento
e na análise das avaliações periódicas dos diversos projetos. Esta avaliação é interna ao Programa
Piloto.
Avaliação regional; deve ser realizada anualmente, em caráter independente, por uma equipe de
especialistasem questões ambientais; destina-se à avaliação dos fatores endógenos e exógenos que
afetam o desempenho do Programa Piloto. Os seus resultados podem levar a uma reformulação
do desenho original e/ou a uma alteração das estratégias de sua implementação; a primeira dessas
avaliações constitui o marco zero do Programa Piloto.
Avaliação final do Programa Piloto; deve ser realizada no último ano de execução do Programa;
consolida e amplia as avaliações anuais anteriores; também dedica particular atenção aos efeitos
e impactos do Programa, globalmente e por projeto. Também analisa o conjunto das hipóteses
iniciais e avalia até que ponto foram comprovadas; recomenda alterações de políticas e/ou
estratégias para eventuais projetos subseqüentes.
D. AUDITORIA

-
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6.07.
A auditoria do Programa será executada anualmente por auditores designados pelo Governo
Brasileiro e de acordo com as normas e procedimentos que regem os contratos de doações internacionais.
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VII. ORÇAMENTO

GLOBAL

A. ORÇAMENTO

r:

7.01
Os custos totais do programa, para o horizonte previsto de cinco anos, são estimados em
US$ 1.566 bilhões, correspondendo à primeira fase, 19% ou US$ 280 milhoes. Estes valores não incluem
o "endowment'tprevisto para o Projeto de base Cientifica e Tecnológica.
7.02

,-..
I""'
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Premissas para o Orçamento do Programa Piloto.
As contingências aplicadas são de
10%
As contingências físicas, referentes às despesas de material de consumo, serviços de
técnicos, máquinas e equipamentos são de
4%
As contingências de preços, derivadas dos componentes de preço, possíveis flutuações na
cesta de moedas, inclusive inflação do dólar, é de
6%
O gerenciamento e administração do Programa são estimados a razão de 2,5% do custo total.

B. ORÇAMENTO DETALHADO
7.03

O Orçamento Total para a Primeira Fase se desdobra da seguinte forma por Projeto:
( %)
Projetos Demonstrativos
Unidades de Conservação
Manejo dos Recursos Naturais
Reabilitação de Áreas Degradadas
Zoneamento Ambiental
Base Científica-Tecnológica
Fortalecimento Institucional
Monitoramento Ambiental
Educação Ambiental
Fiscalização e Controle

r:

7.04

15.25
32.18
2.23

9.47
9.57
8.52
8.31
8.71
0.36

5.41

A distribuição anual para o Orçamento consolidado do Programa é o seguinte:
US$ 245.7 milhões ou 17.69% na primeira fase (dois anos).
US$ 369.6 milhões ou 26.60% no terceiro ano.
USS 387.0 milhões ou 27.85% no quarto ano.
US$ 232.9 milhões ou 16.76% no quinto ano.
US$ 154.1 milhões ou 11.09% no sexto ano.

7.05
Tabelas 7.1, 7.2 e 7.3 apresentam o Custo Total do Programa Piloto para a Primeira Fase,
os Custos para os Seis Primeiros Meses do Programa Piloto, a Consolidação Total das Despesas por ano
e por Projeto e a Consolidação Geral das Despesas por item e ano, respectivamente.
C. FASEAMENTO: SEIS PRIMEIROS MESES

r

7.06
Os Quadros anexos especificam, por um lado, os custos estimados dos seis meses inciais
do Programa Piloto em aproximadamente 18 ~ 24 meses. Os gastos estimados para o início das atividades
desdobram-se em duas categorias: pré-investimento e ações diretas em quase todos os projetos; reforço das
atividades executivas dos projetos. Os quadros apresentam as atividades básicas para cada projeto e são
auto- explicativos.
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7.07
O traço descontínuo, na Primeira Fase, corresponde as atividades de pré-investimento.
permitirem, por um lado, delinear com maior margem de segurança, alguns do projetos que têm abordagem
inovadora. Por outro lado, possibilitam o aprofundamento de projetos que, embora em curso, precisam de
uma revisão conceitua! ou metodológica.
No primeiro grupo, enquadram-se os Projetos Demonstrativos, a Educação Ambiental, a Base
Técnica e Científica, a Reabilitação de Áreas Degradadas e o Manejo de Recursos Naturais. Nos
passado, o Governo Brasileiro apoiou algumas atividades relativas a qualquer um desses Projetos
Específicos. O Programa Piloto, pela primeira vez, os delineia de uma forma abrangente e
inovadora.
No segundo grupo, enquadram-se os demais projetos em curso: Proteção dos Ecossistemas Mais
Relevantes, Zoneamento Ambiental, Fortalecimento Institucional, Monitoramento, Fiscalização e
Controle. No entanto, a atual escassez de recursos do país reduz drasticamente a capacidade de
ações duradouras e inviabiliza, por completo, investimentos nas áreas de definições conceituais,
imprescindíveisno atual contexto sócio-econômico-político,e no contexto de rápida evolução das
questões ambientais.

-
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7.08
Por tanto, no início, pretende-se criar condições de implementaçãoapropriada do Programa
Piloto, que, de fato, lhe permita interferir adequadamente no contexto ambiental da Região Amazônica.
Vale observar que os custos estimados, no primeiro semestre, para pré-investimento,são inferiores aos de
operação. atividades de demarcação, monitoramento e fiscalização, fortalecimento institucional são, por
natureza, cara e ainda mais, nas condições da Região Amazônica. São, entretanto, imprescindíveispor
condicionar as ações posteriores.
7.09
A primeira fase, apresentada por traço pontilhado, ainda que mantenha algumas atividades
de pré-investimento,é essencialmentede operação. Requer um maior volume de investimento em todos os
projetos e apresenta custos de operação e/ou de manutenção bem mais elevados. na perspectiva global do
Programa Piloto, os valores estimados são consistentes (ver 9 quadros em anexo):
Revisão prévia das políticas relativas as Unidades de Conservação justifica investimentos pesados
para a garantia da sua implantação e gerenciamento. Uma atenção especial merece ser dada às
Reservas Extrativistas, tanto do ponto de vista de políticas Federais estruturais, quanto como
Projetos Demonstrativos, desenvolvidos por ONGs. Representam uma alternativa econômica
associada à conservação.
A reabilitação das áreas degradadas envolve recursos vultuosos, justificados pelo retomo sócioeconômico esperado, e pelas alternativas que podem gerar para reduzir a migração rural-urbana.
Nesta perspectiva situa-se também o Manejo de Recursos Naturais.
O Zoneamento Ambiental obedece à mesma lógica global: viabilizar o planejamento da região, ou,
ao menos, das suas áreas mais críticas bem como de seus ecossistemas mais relevantes. Pode-se
discutir o seu escopo ou abordagem metodológica, porém reconhecendo-sea sua razão de ser.
No Fortalecimento Institucional, na Base Tecnológica e Científica, e, em boa parte, no
Monitoramento, parte substancial dos custos estimados destina-se à capacitação dos recursos
humanos e reforço das instituições regionais. Historicamente, a Região Amazônica ficou a margem
de um efetivo fortalecimento da sua capacidade institucional e de investimento, nos seus quadros
técnicos. O Programa Piloto apresenta-se como a oportunidade de reverter esse quadro e de criar
uma base de conhecimentosde e na região.
A Educação Ambiental é parte de cada um dos projetos.
A Fiscalização é um instrumento indiscutível. Enquanto não evoluir decisivamente a consciência
ambiental, e não forem criadas alternativas de ocupação, econômica e ecológicamentesustentáveis,
a Fiscalização devera intensificar-se para coibir a depredação.
Os Projetos Demonstrativos representam a maior inovação do Programa. Por essa razão, requerem
um pré-investimento mais demorado, simultaneamente ao apoio direto a execução de alguns
projetos da categoria A. Representam o esforço de articulação deliberada do Governo e da
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Sociedade e o laboratório experimental concreto, demonstrativo, das propostas estruturais do
Programa. Prevê-se que Programa garanta Assistência Técnica e capacitação às ONGs. Os Projetos
Demonstrativos precisam ser melhor delineados sobre a marcha, requerem um forte monitoramento,
merecem apoio em função da sua importância técnica e política.
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7.10
O desempenho dos trabalhos nos seis primeiros meses de cada projeto levará, certamente,
a uma revisão dos custos estimados para a primeira fase. Poderá tanto ocorrer uma redução dos custos
de alguns projetos, quanto o aumento de outros. O GOB, ao mesmo tempo em que se dedicar em iniciar
a implantação do programa Piloto, também detalhará cada um dos projetos, adequando-os à capacidade
técnica, presente e potencial, de cada setor envolvido, assim como à demanda da região.
7.11
Nessa tarefa de iniciar o Programa e estabelecê-lo em bases cada vez mais sólidas, o GOB
precisa contar com o apoio da Comunidade Internacional, parceira nesse empreendimento histórico de, ao
conservar a Região Amazônica Brasileira, contribuir para a conservação global do planeta. É na certeza
dessa parceria que o GOB propõe engajar-se num Programa desse porte.
7.12
A capacidade institucional dos resultados financeiros da primeira fase está intimamente
ligada a u desempenho conjunto das partes envolvidas: GOB, Comunidade Européia, G- 7 e Banco Mundial.
D. FINANCEIRO
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7.13
Todos os recursos internacionais financeiros destinados ao FFTB deverão ser feitos na
forma de doações ou em bases concessionais, do G7. Esses recursos seriam adicionais aqueles já disponíveis,
oriundos de fontes bilaterais ou multilaterais. As condições financeiras se dariam nas mesma bases das
vigentes para o recém implantado GEF ou às condições aplicadas a cooperaçao internacional com o Brasil,
na área ambiental. Estas condições são compatíveis com a natureza do Programa Piloto e deverão refletir
um comprometimento político, por parte dos países do G-7 e outros eventuais doadores que desejarem se
associar nesta iniciativa de proteção ambiental. O GOB, em contrapartida, está preparado a cobrir parte
dos custos do Programa Piloto com recursos próprios, a começar na Primeira Fase do Programa. Todas
as atividades de pré-investimento deverão ser financiadas através de empréstimos dos países doadores.
Durante a Primeira Fase do Programa as contribuições do GOB seriam da ordem de 10% sobre o total
dos custos. Para os anos subseqüentes, poderia haver um aumento na participação do GOB, para um valor
máximo de US$ 225 milhoes sobre o total dos custos.
Notas:

.-

1) Conscientes de que os recursos do G-7 serão oferecidos em regime de doação ou em bases
concessionais, foi criada a categoria de Projetos de Reflorestamento para o Programa de Pólos
Florestais. Entretanto o Governo Brasileiro está interessado em conhecer linhas de crédito que
possam vir a existir para apoiar o item de reflorestamento, em grande escala. É fundamental
ressaltar que o crédito para este tipo de reflorestamento deverá seguir o mesmo cronograma dos
financiamentos solicitados para outros Sub-Programas do Programa Piloto, para que o Programa
de Pólos Florestais possa perseguir seu objetivo de desenvolvimento sustentado. É esperado que
para o reflorestamento comercial serão necessários US$ 37 milhões para uma área de 15 mil
hectares no primeiro ano.
2) É solicitado um Endowment na ordem de US$ 37 milhões para os assuntos ligados a Ciência
e Tecnologia. O total deste Endowment será mantido fora do Brasil, aplicado no mercado
financeiro internacional. A parcela dos juros do principal obtida será usada nos assuntos de Ciência
e Tecnologia. A cada ano os valores acima obtidos serão creditados em uma agência financeira
nacional, preferencialmente o Banco do Brasil, para depois ser utilizado pelo FNDCT.
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3) É intenção do GOB a partir do segundo ano apresentar projeto sobre sistema de comunicações
para a Amazônia que tenha reflexos de caráter ambiental que possibilite a melhor vigilância e
monitoramento da área. Estes custos estão incluídos no Orçamento Global apresentado, a partir
do terceiro anos (US$ 10 • 25 - 15 = 50 milhoes).
4) Apesar da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ter apresentado o Orçamento (Anexo III Quadro II) para o período de cinco anos de duração do Projeto, o componente social só será
normalmente avaliado após a disponibilidade dos resultados do primeiro ano.
5) Está previsto nos Projetos Demonstrativos a inclusão de projetos relacionados ao Ministério de
Infraestrutura (MINFRA), no que diz respeito a mineração do ouro, durante a primeira fase, assim
como a prestação de assistência técnica às reservas Extrativistas do Estado do Acre, como urna
complementação sugerida pelo IEA (Instituto de Estudos Amazônicos).
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TABLE 7.1
TOTAL cosr PILOT PROGRAM
FIRST PHASE INCLUDING 6 INITIALLY MONTHS

G-7/GOB

(USS 1000)

r:

37,156.8

1. STRUTURAL PROJECTS

r>

TOTAL OF
1st PHASE

COMPLEMENTARY
1,5 YEAR

6 MONTHS

PROJECT

1

• 171, 131.2 1

208,288.0

===============3===============================-===-----------------------------------------------------18,508.2 1
·89,329.0 1
107,837.2
1.0 SPECfFIC

1

9,214.6 1

-69,887.1 1

79,101.7

lndirect Use Conservation Units

5,151.9

·17,416.3

22,568.2

Direct Use Conservation Units

2,000.0

·12,944.9

14,944.9

• Oemarcation of Indigenous Areas

1,500.0

-39,525.9

41,025.9

1.1 Conservation Units

r>

1,300.0

1.2 Manogement of Natural Resources
Fishing
Forest Products
Pre-investiment for Natural Resources
Management

r

19,270.0

Pre·investirnent for Natural Resources
of Degraded Areas

3,993.6

r-

3,993.6

9,973.3

-55, 775.9

4,000.0

-19,509.0

23,509.0

650.0

-20,297.0

20,947.0

5, 103,9

-15,312.0

20,415.9

219.4

·657.9

877.3

3. MONITORING ANO SURVEILLANCE

8,675.3

·26,026.3

34,701.6

3.1 Monitoring and Vigilance

5,350.6

·16,051.9

21,402.5

3.2 Surveillance and Control

3,324.7

-9,974.4

13,299.1

2.2 Scientific Technical Bais

=========================================================================================================
37,490.0
-27,432.0 1
11. DEHONSTRATION PROJECTS ( A,B)
10,058.0 1
=====================~================~==================================================================
8,200.0

B

-15,432.0

23,632.0

-12,000.0

12,000.0

1,858.0

1,858.0

----------~---------------------------------------------------------------------------------------------III. BASIC COST TOTAL (1~11)
1
47,214.8 1
·198,563.2 1
245,778.0
=====================~===========================================~====~===========~======================
IV. ADMINISTRATION OF PILOT PROGRAM
1
1,200.4 1
·5,663.3 1
6,863.6
--=======================================================================================================
V. CONTIGENCY
1
1,920,6 1
·25,534.0 1
27,454.6
~==-::-=----------------------===========================================================================
• Physical Contigency
76.8

• Exchange Contigency

,,--

.,-.

fJ"

···--------65,749.2

Pre·investiment on Demonstration Projects

r:
r:

1,300.0

-15,270.0

Category

,,--

3,630.0

4,000.0

• Category A

,·

·3,630.0

Social, Research and Environmental

2.4 Environ11ental Education

r>

541.9

23,263.6

2.3 Institucional Strengthening

r:

-541.9

-15,270.0

2.1 Environmental Zoning

r

5,471.9

7,993.6

2. SUPPORT

r:

-4, 171. 9

1,300.0

1.3 Recovery of Oegraded Areas

r-

562.7

562.7

Pre·investirnent for Conservation Units
Projects

VI.

TOTAL COST Clll+IV+V}

1

50,335.8 1

·1,021.4

1,098.2

-1,647.3

1,647.3

-229,760.5 1

280,096.2

--=======================================================================================================
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TABELA 7.2: CONSOLIOATED EXPENDITURES (per year and project)

G-7/GOB

--------------------------·----··----------········----·---·-·----·------------------·····-···---------------·------------·--------------------------------PROJECT lú,ss 1000)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••----••••••••••••••••••••·----•••-•••••••••••••••••••••••••••r•••••••·-----•••••••

TOTAL

SPECIFIC
YEAR

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1o.

1

20.

1

3o.

1

4o.

---------1,11------1--79,101.7-i---5,471.9-i--23,263.6-,--23,509.0-,·-

1

So.

1

60.

1

7o.

1

80.

1

9o.

1----DEHO ___
A/B

PER
YEAR

20,947.0-i-·20,415.9-,-----877.3-,-- 21,402.5-i--13,299.1 -i--37,490.0- -----245,778.0.

111

1

91,302.2

3,709.6

24,483.6

29,958.0

110,377.0

8,090.0

2,361.B

9,506.7

11,595.0

78,234.5

369,618.4

IV

I 129,163.8

,. 191.6

26,653.7

28,976.0

101,708.0

5,336.7

2,541.2

17,318.4

2,725.3

71,434.0

387,048.7

V

1

8,403.8

891.6

23,885.8

27,661.0

83,483.0

4,111.2

2,531.3

31,918.9

2,486.7

47,528.0

232,901.3

VI

1

8,348.8

891.6

19,913.7

24,896.0

31,043.0

4,257.2

1,826.1

16,041.0

3,136.7

43,812.0

154,166.1

--- -- -- - . - - . - . - .. ----- • -------============================:;==============----=--=-====-------------===========:===========-~=-=-------------------------------1,389,512.5
33,242.8
278,498.5
96,187.5
10,137.7
42,211.0
12,156.3
118,200.4
135,000.0
347,558.0
SUB·TOTAL
316,320.3
AOMINISTRATION

1

-----------·-------•--------------·-----···----------------------·----------------------·····------------------····-----------·--·-·-----------CONTICENCIES

1

34,737.8
142,425.0

===================•=================================--------------=================-----------============================================================
1,566,675.3
T O T A L

------------------------·-----··-······--·----------------------····---·--------------···-----------·-·····-----------------------------------------------1.Conservation of the Relevant Ecosystems

PROJECTS •

2.Hanagement of Watural Resources
3.Recovery of Degraded Areas
4.Enviror'11E!ntal Zoning
5.Scientific and Technological Basis
6.lnstitutional Strengthening
7.Envirorrnental Education
8.Monitoring
9.Fiscalization
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TABlE 7.3: GENERAL CONSOLlDAllON OF EXPENSES ( per item end yeer)

••••••••••••••••r••---•-••••••••••••••••••••••••••••••-••--••••••••-•••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tOSl PER YE~R (

ITEM OF EXPENSES

1\11

1

Ili

1

-

uss ,ooo)

IV·-------------·--··-·······-·--·--····-······---1

·-----·-···----·-------···---------- ---------------------· -----------··--·--· ---------------·---l-----····v·--·-··--l---------v1
1.CURRENT EXPENSES

166,668.00

253,640.59

196,413.69

157,219.27

TOTAL

1-------····-----··

94,631.77

868,573.32

••••••••••••••••-•••••••••••••••••••l••••••••••••••••••••~•••••·---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••

1,1-Peyroll anel taxes

4,000.00

4,739.06

5,837.06

6,900.79

7,945.00

. 29,421.91

1.2·Deilly Allowences

4,700.00

6,491.87

8,294.53

6,648.83

3,923.58

30,058.81

1.3-Consl.fflllble Materials

6,380.00

8,652.84

10,562.23

11,631. rz

7,907.19

45,133.98

1.4-Consulting Service/
Individual

6,470.00

10,938.82

10,129.13

10,221.13

8,744.77

46,503.85

1.5-Consulting Service/
Corpo rate

133,343.00

135,463.36

93,400.52

71,593.33

55,422.81

489,223.02

1.6-Financial Assistence
for Students

3,315.00

3,108.00

3,108.00

4,666.00

3,108.00

17,305.00

1.7·Acininistration

8,460.00

8,646.64

8,582.22

7,617.47

7,580.42

40,886.75

75,600.00

56,500.00

37,940.00

115,977.81

190,635.01

75,682.03

1.8·lnterest (ncome (Endowment)*

2.CAPITAL EXPENSES

79,110.00

170,040.00

59,534.33

-----·----·-----------------·-------•--------·--------------------------------------------·---------------------------------------------·--------------------132,697.68
20,542.00
24,315.00
33,702.34
31,218.34
2.1·Civil Works and lnstallations

22,920.00

2.2-Equipment and Pennanent
Meterial

39,096.00

34,845.55

38,494.09

46,783.00

2.3·Buildings and Land

12,420.00

45,345.00

115,139.00

1,500.00

4,674.00

4,568.92

3,299.58

3,084.03

36,484.00

195,702.64
174,404.00

2,508.33

18,134.86

------------------------------------•------------·-------·-----·----------------------~----------------------------------·------------154,166.10
232,901.30
387,048.70
369,618.40

1,389,512.50

2.4-Aid to Smell Producers

TOTAL COST PER YEAR (1+2)

245,778.00

;;:;;;;;:;::::=:::=~~:;;;:==-:=::::=::::::::::::::::::::;--:::::::::~:=:;:====------------------------------------------

• This amount refers to the total Endowment from which 10% year
as interest is obtained.
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) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") ) ) ) ) ) '

STRUCTURAL

SUBPROGRAM

SPECIFIC

PROJECT: Preservation
and Conservation of the
Relevant Ecossystems

2nd

1ST PHASE

PHASE
---~·------------------------~-~-----·--·-----•------------·--------------------------------------~----6M
[ 2nd YEAR
4
5 [ 6
2
3
ACTIVITIES
------------------------------··--------------------------------·--irnplementation
Review and create institutional
- - - To review and create, at the federal Level,
new Legal institutional and operationalland operational mechanirns
mechanisms to speedup and conclude the
regularization process for these units, so
that the areas may be effectively freed
of land tenure restrictions and liberated
for conservation in the medium form

- -•- - - - - -----------1------->

- To review the definition of ali categories
of conservation units, according with the
new recolllllendations of
Design

Zoning/Natural Resource Plan

To design in the contex of applied zoning,
alternative proposals
for handling and
management of these areas
- To adopt alternative policies for human
resources to undertake the functions of
management and handling of these units

_A~t~r~a~i~e~

,~~~~:-~:~:-~~-~~~~:~~:~:~~~>
lmplementation

Serninars
To associate
the State and
Municipal
Governments and Civil Society
with the
creation, maintenance and development of
these units

- - - - - - - - - -,---------------------1------->
Planning

- To irnplant the necessary infrastructure for
management
Demarcation
of
indigenous areas

conservation

units

and

------->

lmplementation

Planning

+

- - - - - -----------[------->

Irnplementation
lndentificacion extrative reserves and State Conservation Units

- - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - -,- - V
$9.214.600,00

->

------->

Demarcation------------- ---------------------

V
$69.887.100,00

1st phase - TOTAL$ 79.101.700,00

) ) ) ')

) ) ) ) ') J )

~ ) 1 ) 1 1 l ) ) 1 1 ) ) 1 ) 1 ~ l 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) )
STRUCTURAL

SUBPROCRAH

SPEC!FIC

PROJECT: Natural Resource
Managenent
l

2nd

1 ST PHASE

PKASE

ACTIV!TIES

2

1

3

5

4

j 2nd YEAR

ó

1

Planning
- To es t abl i sh an information ne t:•• orl( wi th
data on: origem proc!uctivity, produccivity,
quality and price of the natural products

············;~:~:;~~;::···········;~~~~~;:1~~~---·>
Oef ini t ion

Definition
elaboration
resource
par~ters
of especies

of
working
proc~ures
and
of methodologies
for natural
managenenc / establishm.:nt
of
for the consortiun of m~nagement

Regulation and organization
resource manag~~nt

of

••••••••••••••••

+

· Iirpl~ntation
- .: •••••••••••••••••••••

E l abor a t i on

·

, •••••••

>

·

Stud i es
narur-at I- - · • - · · · · · - · · • • · ·
- ····················-~·-·····>

Re?u~a~i~n- ...•• I. _ . ·>
-Oefinitionof themes and demaods for res ear-ch l- • · • • · • - · • • • · • • · ·
thac reinforce trãditional technisues
Planning
• Technical crainning and iirple,1l<.!nt.ition of • · • • · · • · • • · · - · • · · • · Training ar.:! Ílrfll~n.!nlation
a supp.irt infrastructure
····················-························1·······>
Inve s tmenr s
P l anning
P l .tnning
1
- Planning and itr{Jlementing gradually a basic•· · · - • • ...
•,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:.::
infrastructure (health + sewase) with the
!rrçl t!tnenta ti on
participation of local c~nities

1

- r ..

- Oes i gn
aod devel cpnent
of
integra ted
progracrmi ng wi th env i rcorent a l educa ti cn

·>

Planning
· Planning and ill'plementation of the support
infrastructure for prod~ction and ~~,k~ting
with the participation of local c~~nities

1

J
$1.300.000,00

$4.171.900,00

TOTAL 1st phase: $5.~71.900,00

. 'i

~ ) ) ) ) ) ) J ·1 ) ' ) ) ) ) ) ,') ) ) ') ) ) ) ' )
STRUCTURAL

SUBPROGRAH

SPEClflC

PROJECT: Reabilitarion of
Oegraded Areas

I

)

/ )

, )

)

)

)

)

)

J ) ') , ) ) ) ) )

1ST PHA5f

) ) )

) ) ) ) ') )

) )

2nd

·······----------------------------------·-·····,---···----···-···-----------···--·------------····-·--·-·1 PHASE
ACTIVITIES

···----------------····------

1

12l3]415161

l2ndYEAR

611

·-- ··------------------·-·········-·····-------------------- ,·--------degraded1· - · • - - - - - - - - · - · • ·
· - - • ·
1

----------

• ldentification + char ac ter i z a t i on of
areas thar should be reabilited

1
1
1

• Definition of ~thodologies and c~rational
instrunents, and elQboration of plans for rhe
chosen degraded are~s

1
1

1

• Technical trainning and i~lementation of the,- - · - • • - • • · • · • · • • - ·
r
su~rt infrastructure
-----------···---------~--------------···----)·------->
• Oevelopnent of technical - scientific
research for 9eneration and dissemination of
appropriate rechnologies and i~pl~r~r.racion
of technalogies
.

_
of proJects

lmpl~ntat1an
evaluated annually

• _ ••

__

• _ • ~C~~/~'w~O-

• _ -·

-A~-~~~~~-~=~~):~-~~=~!

1
t

1

1

ECCOE (Rio)

and para~~ters to

be

1· · · · · - ------------····----------------------------1------··>
CVRD
And other degrided area~

'
1

r

!,

$ECCOES/CVRO

sn. 11.a_ooo, oo

7.754.500,00

SJ.993.600,00

1st ph~se TOTAL· S23.2ó3.600,00

- -·

-··-···-· -·--- ----

--· ··-

-

--·

~

--· -

--

---

.

----- .... ·--- - . --- -

- .. ·- --- ---

.

---

-·

- ... -- . --

- - - --···

·-

--

- - - - --·

- ·-- -

.
-

--------

·-·-. - - ------·

- ··-

-----·----·-- ----- - ··-·

...

---- - ··---

--

----

·) 1) 11111

~)))

).) ) ) ) 1 l)

).)

STRUCTURAL

SUBPROGRAH

SPECIFIC

PROJECT: Technicel +
Scientific Basis

) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) )

1)

1)))

1)

2nd

1ST PHASE

-----------------------------------------------·1---------------------------------------------------------1
PKASE
ACTIVITIES
1 1 2 1 3 1 4 1 5 f 6 1
6M
1 2nd YEAR
--·-··----------·-------------------·----------- -------------------------------------------------------------------- To creste and consolidate three centers of
excellence for research and treining of
hU11Bn resources
- To support research projects
- To support for training of hunan resources
- To support the scientific
information systems

+

- Coordenation and monitoring

-------·>
---------------------•-------->
- - - - - - - - -•---------------------•-------->

technologicel

-------·-·-------------------------1-------------------··•·------->

V

$650.000,00

V

S20.297.000,00

1st phase TOTAL - $20.947.000,00

11)))))

~·)))

))1)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
SUPPORT

SU6PROCRAH
PROJECf; lnstitutian~l
screngthening

2nd

1ST Pt!ASE

·············--·---·---······1 PKASE
! ó j 6M j 2nd YEAR
-4··--··-------·-----···········------------·------·-~-------------·
2

ACTl'vlTIES

l

3

1

4

1

5

- To design in cooperation with OEHAs
the
terf!IS of reference for restructuring
the
Envirormental ~anagement ~odels with respçct
co organization, technical • aaninistrative
routines • strategic planning.
- To contract by pl;blic bidding, consulting
firms to provide consulting services
co
State Goverrments.
- To follow up, wi,h the warking group,
work developcd by che consultants.

the

• To organize, plan and promoce technical and•aàninistracive ccurses contributing to the
training ot the tecnnical pcrsonnel
frcm
the OEHAs.
• To for111..1late the Ar,11ual York Progrüm
with
the OEHAs
estJblishing the
necessary
investiments ünd iíll)l~nt the infra·
scruccure.
· To follow
the Ol:11As.

up the Annual ~orK Programs

········-············--··:···-··-···-···-······1··>
1
1
1

. ··--···--------·--·--,·->
1
1

•.•.•..... 1 •...•

of

>

f

l

\S, 10J;ws.oo
(6 l!lU1S)

l
,!,

s 1 S , 3 11 , 9 25 . 00
(24 11JJ' s)

(st phase total S20,415,900.00)

~-)·111)

l))

11 l,) 1))))

1))
STRUCTURAL

SUBPROGRMI

SPEC!f!C

F~OJECT: Envirol'<r.encal
Education

1) 1) ") 1)) 1l111111

2nd

1ST PliASE

...... ---~-j

ACTIVI TIES

2

1

3

]

4

1

5

1

6

J

.
6M

!

----------------····-·······--------------······----··-··,---·······

the

_I_

- Oevelopn,!nt
materials

of

the

content

1
1
1

1
·1·

situation

- Parallel identification and maFping
dêfllands for environr.~ntal education
- Preparation
of
a
global
envirorroental education

PHASE

2nd YEAR

• Happing and identification of che types of
environnencat e(lucation experiences in the
region, inche H~nicipal, State Regional and
Fei:leral level
- Preparation of a diagnosis of
of envirormental ecucacion

)·)))) 1))

of

proposal

'

.t.

the

.-----------··-·-1

of

'

1

1

of

l···-······I

education

·---_ ..... L.

- ln-service training of hU!l.ln res~urces

··---·>

1

l··-·-···-·-····1········>

tnrer chanse ot exper i encés be t:•• een sub-groups
reinforce<l by a process of monitoring and
concinued evaluacion

'

'
1

1

1

1
e;/
sõ57 .975 ,ao

S21Y.325,00

$877.300,00

-----·----------------

·-

-- -

-

- -----------

--

---

---

1

)•l)

1 ) -) )

1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 ) 1 ) 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 ) ) 1 1 ) ) · ) ) 1 1 ) 1 ) 1 1 1 1. ) ) 1 1 ,l
HCH!TORING
ANO SURVEILLANCE

SUBPROGRAM
PROJECT: Honitoring and
Vigilance

2nd

1ST PHASE

ACT IV!TIES

• To qualify IBAHA's technicians, Stace
Super inc endenci e s and OEMA ' s to
deve l op
integrated iTJOnitoring accivities.
· To develop t~hniq~es, methc4s and
standards for mcoicoring the envirorrrcntal
quality of th~ Aíl\.'.l?On Region.
- lo estil!J.llace ar.d develop technological and
scientif sutdies and research, a1mi~g dt
supporting chose activicies.
• To establish a net"ork of environrrcncal
monitoring to evaluace perlllãnently the
environncntal c;uality.
· To establish paramecers of
licensing.

envircr«.encal

'

····-···········-··················~-----·····-········-·1··-·>

t
·······-········-·······--·--·-············-··············-···>
.

··-··

1
J ··- ·>

·····:

J

.

:

{---·>

i
············-············································l····>

l
~S,350,625.00

t

S16,0S1,875.00

1st phas~ cocal S21,402,50ü.OO

--

---

--·- - --

-- -- -- --- --

-- . ·- ----

. - -- -

~)))))

J))))))))}))))))))))))))))))))')))))))))))))
110HITOR IHG

SUBPROGRA/1

A"D SOR~ElLLANCE
PROJECT: fiscalization
and Contral
ACT IV! T/ES
• Training af personnel at Federal and State
levels, program managers, field agents,
institutians under cantract to illl)lõ~nr
new norms of fiscalizarian procedures.

! 6 !
6M
) 2nd
.........................................................
2

1

l

1

~

1

5

. . . . . . . .

YEAR

,

PHASE

.

!. .. ·>
1
1

················1---·>

• To strengthen the intrastructure; set upa
new syst<?m af radio c~ication lin~ing
the various fiscalization outposts of IBAMA
to the associated institutions; ensure for
the field teams the neeáed mobility by
p.,rchasing helicopters, boars, moror·boars
and vehicles.
• To illl)rove existing fiscalization outposts
and establish new ones.

2nd

1ST PHASE

1

1
1

·························································1····>

• Ta ilTf)lement post fiscalization.
·To integrate fiscalizatian and enviroor~ntal
education projects ensuring the pop.Jtacion•s
suppart for the control anel fiscalizacion
accivities.
To illl)rave prograuming af fiscalization
activities with rhe use af remate ,ensing.

····:·:·: :·:·:·:·:::·:·:·:·:·:::::::::::::::::

..................................... i• ...
.

• To refor11J.Jlate fi~caliiation prcce<lures ar.d
dacunentat i on ,

1

·>

>

t
1
$3,324,700.00

s9,91'/100.oo

1st ph~se tot~l S13,2'Xl,100.00

.

e~

~)

J)

J)

1)))

l

1 '))))))

DEMONSTRATION

1))))

) ,

1)

l)

1)))

')))))

1)))))))))))

SUBPROGRAM
PROJECT:
2nd

1ST PHASE
---------------------------------------------,---------------------------------------------------------,
1 2nd YEAR
6M
ACTIVITIES

PHASE

CATEGORY A
- To identify and to study the
projects in the Amazon Region;
- To select 20 projects
existing in FNMA;

among

potential
the

•- - - - - - - - - - - - - - - • -

list

- lmplantation and monitoring 20 projects;

--------------------------------------------------->

- To identify and select 40 projects;

------------>

· Implantation of 40 projects.
CATEGORY B
• Design of three regional Category B
demonstration projects for the selected
areas;
Revision of projects sent by SUDAM
• Irnplantation of the Category B Projects;

---------------->

• Elaboration of methodologic approach and
rules for both categories

------------·····>

implementation

implementation
- To design and set up the monitoring
evaluation system for both categories

and •· • - - -

1

---------------------------------------------------·->
1

V

$10,058,000.00

$27,~32,000.00

1st phase $37,490,000.00

IX. ANEXOS
I.
II.

m.
IV.

V.

MACRO REFERENCIAL
MATA ATLÂNTICA
PROJETOS DEMONSTRATIVOS
PROGRAMA PÓLOS FLORESTAIS
DESPESAS DETALHADAS (por Projeto)
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ANEXO I

r:

ANEXO!
MACRO REFERENCIAL
1.
Em julho de 1990, na Reunião de Cúpula de Houston, Chefes de Estado e o Grupo
dos Sete (G7), declararam "estamos determinados em agir para aumentar a conservação de florestas,
ao mesmo tempo protegendo as já existentes e reconhecendo o direito soberano de todos os países em
usar seus recursos naturais. [ ... ] Acolhemos com satisfação o compromisso do Governo Brasileiro
(GOB) em ajudar a cessar esta destruição e a prover um manejo florestal sustentado. Apoiamos
ativamente este processo e estamos pronto a cooperar com o Governo Brasileiro num amplo Programa
Piloto para contrapor-se à ameaça que as florestas tropicais vêm sofrendo neste País".

r:

2.
O Governo Brasileiro manifestou seu apoio a essa iniciativa e formou uma Comissão
Inter-Ministerial para preparar uma proposta para o referido Programa Piloto (1). O Banco Mundial
e a Comunidade Européia (CE) mandaram missões separadas ao Brasil, em novembro de 1990, para
iniciar as discussões com a Comissão Inter-Ministerial, e acordaram em realizar três encontros
tri-partites para produzir o documento. A delegação brasileira e a missão da CE visitaram Washington
para o primeiro encontro tri-partite em dezembro de 1990, quando a delegação brasileira apresentou
um documento referencial e a proposta preliminar para o Programa Piloto. As missões do BIRD e da
CE visitaram o Brasil em janeiro de 1991, para avançar a elaboração do documento iniciado pela
Comissão Inter-Ministerial. Um segundo encontro tri-partite ocorreu em Bruxelas, em março de 1991;
um terceiro no Rio de janeiro, em maio. Todo o empenho foi colocado na preparação do texto final,
por parte daqueles envolvidos no projeto. O espírito de colaboração e a busca de um consenso foram
a tônica durante todo o trabalho, de acordo com o caráter cooperativo da iniciativa.

r:
3.
O objetivo do Programa Piloto abaixo descrito é o de aumentar os beneficios
ambientais das florestas tropicais brasileiras de forma consistente com suas metas de desenvolvimento.
Permitirá a criação de um modelo de desenvolvimento sustentado para a região. Propõe que o G-7,
CE e outros doadores forneçam recursos financeiros na forma de doações ou empréstimos em bases
altamente concessionais para um importante programa preparado pelo Governo Brasileiro, com o
apoio do Banco Mundial e da CE, visando o desenvolvimento sustentado na Amazônia Brasileira e
em outras áreas de florestas tropicais no Brasil. Estes recursos financeiros deverão ser somados aos
compromissos já existentes por parte dos recursos governamentais e de outras fontes internacionais
concessionais e não-concessionais, para o desenvolvimento e proteção ambiental (2) .

rr>

1

-a Comissão Inter-Ministerial é composta de representantes da Secretaria do Meio Ambiente
(SEMAM), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), do Ministério da Economia e Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da
Infraestrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), a Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT) também foram convidadas
a participar da Comissão.

2

-PNMA

r-

4.

Os biornas florestais da bacia do Amazonas constituem uma das principais fontes de
recursos naturais, provendo pelo menos quatro serviços ambientais específicos: a manutenção da maior
reserva única de diversidade de fauna e flora no mundo; seqüestração de monóxido de carbono da
atmosfera; controle do clima local e regional e proteção as bacias hidrográficas. Ademais, a Amazônia
é o lar de vários grupos étnicos com estilos próprios de vida, cuja preservação é uma prioridade do
Governo Brasileiro. Estas externalidades por si só justificam a intervenção das autoridades públicas.
Duas delas, bio-diversidade e seqüestração de carbono, são de abrangência global e, portanto,
justificam transferências financeiras da comunidade internacional para o Brasil para cobrir os custos
de proteção florestal e para a criação/adaptação de tecnologias ambientalmente sadias para o uso
sustentado dos recursos naturais.

,....

5.

Os esforços para se conseguir uma proteção ambiental só serão bem sucedidos caso
sejam compatíveis com as metas de desenvolvimento do povo brasileiro e com o alcance de um padrão
de vida razoável para os habitantes daquela região. Sem o apoio dos moradores locais, a preservação
estará fadada ao insucesso. Portanto, a proposta incorpora esforços para experimentar e desenvolver
atividades econômicas sustentadas com o meio ambiente da Amazônia. Essas atividades requerem
investimentos inciais, programas de educação e informação, e a criação e adaptação de novas
tecnologias, temporariamente subsidiadas, para que as alternativas apresentadas, em oposição as
atividades econômicas que ameaçam o meio ambiente, sejam viáveis.
6.
A experiência junto a Amazônia já mostrou que não há uma solução simples, nem
tampouco um "jeitinho" tecnológico ou político para os problemas da região. É necessário que se
invista a longo prazo num maior conhecimento científico em urna entendimento mais amplo por parte
da população dos benefícios ambientais de uma preservação maior, e dos custos que acarretam. É
também necessário que estratégias alternativas sejam testadas dentro do tempo de duração estabelecido,
para que seus beneficios potenciais possam ser avaliados justamente. O programa proposto teria, então,
uma duração mínima de cinco (5) anos. Também inclui dispositivos que permitiriam um financiamento
sustentado, caso os doadores desejassem criar um ou mais fundos com esta característica, após este
período.
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7.
Apesar das principais atividades do Programa Piloto estarem voltadas para a Região
Amazônica, este documento também inclui projetos para a proteção das florestas tropicais do sudeste
brasileiro; é importante em termos de preservação da diversidade biológica e de preservar o que restou
de uma floresta tropical que outrora cobria a maior parte da costa brasileira, se estendendo do
nordeste ao sul do país.
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TI. Antecedentes
A. A Amazônia
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8.

A Amazônia Brasileira corresponde a Região Norte do país (4.906.787 km"), e é
formada pelos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Para, Amapá e Rondônia, além de uma área
adicional contendo características físicas similares, formada por uma parte dos Estados do Maranhão,

,,.....
Tocantins e Mato Grosso (3). Corresponde aproximadamente a bacia de drenagem do rio Amazonas
e corresponde a mais de 50% da área total do Brasil.
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9.
A maior parte desta área está coberta pela maior floresta tropical a nível mundial
(3.500.000 km', de acordo com a FAO) e contém um dos maiores índices de biodiversidade. Há mais
de 60.000 espécies de plantas, 2.000 espécies de peixes (oito vezes mais do que no Rio Mississipi, dez
vezes mais do que nos rios europeus), mais de 300 espécies de mamíferos, 11% dos pássaros do mundo
e um número incalculável de formas de vida microscópicas (4). O conhecimento científico básico sobre
as espécies nativas da Amazônia é falho, inclusive no que diz respeito a sua distribuição, genética e
reprodução.
10.
Há uma forte tendência em se generalizar as condições da Amazônia como fruto do
pouco conhecimento sobre a região. Aparentemente a Amazônia está coberta por urna floresta
homogênea; entretanto, existe grande diversidade de condições biológicas básicas. A distribuição das
espécies encontradas num quadrante de amostragem da floresta Amazônica, por exemplo, poderá ser
muito diferente daquela encontrada em outro quadrante a apenas alguns quilômetros de distância.
Recentes estudos conduzidos pelo Centro Nacional de Recursos Genéticos (CENARGEN) das
Empresa Brasileira de Pesquisas Agrícolas (EMBRAPA), sugere que há uma grande variação de
endemismos nas espécies de plantas. As condições do solo também sofrem uma grande variação,
dependendo da matriz do material genético, condições edáficas, inundações, etc.
11.
Devido as altas temperaturas durante todas as estações, a umidade abundante, os
ciclos de nutrição da Amazônia são extremamente rápidos e eficientes, resultantes de um sistema de
redução e decomposição da matéria orgânica proveniente da floresta. Relativamente poucos nutrientes
são armazenadas no solo. É comum dizer-se que a floresta tropical Amazônica sobrevive por si só e
que é caracterizada pelo seu alto grau de estabilidade. Contudo, quando a camada superficial do solo
é diretamente exposta as chuvas e a luz do sol, os nutrientes tendem a se destruírem rapidamente e a
serem levados pelas águas. De um modo geral os solos da Amazônia são ácidos, contendo uma alta
concentração de alumínio solto, o que os torna impróprios para a maioria de culturas sem correção.
Os rios que correm através destas áreas adquire uma cor escura ("negra") e têm pouca atividade
biológica. Outros rio Amazônicos, que correm sobre solos férteis, são abundantes em peixes e outras
fora de vida aquática.
B. A INSERÇÃO DA AMAZÔNIA NO SISTEMA ECONÔMICO NACIONAL
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12.
O borracha natural, extraido da seringueira nativa (Hevea Brasi]jensjs) foi o principal
detonador do impulso econômico que começou e meados do século 19, como respostas a demanda
norte-americana e européia por sapatos, pneus de bicicletas e outras utilidades. Naquele período, a
Amazônia sozinha supria o mercado mundial de a borracha. Entre 1872 e 1910, estima-se que 300.000
migrantes deixaram as regiões do nordeste, castigadas pela seca e outros pragas para extraírem,

3

-A Amazônia Legal foi estabelecida pela Lei 1806 em janeiro de 1953, com o propósito de
receber incentivos fiscais.

4

-números identificados pelo Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia na estrutura do
Programa Nossa Natureza.
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beneficiarem e comercializarem a borracha. As cidade de Manaus, Belém e Santarém tornaram-se os
centros mais importantes de comércio. Já em 1910, a borracha era responsável por 40% do mercado
de exportação brasileiro, a mesma porcentagem do café. Esta situação de progresso repentino terminou
abruptamente naquele ano, quando as plantações de seringueiras na Malásia iniciaram sua produção.

-

13.
Um outro impulso, porém mais contido, aconteceu de 1942 a 1945, com a decisão dos
EEUU em impulsionar a produção da Amazônia para suprir a demanda das forças aliadas. Sob os
Acordos de Washington, várias instituições foram então criadas, tais como o Banco de Crédito da
Borracha, com 40% do seu capital vindos de fontes americanas oficiais e a Companhia de Reserva
de Borracha, encarregada de transportar até os EEUU e mantimentos aos seringueiros.
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14.
Em 1950, o Brasil passou por um novo "bcom'' de industrialização. A fim de expandir
a balança de economia nacional, foi necessário integrar as diferentes regiões do País. Brasília foi
construída entre 1955 e 1960, e a capital federal foi transferida para o centro-oeste, a fim de promover
o desenvolvimento do interior. Para expandir o mercado de consumo nacional, foi necessário reduzir
os desequilíbrios dentre as regiões brasileiras e trazer-lhes modernos padrões de desenvolvimento. Uma
política de desenvolvimento claramente delineada para a Amazônia também serviria para tomar a
região menos vulnerável as flutuações do mercado internacional.
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15.
A Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia foi implantada
em 1955, e o Plano Qüinquenal para o Desenvolvimento da Amazônia e 1956. Neste contexto foi
inaugurada a rodovia Belém-Brasília e 1960. Em 1965, o Banco de Crédito da Borracha foi
transformado no Banco da Amazônia, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM) foi criada, como resultado da transformação do SPVEA, o Conselho da Borracha foi
instaurado e a política concedendo incentivos fiscais para projetos na Amazônia foi implantado.
Manaus tornou-se zona franca em 1967, com a finalidade de impulsionar fábricas de montagem e
aumentar as oportunidades de emprego.
16.
A partir de 1970, alguns programas (5) utilizando fundos provenientes de incentivos
fiscais aprimoraram a infraestrutura da região. Financiaram projetos de abertura de estradas, tais como
a Transamazônica (1973), ao longo do Rio Amazonas, e implantando o mapeamento por satélites da
região, o qual revelou, pela primeira vez, a riqueza mineral da região. Também foram usados recursos
para o desenvolvimento de esquemas de colonização pública.
17.
Até 1960, a maior parte da rede de transportes da região Amazônica dependia dos
rios, no entorno dos quais a maioria da população tradicional vivia. Com a construção da rede de
estradas, o padrão de ocupação da região se transformou. Migrantes, vindos especialmente do
nordeste, podiam se estabelecer, ou espontâneamente, como no caso daqueles que se assentaram ao
longo da Belém-Brasília, ou através de programas de colonização, como no caso da Transamazônica,
em áreas até então inacessíveis.
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-Programa de Integração Nacional (PIN) e o Programa de Redistribuição de Terras e de
Estímulo à Agricultura no Norte e Nordeste (PROTERRA).

18.
A Rodovia Transamazônica, ligando a Amazônia ao nordeste, pretendia promover
não só a integração tisica das duas regiões, como também reduzir os problemas sociais de um nordeste
superpovoado e econômicamente restritos. O programa oficial de colonização visava assentar 100.000
famílias numa faixa de 100 km de largura ao longo da rodovia· quase 3.000 milhas, de 1970 a 1974,
e 1 milhão de familias até 1980. A falta de conhecimento sobre as condições agronômicas da
Amazônia, a pobreza do solo em várias áreas, o alto custo de uma infraestrutura, a falta de capital
e crédito, mercado, armazenagem e assistência técnicas pobres, foram algumas das causas do insucesso
de uma colonização baseada em assentamentos de unidades agriculturais de pequena escala.
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19.
Os baixos custos e abundância de terras, somados aos incentivos fiscais da SUDAM
promoveram uma crescente concentração agrária nos projetos privados de desenvolvimento agropecuário extensivo. Este novo modelo de ocupação da Amazônia refletiu-se no II Plano para o
Desenvolvimento da Amazônia (1975) e no lançamento do Programa de Polos Agropecuários e
Agrominerais · POLAMAZÔNIA · na Amazônia, numa extensão de 4 milhões de km". O Governo
forneceria estradas ( rodovias Cuia bá -Porto Velho, Cuiabá-San tarém, Manaus-Porto Velho), eletricidade
hidrelétricas de Balbina, Tucuruí e Samuel), portos, aeroportos e abastecimento dágua para as
principais cidades. Alguns projetos de mineração foram implantados de 1978 a 1985, tais como
Trombetas (bauxita), Albrás-Alunorte (alumínio e alumina), Projeto Ferro Carajás (ferro gusa) e
Pitinga (estanho). O POLAMAZÔNIA deu prioridade para a estabilização do processo de
modernização da região e promoveu esforços para aumentar a exportação (especialmente das suas
riquezas minerais). Neste sentido, os principais projetos de mineração da região estão relacionados com
a necessidade de se aumentar o saldo positivo da balança de pagamentos, desta forma diminuindo a
dívida externa.
20.
A partir de 1974, a mecanização da agricultura e mudanças no perfil das propriedades
rurais em detrimento de unidades de pequena escala em outras partes do país geraram um grande
afluxo de migração, especialmente do centro-sul, onde a modernização da agricultura se intensificou.
Colonos expulsos de outras áreas de fronteira agrícola onde a produção havia caída também
participaram deste processo. As populações migrantes foram atraídas especialmente para Rondônia,
onde o Governo, com apoio de grandes quantias do Banco Mundial, desenvolveu o
POLONOROESTE de 1981 a 1989, programa este que incluía a pavimentação da Rodovia Porto
Velho-Rio Branco e diversos projetos de colonização. Erros no delineamento e implantação do
programa, juntamente com a falta de previsão sobre as conseqüências de investimentos vultuosos na
região, levaram à um desmatamento extensivo.
21.
De modo geral, os projetos de colonização tiveram que encarar obstáculos impostos
por um número maior de colonos do que o planejado, conhecimento limitado dos fatores ambientais
e outras deficiências, as quais já haviam causado o fracasso do projeto Transamazônico. Os produtores
rurais recorrem tradicionalmente a pratica de queimadas para culturas anuais, as quais, na maioria das
vezes estão em declínio e dependem fortemente de ganhos obtidos de outras fontes, e daqueles gerados
pelo corte de madeira. O baixo nível de renda dos colonos e a diminuição de seus lotes os atraiu para
outras atividades predatórias tais como o garimpo. Observamos na Região Amazônica um ciclo de
pobreza e de degradação ambiental. A intervenção do Governo, com a intenção de promover o
desenvolvimento e fornecer respostas às aspirações de segmentos significativos da população regional
acresce a degradação ambiental, na falta de soluções alternativas que sejam ao mesmo tempo
econôrnicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente sadias.
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22.
O recente desenvolvimento da Região Amazônica indica claramente que a proteção
ambiental e o desenvolvimento econômico deverão ser atacados simultaneamente. Os habitantes da
região forçarão para uma melhora na qualidade de vida e pelo acesso crescente a padrões de vida da
sociedade industrial moderna. Na falta de opções de desenvolvimento sustentado, as ações predatórias
sobre o meio ambiente serão difíceis de reprimir, apesar dos esforços do Governo e de grupos
ambientais. O desafio real do Programa Piloto para a proteção das florestas tropicais está em viabilizar
uma abordagem de desenvolvimento sustentado da região que assegure o progresso econômico
juntamente com a proteção ambiental.
C. CONDIÇÕES ATUAIS
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23.
Atualmente, a população da Amazônia está concentrada nos Estados do Pará,
Amazonas e Rondônia, e nas porções Amazônicas do Mato Grosso e Maranhão. De acordo com
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1989, esses Estados concentra
respectivamente 4.9 milhões, 2.1 milhões e 1.02 milhões de habitantes. Outras porções da Amazônia
Legal aumentam esses números para 16.5 milhões (11% do total nacional). Aproximadamente 60% da
população reside em cidades. As áreas rurais são habitadas por populações de colonizadores
fazendeiros, grileiros da fronteira agrícola, populações ribeirinhas, garimpeiros, seringueiros e povos
indígenas. A migração, mais do que o crescimento vegetativo, e responsável pela maior parte do
crescimento demográfico na Amazônia.
24.
A população indígena na região, no século XVI estava estimada entre 2.0 e 5.1
milhões, porém foi reduzida a 1.0 milhões no século XIX devido as práticas de escravização
introduzidas pelos colonizadores portugueses no período colonial. A população nativa da Amazônia
atualmente é de aproximadamente 172.000, o que equivale a 80% do total de população nativa do país,
a maioria espalhada pela região. Representam, de modo geral, os segmentos menos aculturados da
população indígena brasileira.
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25.
A Região Amazônica desempenha um papel relativamente modesto na economia
brasileira. Os Estados do Pará e Amazonas têm um lugar predominante na vida econômica da região;
juntos produziram em 1980 acima de 70% do valor agregado da região. O Pará, com uma agroindústria relativamente desenvolvida e um setor de mineração bem desenvolvido, produziu 48% do
VALUE ADDED da agricultura regional e 38% do valor agregado industrial.

26.
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O setor de serviços de caráter urbano é sem dúvida a atividade econômica dominante.
Compreendem os serviços públicos, financeiros, comerciais e outros, necessários para manterem as
atividades básicas de mineração, agricultura, extração da borracha e nozes brasileiras, agrobeneficiamento e madeira.

27.
A mineração é a atividade em crescimento na Amazônia. A riqueza mineral da
Amazônia Brasileira está estimada em US$ 3 trilhões, com depósitos de ouro, estanho, cobre, bauxita,
titânio, potássio, nióbio, enxôfre, manganês, xisto, diamantes e outras pedras preciosas, e possivelmente
petróleo. Novos depósitos minerais ainda estão sendo descobertos. No ano passado, por exemplo,
novos depósitos de minério de estanho e de ouro foram encontrados em Rondônia. Muitos locais
ainda não foram explorados, tais como a enorme reserva de cobre Salobo, na serra dos Carajás, Pará,
onde foi estimado 1.2 bilhões de toneladas de minério de cobre. Também há milhares de garimpeiros
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que atuam em várias áreas, particularmente nas bacias dos rios Tapajós e Madeira. Estas operações
têm um enorme impacto ambiental negativo, causado tanto pelo despejo de mercúrio e óleo diesel
quanto pelo assoreamento dos rios.
28.
Apesar da dimensão de sua área rural, a contribuição da agricultura no valor
agregado da Região Amazônica é relativamente baixa. Um número de culturas têm sido bem
sucedidas, incluindo arroz, mandioca, batata doce e culturas perenes tais como café, cacau, pimentado-reino, guaraná, juta (fibra) e óleo de babaçú. No entanto, existem vários obstáculos para o plantio
e comercialização das safras, incluindo a pobreza do solo na maioria da região, grandes distâncias e
um sistema de transportes deficiente.
29.
Os incentivos fiscais propiciaram um desenvolvimento considerável das atividades
agropecuárias da Região Amazônica. Foram suspensos em 1989, e recentemente reintroduzidos sob
regulamentações diferentes, que procuram evitar os impactos negativos sobre o meio ambiente crescente mercados urbanos e construção de rodovias. De um modo geral, as pastagens são difíceis de
se manterem na região e a baixa produtividade por unidade de área tende a cair com o tempo. Não
obstante, até 1989, a agropecuária cresceu continuamente principalmente através da conversão de
floresta em pastos.
30.
Os Incentivos Fiscais ~
não são um instrumento de degradação ambiental; suas
conseqüências dependerão de aspectos de políticas institucionais mais amplas. Neste sentido, os
incentivos fiscais poderão promover um desenvolvimento sustentado ao oferecer vantagens
comparativas à investimentos econômicos que sejam ambientalmente sadios em uma área específica.
Incentivos fiscais que promovam o desenvolvimento das regiões norte e nordeste estão incorporados
na Constituição. A lei que reintroduziu os incentivos fiscais para o Amazonas (Lei N°· 8.167 de
16/1/91) determina que a aplicação de recursos do [ ... ] FINAM para projetos de agricultura e
agropecuária, sejam somente aplicados em regiões comprovadamente adequadas para essas atividades,
de acordo com diretrizes governamentais para a preservação do meio ambiente. Ademais, o Decreto
Nº· 101 de 17/4/91, o qual regulamenta essa lei diz ainda que aplicação de recursos do FINAM em
projetos agrícolas e agropecuários serão estabelecidos conforme zoneamento ecológico-econômico, e
quando ainda não houver zoneamento, baseado em pré-zoneamento ecológico-econômico. O IBAMA
e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), juntamente com a SAE e o INCRA deverão ser
consultados quanto a aplicação desses recursos.
31.
A exploração da madeira está crescendo rapidamente na Amazônia, principalmente
das madeiras-de-lei tropicais para exportação. Apesar desse volume ter aumentado consideravelmente
a partir de 1980, o valor das exportações não cresceu proporcionalmente. A exploração da madeira
e altamente seletiva. Em 1978, 34 espécies eram exportadas, dessas, 5 representavam 90% do valor total
das exportações. Só o mógno foi responsável por 84% do total de exportação madeireira para os
EEUU em 1978. Métodos inadequados de manejo florestal, deficiências na industrialização e
comercialização, diminuição dos preços internacionais estão dentre as dificuldades mais significativas
do setor madeireiro.
32.
A fim de se proteger as reservas biológicas brasileiras, os governos Federal e Estadual
estabeleceram um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa legislação classifica as várias
categorias de unidades de conservação, por graus de restrição quanto a exploração de recursos naturais
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(6). Na Região Amazônica existem 28 unidades de conservação federais (7), mais 29 florestas
nacionais, 9 unidades de conservação estaduais e 4 reservas extrativistas. Até o momento, a
manutenção dessas unidades de conservação tem sido inexpressiva: muitas estão ameaçadas por
grileiros, madeireiros; aproximadamente um terço das unidades de conservação já detém o título de
propriedade das terras em questão.
33.
No que se refere a ciência e tecnologia, o Conselho nacional para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) apoia as duas maiores instituições científicas da região, o Instituto
Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA), em Manaus, e o Museu Paraense Emílio Goeldi, em
Belém. O Ministério da Agricultura, através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola (EMBRAP A)
também opera diversas estações de pesquisa na região, orientadas para o aprimoramento da produção
agrícola e minimizaçao dos impactos negativos no meio ambiente, advindos da produção agrícola. O
sistema de universidades federais têm campus em cada Estado da região, com programas acadêmicos
de ciências sociais e naturais. O Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), em São Paulo, e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no Rio de Janeiro, geram dados estatísticos sobre o
desmatamento através de imagens de satélite LANDSAT e sobre as características geográficas,
tendências demográficas, e produção agrícola e industrial.
34.
Apesar da variedade de fontes de apoio a pesquisa na região, os níveis de
financiamento são flutuantes e cairam significativamente durante os últimos anos, a medida que a crise
econômica se intensificou. Até mesmo os institutos mais expressivos, que também mantêm programas
de pesquisa com outras universidades estrangeiras e centros de pesquisa, estão perdendo seus cientistas
de alto nível, ao mesmo tempo em que encontram dificuldade em atrair e manter pesquisadores
visitantes, devido a insuficiência de facilidades físicas e a inadequaçao das atividades de apoio a
pesquisa inadequadas. Finalmente, ciências sociais e econômicas foram pouco aplicadas para resolver
os problemas da região, e quando o são, carecem de integração com os programas de pesquisa de
ciências naturais.
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-de acordo com a legislação, as florestas nacionais, áreas indígenas e reservas extrativistas têm
sua exploração autorizada desde que tenha u plano de manejo. As reservas biológicas e
ecológicas, bem como as áreas de proteção ambiental estão destinadas aos estudos cientificos
e à conservação. Os parques nacionais estão destinados para áreas de lazer.
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-9 parques nacionais, 16 estações ecológicas, 3 reservas ecológicas.
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D. EVOLUÇÃO DO QUADRO INSTITUCIONAL
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35.
Nos últimos anos, o Governo Federal aprimorou substancialmente as políticas e
legislações ambientais. A nova Constituição Federal, promulgada em 1988, inclui um novo capítulo
inteiramente dedicado às questões ambientais e designa vários ecossistemas como áreas de patrimônio
nacional, portanto, a serem preservados. O Programa Nossa Natureza, lançado em outubro de 1988,
estabeleceu o quadro para se repensar a política ambiental e reestruturar os 6rgão oficiais encarregados
dos diferentes aspectos da proteção ambiental. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) foi criado, como resultado da fusão de quatro instituições
governamentais. Nesse contexto, os incentivos fiscais e créditos oficiais para a agricultura e para a
agropecuário foram suspensos (8).

36.
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E 1990, o Governo criou a Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM), diretamente
ligada a Presidência da República, como um organismo regulador e criador de políticas. Como
presidente deste novo órgão, foi indicado um proeminente ambientalista. O IBAMA permaneceu com
o papel de órgão implementador de políticas ambientais, subordinado a SEMAM. Apoia e monitora
o cumprimento estadual das leis de meio ambiente a administra as unidades de conservação federal.
As operações do IBAMA são financiadas com verbas da União, bem como de renda gerada de multas
aplicadas ao infratores das leis ambientais, taxa sobre a importação da borracha, além de recursos do
Fundo Nacional de Meio Ambiente, também criado pelo Programa Nossa Natureza.
37.
Ainda em 1990, uma ordem executiva determinou que todos os ministérios deveriam
ter um setor ambiental, encarregado de integrar suas atividades setoriais com a política ambiental
nacional. Uma instituição de caráter consultivo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA),
composto por representantes dos setores acima mencionados, organizações não-governamentais e o
setor privado foi reforçado (9).
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38.
A Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM), foi
criada com fins de formular um programa de pesquisa científica e tecnológica, integrando todas as
instituições científicas da região.
39.
Quanto as comunidades indígenas, no princípio de 1991 o Governo reavaliou e
dinamizou os procedimentos para a criação de áreas indígenas, transferindo a responsabilidade das
questões ambientais destas áreas para a SEMAM/IBAMA.

r·
8

-em janeiro de 1991, o Congresso aprovou uma legislação Lei 8167) reinstaurando os
incentivos fiscais. Um decreto (n. 101) regulamenta a lei, estabelecendo novo critério
operacional para os fundos de investimento da SUDAM, entre outras medidas.

9

-SEMAM/IBAMA, agências ambientais Federais e Estaduais, e o CONAMA, integra o
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).
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E. NOVAS POLÍTICAS, DIRETRIZES

E PROGRAMAS PARA A REGIÃO

40.

Os objetivos principais da Política Nacional de Meio Ambiente são:
- a adoção de um conceito de desenvolvimento sustentado para substituir o conceito
de desenvolvimento a qualquer custo que prevalecia até o final da década de 80. Isto implica no uso
sustentado de recursos naturais, assegurando ao mesmo tempo níveis mais altos e melhor distribuição
de renda para a geração atual. Este objetivo envolve a suspensão de incentivos fiscais à programas ou
projetos, sejam públicos ou privados, que levam à depredação ambiental. Também depende do
desenvolvimento e da incorporação de tecnologias ambientalmente brandas para a mineração e
especialmente na exploração de fontes renováveis, tais como as florestais e agricultura, a fim de
minimizar as perdas de produtividade e levar a conseqüente diminuição da expansão predatória da
fronteira agrícola;
- aumentar a conscientização ambiental através de programas de educação ambiental
formais e informais, em todos os níveis;
- preservar os principais ecossistemas;
- implementar o zoneamento ecológico-econômico, como instrumento de definição de
programas de desenvolvimento regionais e do planejamento setorial;
- fortalecer e aprimorar o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), a fim
de assegurar a efucuência e descentralizaçao das atividades;
- assegurar a integridade das comunidades indígenas e sua cultura;
41.
No ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) preparou o
documento Subsjdjos para a Ação Governamental na Arnazonia, com a finalidade de compatibilizar
a demanda para um desenvolvimento economico, justiça social e proteção ambiental. Dentre os
objetivos principais da política ambiental apresentada no documento esta a exploraço sustentada de
recursos naturais, a redefiniçao de padroes tecnológicos prevalescentes no setor produtivo, de forma
a adapta-los aos ecossistemas regionais, aumentar a informaçoes conhecimento sobre recursos naturais
da regiao e conciliar as politicas setoriais com a politica ambiental.
42.
Os principais objetivos da politica social sao a reduçao de tensoes sociais, diferenças
e contradiçoes, melhora do padrao de distribuiçao dos beneficios resultantes do desenvolvimento dentre
os diversos segmentos sociais, preservaçao das comunidades indígenas.
43.
O documento tambem tem por objetivo a redefiniçao do papel da Amazonia numa
divisao inter-regional do trabalho, com a alteraçao de seus padroes de integraçao junto ao sistema
economico nacional.

r>
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A Secretaria de Assuntos Estrategicos (SAE) elaborou um documento Linhas de Açao
Apesar de seu proposito primordial ser o de providenciar o zoenamento ecológicoeconomico sob uma perspectiva conceitua} e de programa (10), tambem recomenda a imediata

44.

Especificas.

10

,-.

-o Brasil ja tem experiencia com o zoneamento. Durante a decada de 70 o potencial dos
recursos naturais da Amazonia foram avaliados pela primeira vez pelo RADAM ~ um projeto
brasleiro de remote sensing. A SAE lidera uma comissao encarregada pela implantaçao do
zoneamento dentro do territorio brasileiro com o proposito de definir a adequaçao dos
ecossistemas as atividades econornicas.

r:

,..--..

adoçao de medidas que lidem com as questoes basicas da regiao, a saber, comunidades indígenas,
proteçao da bio-diversidade,mineraçao, floresta, energia, agricultura, agropecuaria e ocupaçao da
terra.
45.
As medidas de apoio as comunidades indígenas envolveriam, dentre outras, a
aceleraçao da demarcaçao de areas indígenas (11), compilaçao e uso de tecnicas indígenas de
produçao, melhora dos serviços assistenciais e serem fornecidos de acordo com as diferentes
características culturais, e a adoçao de medidas que assegurem a integridade da herança indígena.

r
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46.
A proteçao da bio-diversidadeinclui a definiçao de criterios e metodologias a serem
adotadas em inventaries biologicos, estudos sobre ecossistemase etnobiologia, e na identificaçaode
unidades de conservaçao nos diferentes níveis do Governo (Federal, Estadual, Municipal) e ONGs; a
definiçao e implantaçao de planos de manejo nas unidades de conservaçao; o fortalecimento da
fiscalizaçaoem areas onde o desequilibrioambiental e mais grave e o desenvolvimentode modelos de
avaliaçao de impacto ambiental nas atividades produtivas potencialmente prejudiciais ao meio
ambiente.
47.
Quanto a mineraçao, a atençao e dada para a prornoçao de pesquisas sobre tecnicas
de exploraçao e produçao de equipamento que levem a diminuiçao do dano ambiental, o apoio a
projetos relacionados a recuperaçao de areas degradadas, controle da contarninaçao e adequada
comercializaçaodos minerais nas areas de atividades mineradoras.

,,...._

48.
Dentro das recomendaçoes florestais esta o estabelecimento de criterios para a
aprovaçao e licenciamentode novos projetos florestais, a melhora das condiçoespara uma exploraçao
sustentada de produtos nao-madeireiros,dentre outras. Diversas recomendaçoespara o setor energetico
ja estao incluídas no novo Plano Diretor de Meio Ambiente da ELETROBRAS, no que diz respeito
as hidreletricas da Regiao Amazonica.
49.
Sob a Constituiçao de 1988, dentro de um contexto nacional de descentralizaçao
administrativa, a maioria das funçoes de licenciamento, monitoramento, proteçao e fiscaliazaçao
passaram para a competenciaEstadual, e devem ser executadas pelos órgaos estaduais (OEMAS).Sao
bem variados em termos composiçao institucional, autoridade e capacidade executiva. A maioria sao
órgaos relativamentenovos, com deficienciade pessoal tecnico e equipamento, bem como de recursos
para aprimorar sua capacidade operacional.
50.
A fim de enfrentar as deficiencias institucionais e constrangimentos do Sistema
Nacional de Unidades de Conservaçao mencionados no para. 31, o Governo Federal elaborou o
Programa nacional de Meio Ambiente (PNMA), com o objetivo de fortalecer as instituiçoes federais
e seus quadros regulamentadores, a fim de proteger as unidades de conservaçao mais importantes e
os ecossistemasameaçados. Para a Regiao Amazonica, o programa inclui o apoio basico a cinco
unidades de conservaçao e um nível de apoio maior para promover uma estaçao ecológica (12). O

r11

-A Constituiçao Federal (1988) determina que ate 1993 todas as terras indígenas no Brasil
tenham sido demarcadas.

12

-Estaçao Ecologicade Anavilhanas.
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Programa e parcialmente financiado pelo Banco Mundial.

51.
Outros programas estao sendo implantados com vista a aprimorar a base de
conhecimentos sobre questoes Amazonicas. O Projeto de Pesquisa Agrícola da EMBRAPA,
parcialmente financiado pelo Banco Mundial, esta sendo executado em seis centros de pesquisa
regionais (13). Inclui atividades nas areas de inventario de recursos naturais, pesquisa agronomica
basica e aplicada sobre plantas nativas e exóticas, pesquisa basica sobre manejo ambiental, treinamento
de pesquisadores e criaçao de equipes que assegurem o devido retorno de infonnaçoes atraves de
extensao ou outros meios.

r>.

52.

Apesar de nao estar especificamente dirigido a Regiao Amazonica, o Programa de
Apoio e Desenvolvimento a Ciencia e tecnologia (PADCT) da SCT apoia pesquisas dirigidas a
importancia da Regiao Amazonica. Este programa (parcialmente financiado pelo Banco Mundial)
apoia a pesquisa basica e treinamento em seis areas disciplinares, incluindo a bio-tecnologia, as
geociencias, tecnologia mineral e ciencias ambientais. O PADCT tambem envolve seis sub-programas,
inclusive em areas de informaçao cientifica e educaçao cientifica. Todas as atividades estao baseadas
em propostas solicitadas submetidas a comunidade cientifica e avaliadas pelos seus pares.
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B. DESMATAMENTO
53.
Em 1989, com fins de evitar a repetição dos grandes incendios que aconteceram na
Amazônia em 1987 durante a época da seca, o Governo Federal lançou uma campanha emergencial
(110peraçao Amazonia'') especial, a qual combate os incêndios florestais durante a época da seca na
região (junho-setembro). A operação foi implantada com sucesso, contando com um modesto auxilio
do Banco Mundial e autorização orçamentária especial do Congresso Nacional. Envolveu várias órgãos
federais e Estatais, incluindo o IBAMA, INPE, a Polícia Federal, Estadual e a Aeronáutica. No ano
seguinte, a operação foi repetida e o será novamente em 1991, apesar do níveis de financiamento serem
menores.
54.

r:

Os dados fornecidos pelo INPE em fevereiro último revelaram que o ritmo do
desmatamento na região Amazônica havia diminuído em 27% em agosto de 1990, quando comparado
a agosto de 1989 (14). Até agosto de 1990, 415,251 km2 já haviam sido desmatados na Amazônia,
o que corresponde a 8.5% da área total da região. Isto inclui o alargamento de florestas para a
construção de barragens para as hidrelétricas de Balbina, Samuel, Curua-Una, Tucuru e o
reflorestamento que foi feito antes da década de 60.(vide tabelas)

55.

Deve-se proceder com cautela ao comparar os recentes índices de desmatamento com

13

-Centro de Pesquisas Agrícolas do Trópico Umido, em Belem, Centros de Pesquisa
Agroílorestal em Rio Branco, manaus, Macapa, Boa Vista e Porto Velho.

14

-a extensao do desmatamento esta mapeada em uma escala sw 1:250.000 por interpretaçao
manual de COLOR-COMPOSITE PAPER PRINTS de imagens LANDSAT 5 canais de
mapeamento tomatico 3,4 e 5. O Mapa e entao digitado para um sistema de informaçoes
geografico, onde outras camadas de informaçao sao adicionadas, incluindo limites
floresta/nao-floresta.
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o valor medio para o período de 1979-1989. Os dados parciais disponíveis para certas fases sugerem
que a evoluçao da extensao do desmatamento nao foi uniforme na decada passada. Pode-se estimar,
com base nos dados parciais, que nos anos imediantamente anteriores aos dados de 1988, o alcance
era maior do que os 19.000 km2 reportados para o período 1988/89. Tambem pode-se dizer que o
desmatamento nunca alcançou 80.000 knbano ou 50.000 km2 conforme informaçao das mesmas fontes.
A cobertura de nuvens somente permite que as imagens LANDST AT sejam obtidas na estaçao da seca.
As margens de incertezas para o período 1988/89 sao 10% e para 1989/90, 5%.
56.
As causas do desmatamento estao expostas acima. Seus efeitos nao sao ignorados
entre os fazedores de politicas no Brasil, em termos de perda de biodiversidade, erosao do solo,
prejuízo as bacias hidrograficas, passiveis mudanças climaticas a nível regional e ate mesmo mundial
(15). As perspectivas a curto e medio prazo indicam uma diminuiçao continua da taxa de
desmatamento, devido a reduçao das migraçoes do sul do pais, uma vez que os processos de
mecanizaçao e consolidaçao da terra naquela regiao estao próximos do fim, a suspensao/modificaçao
de incentivos de credito e fiscais a agropecuaria extensiva e a grandes projetos agricolas, ao
aprimoramento da legislaçao (16), aplicaçao da lei e controle das atividades atraves de órgaos
federais e estaduais e, acima de tudo, uma crescente preocupaçao da populaçao com os assuntos de
preservaçao ambiental.

G. MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
57.
A crescente preocupaçao por parte do público e a formaçao de alguns grupos
preocupados com a preservaçao da Amazonia e um outro importante desenvolvimento recente. Esses
grupos se encaixam en tres categorias basicas: (a)- ONGs locais e grupos de interesse; (b)- ONGs
nacionais; (c)- ONGs internacionais. As ONGs estao geralmente organizadas em um lugar em
particular ou, quando muito, a nível regional em volta de uma serie de interesses que afetam
diretamente seus membros. A associaçao de ONGs nacionais esta tipicamente preocupada com, mas
nao necessariamente afetada, pelos acontecimentos na Regiao Amazonica. O Governo brasileiro tem
se mostrado cada vez mais receptivo em incJuir ONGs nacionais e internacionais na implantaçao de
programas. Algumas políticas ja se referem especificamente as ONGs ou dao espaço a um papel
crescente de tais entidades. Os Fundos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, cujos
rendimentos provem de multas recolhidas de infraçoes ambientais, poderao ser usadas para financiar
operaçoes e atividades das ONGs, incluem representatividade da ONG na sua diretoria. Diversos
decretos presidenciais (Nº· 23-26 de 4.2.91) sobre a proteçao de grupos indígenas epecificamente
encorajam a cooperaçao entre Governo e ONGs.

r:
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58.

Existem atualmente aproximadamente 1.000 ONGs de carater ambiental no Brasil,

15

-o desmatamento da Amazonia contribuiu em 1989, com possivelmente 3,7% das emissoes de
dioxido de carbono na atmosfera. Entretanto, uma estimativa mais precisa ainda esta por ser
feita, baseada na quantidade de biomassa queimada e seu conteudo de carbono.

16

-inclusive a legislaçao que obriga as empresas que utilisam a madeira como fonte de enrgia
industrial, a obterem essa madeira de projetos florestais, em percentagens sempre crescentes,
ate se tornarem auto-suficientes, em 1995, ou a contribuírem com o programa floerestal oficial.
(vide cedreto 99.353 de 6.27.90)
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umas 450 registradas para a preparaçao da UNCED-92 no Rio de Janeiro. Algumas dessas ONGs
atuam na Amazonia e poucas estao baseadas na regiao. As ONGs de maior capacidade gerencial e
financeira estao baseadas em cidades no sul e sudeste do pais. Geralmente atuam nos Estados onde
estao situadas, porem em alguns casos poderao gerenciar projetos de outras regioes do pais.
Finalmente, como resposta a demanda de alternativas de desenvolvimentonacional e internacional,
um novo tipo de ONG esta surgindo. Sao geralmente dirigidas por cientistas aposentados ou por
profissionaisinternacionaisde desenvolvimento.Estao aptos a fazerem propostas, obter financiamento
e executar projetos de pequena escala. Seus esforçosgeralmenteconcentram-seem desenvolverprojetos
agroflorestais, agricultura regenerativa, pesca tradicional e extrativismo.
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ANEXO II

MATA ATLÂNTICA: Projeto complementar ao PNMA, nos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do
Sul.
O Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA tem um projeto específico destinado
a melhorar as condições ambientais da Mata Atlântica, nos Estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina,
Rio de Janeiro e Espírito Santo. Outros Estados onde se localizam parcelas significativas da Mata
Atlântica, ainda não foram incorporadas ao PNMA. A medida em que o G-7 privilegia as florestas
tropicais no Brasil, não apenas a Região Amazônica, parece importante sugerir que os Estados ainda não
atendidos e com Áreas de Mata Atlântica, passem a ser contempladas pelo Programa Piloto.
a) Objetivos Específicos
Promover o desenvolvimentoauto-sustentado da Mata Atlântica nos Estados do Rio Grande do
Sul e Minas Gerais, garantindo a base ecológica da economia regional, a conservação e manejo
dos ecossistemas e da biodiversidade, melhorando, simultaneamente a renda e qualidade de vida
da população;
Ajustar as propostas de desenvolvimentoaos resultados do processo de zoneamento dos Estados;
compatibilizar os resultados dos diversos Estados para garantir a adoção de políticas adequadas
às características dos ecossistemas.
b) Sumário

r·
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Delineamento e implantação de um processo de zoneamento nos Estados garantindo a adequação
das atividades propostas.
Compatibilização das políticas adotadas a nível de cada Estado, com os objetivos do Projeto.
Desenvolvimento de atividades piloto de recuperação/aproveitamento de áreas degradadas e de
gerenciamento das principais bacias hidrográficas.
Consolidação das Unidades de Conservação.
Implantação de sistemas integrados de fiscalização do uso dos recursos naturais.
Desenvolvimento de programas de educação ambiental compatíveis com as diversas atividades
previstas, visando a adesão consciente da população ao programa.
Tombamento da área; gestões para que seja declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO.
e) Detalhamento

,....,

As atividades previstas em Minas Gerais e Rio Grande do Sul são semelhantes as dos
outros Estados já engajados na conservação da Mata Atlântica, no Programa Nacional do Meio Ambiente
- PNMA. Destinam-se a: normatizar o uso das áreas remanescentes da Mata Atlântica; consolidar as
Unidades de Conservação; garantir uma fiscalização e controle do uso dos recursos naturais; proceder a
experiência piloto de recuperação das áreas degradadas e educar a população para que se engaje na
conservação do seu patrimônio.
e) Gerenciamento
Os OEMAs, junto com outras instituições, públicas e privadas, estabelecerão mecanismos
de gestão do Projeto e uma programação das atividades, com divisão de tarefas correspondentes ao perfil
de cada instituição envolvida. Uma Unidade de Coordenação, em cada Estado, garante a coesão das
diversas atividades; essa(s) unidade(s) também responsabiliza(m)-sepelas relações com os outros Estados
envolvidos no projeto Mata Atlântica, para assegurar a adoção de mecanismos comuns de gestão e a
07 - Programa Piloto - Pag. i
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definição de linhas de ação compatíveis entre Estados. Dessa forma, procura-se alcançar resultados
satisfatórios para o conjunto dos ecossistemasda Mata Atlântica, respeitando, porém, as peculiaridadesde
cada Estado.
d) Justificativa
Já estava prevista a inclusão dos Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais na
primeira fase do Projeto Mata Atlântica do PNMA. Por razões de prazo, não puderam ser incorporados
ao PNMA. A medida em que o Programa Piloto propõe-se abranger o conjunto das matas tropicais
brasileiras, não parece fazer sentido esperar a segunda fase do PNMA, em 1994, para ampliar o Projeto
Mata Atlântica. Com efeito, quanto mais rapidamente puder ser atendido o conjunto dos ecossistemas,mais
chances se tem de, efetivamente, protegê-los.
e) Riscos

rr:

Os riscos associados a inclusão de mais dois Estados ao Projeto Mata Atlântica são os
mesmos que afetam qualquer Estado da Federação no contexto econômico-político presente. Ambos os
Estados têm uma forte base industria], uma experiência administrativa inegável e um corpo técnico de bom
nível; ambos os Estados estão também marcados por uma profunda crise financeira em decorrência do
quadro recessivoda economia nacional. O maior risco parece residir nessa vulnerabilidade econômica atual,
a qual pode comprometer a contra partida dos Estados.
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fORESl ATL.l,lHIC
CONSOL1DATEO OF EXPENSES

(PER líEH Of YEAR)

--····-----·------·--·-···----···--····---------·---------------···-···------··-···---------·COST PER
lTEH OF EXPENSES

u

-·--··-------·

YEAR (USS)

~
V

IV

111

TOTAL PER
lTEM

---------------------····--···------,-------------·-----1-------------------·-----------·--····-•---------·----~----1-----··----·--··---•·--------·--------·
4,421. 129.00

1.CURRENT EXPENSES
1. 1·Payroll ard taxes

9,285,929.00

2,311,200.00

2,553,600.00

---···---------··----·-------·--899,600.00
899,600.00

•••••••••••••••••

1

•••••••••••••••••

899,600.00

2,698,800.00

1.2·Dailly Allowences

263,000.00

306,000.00

306,000.00

875,000.00

1.3·Consunable Materiais

400,000.00

450,000.00

450,000.00

1,300,000.00

1.4-Consulting Service/
tmividual

550,000.00

198,000.00

255,600.00

1,003,600.00

1.5-Consulting Service/
corpora te

2,308,529.00

700,000.00

400,000.00

3,408,529.00

11,551,210.00

2,415,920.00

383,400.00

14,350,530.00

2.l~civil ~orks ard lnsta\lations

8,999,410.00

1,007,920.00

143,200.00

10,150,530.00

2.2-Equiprient erd Permanent
Material

2,551,800.00

1,408,000.00

240,200.00

4,200,000.00

2,694,600.00 1

23,636,459.00

1.6-Financial Assistance
for Students
1.7·Aáni~istratiori
1.S·tnterest Ir.come {Erdo~nt)

2.CAPlTAl EXPE~SES

2.3-Buildings am

Land

2.4-Aid to Sma\\ Producers

15,972,339.00 1

TOTAL COST PER YEAR (1+2)

4,969,520.00 1
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G-7/COB
PROJET:
SUBPROJET:

CONSERVATION ANO PROTECTION OF ECOSYSTEHS
ATLANTIC FOREST ( MINAS GERAIS ANO RIO GRANDE DO SUL)
COWSOLIDATED

---··------·-··-------····--------····-----~-----------~-----·······---·-····---------·····-·-·-···---------~-----------------------~--Cost per Year (USS)
T O T A L
ITEH OF EXPENSE
----······------···-----------------·----------·-···---------------------------·····
V
IV
li 1
11
----------------1---·------------•·--·--------·-··•---------------3,012,600.00
•.......•
_________

1. CURREHT EXPEHSES

2,553,600.00

2,311,200.00

·--------·--··

-------------·

899,600.00

899,600.00

-------------·

7,877,400.00
.................

------······-·

2,698,800.00

1.1-Payroll and Tazes

899,600.00

1.2-Daily Allowances

263,000.00

306,000.00

306,000.00

875,000.00

1.3-Consunable Haterials

400,000.00

450,000.00

450,000.00

1,300,000.00

550,000.00

198,000.00

255,600.00

1,003,600.00

900,000.00 1

700,000.00

400,000.00

2,000,000.00

2,415,920.00

383,400.00

891,800.00

1,007,920.00

143,200.00

2,042,920.00

2,551,800.00

1,408,000.00

240,200.00

4,200,000.00

1.4-Consulting Services/

lr.dividual
1.5-Consulting Services/
Corpora te
1.6-Financial Assistance for
Students

1.8-lnterest lncome(endowment)

3,443,600.00

2.CAPITAL EXPEHSES

-------···-·-2.1-Civil Works and
Installations

---·-··--·---- ---··--··----·

6,242,920.00

................... . - ..... - ......• - .. -

--------------

2.2-Equipnent anel ?ermanent
Material
2.3-Buildings end Land
2.4-Aid to Small Producers

-----···--·--------·------------·--------------------------~-·--·------·-----·-··········------·-----------------

TOTAL COST PER YEAR

1

6,456,200.00 1

4,969,520.00 1

2,694,600.00 1

J

1

----

14,120,320.00
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G·7/GOB
PROJET:
SUBPROJET:

CONSERVATION ANO PROTECTION OF ECOSYSTEHS
INDIGENCXJS LAND DEHARCATION • ATLANTIC FOREST
~

COHSOLJOATED

.. - . -·-····-------------------·------·--------,---··-·--·---~-------·-····
Cost per Year (USS)
T O TA L
-----------------·-------------·--------------·------------------------------·-----V
IV
111
li
··-------------------------~---····----------------•----------------r----------------•-------------v•••----------------·----------------

ITEM OF EXPENSES

1.a.JRRENT EXPENSES

1,408,529.00

1,408,529.00
-·---·--------

1

········------

t

-----·--------

1

·--------·--··

1

--------------

1

----~---------

1.1·Payroll and Tazes
1.2·0ialy Allowances
1.3·Consunable Materials
1.4-consulting Services/
(ndividuat
1.S·Consulting Services/
Corporate

1,408,529.00

1,408,529.00

B, 107,610.00

8,107,610.00

1.6·Financial Assitence for
Students
1.7-Acininistration
1.B·lnterest lncome (endo1.ment)

2.CAPITAL EXPENSES

--------------

2.l·Civil Works and
Jnstalletions

e, 101,610.00

1

·-·---·-------

1

·······-------

1

---·----------

1

--------------

t

·--------·····

8,107,610.00

2.2·Equipment and Permanent
Hateri al
2.3·8uilding and Land
2.4-Aid to Small Producers

------------··············------------·-····------------------------------·---------------------------------j 9,516,139.00 j
j
I
J
1 9,516,139.00
;;:====---==============================;::;==~==-=--======-==============-======-====--=---=--==============--------=====---========:=-

TOTAL COST PER YEAR
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Appendix: III

Preliminaryestimates
duration.

CATEGORY

of the projects

costs

forwarded

to FNAM/SEMA,
to be included

THEMATIC

TARGET POPULATION

A. Communi ty
Basis/Scientific
and
Technological
Basis

1. Nature according

Fiscalization/Control

2. Survey, watching,
fiscalization
delimi ting areas to Vale do Guaporé

Manageraent of Natural
Resources/
Conserva tion of
Relevant Ecosystems

3. Indigenous management of the areas
the Cerrado and Pre-Amazonia

Management of Natural
Resources

4. Indigenous

Recovery
Are as

5. Recovery agriculture

of

Degraded

in the Demonstration

to the Ticunas

management of na tive

Sub-Projects,

ORIGIN

with varied

AMOUNT US$

Indigenous

communities

Ticunas

73,868.00

and occupation

of

Indigenous

cornmunities

Namhiquara

61,465.00

of transition

of

Indigenous

communities

Pamaré/
Cinta Larga

541,069.00

Indigenous

commun ties

Metairela/
Surui

171,228.00

Indigenous

cornmunities

Terena

46,291.00

Indigenous

cornmunities

Krahõ/
Makraré
Association

64,456.00

rain

forests

and agro-silviculture

í,

Managemen
t of Natural
Resources

6. Extrativist
enterprise
with its own resources
carrying out sustained
developed activities

Management of Natural
Resources/
Conservation
of
Relevant Ecosystems

7. Indigenol!s manaqemant;of the na tive Cerrado ecosystems: Serra do Ronacador

Indigenous

communiti es

Xavante

172,418.00

8. Indigenous

Indigenous

communí,ties

Kaiwa/
Nadera/
Terena

141,557.00

Indigenous

commun ties

Waiapi

45,518.00

Reuse of Degraded
Areas

and

emergency

9. Territory
control:
gold ngarimpos.

recovery

of degraded

area

from

í,

J}))))))))

11) ") "))))))))))))

CATEGORY

l))))

THEMP.TIC

Management of Natural
Resources

10. Indigenous

Environmental
Education

11. Environmental

12. Cultural

") 1)

-) )

) )

TARGET
POPULATION

management of native

forest.

Indigenous

education.

preservation

of the Mandi River

ORIGIN

conununities

Rural labor

River people

) )

) } )

AMOONT US$

Gurui

172,600.00

FASE (NGo)

26,772.00

Rio

Mandi

)

315,640.00

Consortium
{NGOJ
13. Health,

development,

Management of Natural
Resources

14. Extrativist
Inavini Forests
Sta te of Acre.

Management of Natural
Resources

15. Agro-ecological

16. Consolidation

environment.

activities
in the
and in the Extrativist

development

Rural and urban population.

Purús and MupiãReserves in the

of the Vale do Jamari.

of extrativist

resources

of Terrua

(/1_"!)

17. Newtechniques
preservation.
18. Agro-forestry

for ze forestation

systems.

and envorimental

Extrativist
conununitiesJ

Small-scale

Extrativist
families)

producers
and others.

producers

producers

Rural communities
ern Pará
Small-scale

(7

(426

of Souch-

producers

CEAPS (NGO)
Health
and
Happiness

135,260.00

COOPERANA
(NGO) and IEA
coopera tive

58,246,642

COOMAVI
coopera tive

892,990.00

Foundation
University
of the Amazon
(NGOJ

18,433.00

?

1,064,325

SINPASA
(NGO)

ccst; not es timated

)

')))

J))

11l)1))111)l11)l)l)l)))l~11)))1111l)))l)1)")1))ll)·

CATEGORY

THEMATIC

TARGET
POPULATION

Management of Natural
Resources

28. Manegemen t of fishing

Conservation
of Relevant Ecosystems

29. Implementation
tivist
Reserves

Environmental

Zoning

30. Identification
of degraded areas
"garimpo" in the Yanomani reserve

Environmental

Zoning

31. Environmental

resources

of the National

diagnosis

Management of Natural
Resources/Conservati
on of Relevant Ecosystems

32. Sustained

E'iscalization

33. Conrol of "garimpes"

Monitoring

34. Implementation
station

Various
ducers
Program of Extra-

by activitis

of indigenous

area

managernent of the Mundurukú terri

of

in the Tapajós

the Mamirava

(AMJ ecological

35. Conservation
and management of the sirienios
species in the Northern Region

Scientific-Technological Basis

36. Birds of Amazonia (guará/ flamingos

are included

in the E'irst

Phase

tory

River

Management of Natural
Resources
and Conservaton
of Relevant
Ecosystems

* $10 million

of

fish

categories

of pro-

ORIGIN
IMAZON (NGO)

AMOCJNT CJS$
non-specified amounts

Rubber tappers/extrativist
producers

IEA (NGO)

sa,000,000:

Yanomaniindigenouscommunities

IBAMA

127,629

Regionalindigenouscommunities

SEMAM/.UNAI 500,000

Indigenous

communities

Vidal Institute Cul ture
and Environrnent

77,320

Population
area

in the "garimpo"

Secretaria
of Industry,
Comrnerceand
Minning ( ?A)

106,814

G e n e r a l
lation/Scientific

p

o

p

u -

Communi
ty

Goeldi
Museum

4,205,725

1,427,000

Species

under extintion

Peixe
Boi
Center
(IBAMA)

Species

in extinction

CENAVE (NGO)

~))))))1))))))))1)1)1)))))))))1))11)))1))))~)))1))

CATEGORY

B. Regional
Projects

THEMATIC

Scope

Integration

of all

TARGET POPULATION

Sub-Prograrns

in the E'ilot Program

All populations
sub-areas

in selected

ORIGIN

AMOUNT U5$

Govenrment/
N G O / e i vi 1
Society

14,885,000

- Southern Acre
- Area of Influence
of
the Carajas Railroad
-Santarem/Itaituba/Altarnira
Polygon

---·--·---·-- ·---· ··-·----- -·- ·-- --- --- ·----- ------~- ----------
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ANEXO IV

r:

,,--.

ANEXO IV: PROGRAMA

PÓLOS FLORESTAIS

O aproveitamento dos recursos naturais, em particular os da Amazônia brasileira, em
perfeita harmonia com a proteção do meio ambiente, deve constituir preocupação permanente de todos os
segmentos da Sociedade. Para a implementação dessa harmonia, urge disciplinar a ocupação e a exploração
racionais da Amazônia e conter o processo de degradação ambiental que ali se observa, notadamente em
sua porção oriental.
Foi com base nesta filosofia e nas informações e pesquisa desenvolvidas pela Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD) que se concebeu o Programa de Pólos Florestais, de caráter pioneiro e piloto,
que visa manter e recuperar a cobertura vegetal de parte da região de influência da Estrada de Ferro
Carajás, de aproximadamente 25 milhões de hectares.

r:

Urna Fundação privada será criada para incentivar, promover e implementar projetos,
orientados pelo conceito de desenvolvimento sustentado, que possam efetivamente contribuir para a
preservação, conservação, recuperação e utilização racional dos recursos naturais, conciliando um meio
ambiente saudável com o desenvolvimento econômico e social do país. Essa Fundação deverá apoiar outros
órgãos de pesquisa e será instituída pela Companhia Vale do Rio Doce e empresas privadas, tendo no seu
Conselho representantes das empresas instituidoras e de órgãos ambientais, científicos e de desenvolvimento
regional do Governo Federal, além de representantes das comunidades científicas e de meio-ambiente.
Assim, o Governo pode voltar-se para a Amazônia Oriental, com a proposição de implantar um programa
abrangente de desenvolvimento regional, em perfeita sintonia com os princípios de conservação ambiental,
revertendo o atual processo de degradação verificado naquela região.
a) Objetivos
O Programa Pólos Florestais, a ser implantado na Amazônia Oriental, na Área de
Influência da Estrada de Ferro Carajás, visa reverter o processo de degradação em curso nesta região que,
a continuar no ritmo atual, levaria à completa exaustão dos recursos florestais, a curto prazo,
comprometendo o ecossistema da região. Uma parte desse Programa prevê a implantação de Projetos que
unem uma porção econômica-ambiental à outra porção puramente ambiental, formando um corpo indivisível. A segunda parte cuida da redução do ritmo do desmatamento e preservação das florestas nativas.

r·

r:

No que tange ao Programa, um dos seus dois segmentos trata do aproveitamento de áreas
já desrnatadas através da implantação de projetos agro-silviculturais (reflorestamento), com reflexos
econômicos-ambientais, gerando empregos e desfrutando da vocação regional para a atividade
agro-silvicultural, bem como da excelente infra-estrutura local. O segundo segmento do Programa trata do
componente ambiental, que está atrelado ao componente econômico-ambiental (projetos agro-silviculturais)
e levará à recuperação e/ou preservação de espaços intercalados às áreas que serão reflorestadas. Os
Projetos daí decorrentes serão conduzidos, basicamente, pelo Setor Privado, implementados por diversas
empresas. O objetivo é reflorestar cerca de 1 milhão de hectares com projetos agro-silviculturais e preservar
pelo menos 300 mil hectares, respeitadas as áreas de preservação permanente, em cerca de 10 anos.
Admite-se que, em um horizonte de cinco anos, o Programa poderá alcançar 225.000 ha em agrosilvicultura
e 67.500 ha em áreas ambientais.
Os projetos
entre outras, as atividades
produção de celulose, para
de fruticultura também são

agro-silviculturais poderão abranger, de acordo com o seu grau de atratividade,
de reflorestamento com diversas espécies para obtenção de madeira para a
chapas, mobiliário, etc. Projetos de seringueira, para produção de borracha, e
esperados.
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r:

Somente após a definição geográfica de cada projeto será possívelestabelecera real situação
da sua porção puramente ambiental. Todavia, definiu-se que os projetos ambientais compreenderão uma
área mínima equivalente à 30% da área ocupada pela agro-silvicultura.
A segunda parte do Programa visa diminuir o ritmo do desmatamento e preservar áreas
que ainda apresentam significativa cobertura vegetal. Isto deverá ser efetivado através de medidas legais e
de fiscalização, a cargo do Poder Público.
b) Justificativa

r:

O processo de degradação em curso na referida região terá como inexoráveisconseqüências,
dentre outras, a erosão e a calcinação do solo; o assoreamento dos cursos de água; a alteração de
micro-climas; o desaparecimento de espécies diversas da fauna e da flora e o empobrecimento regional
generalizado.
c)Diagnóstico
A situação da cobertura vegetal na região do Programa, posição do ano de 1985-1986, é
apresentada a seguir:
Tipo
Floresta intocada
Floresta interferida
Cerrado
Área desmatada
Áreas Indígenas, Reservas e Parques
Outros
TOTAL

Hectares

%

7.322.472
2.739.115
964.624
9.515.849
3.394.978
1.034.299

29,3
11,0
3,9
38,1
13,6
4,1

24.971.337

100,0

Estes dados mostram que, naquela ocasião, cerca de 50% das áreas estavam total ou
parcialmente desmatadas. A grande pressão sobre as matas remanescentesfaz prever que este quadro pode
se agravar significativamente,se medidas não forem tomadas a curto prazo.
d) Repercussão Esperada
Com a implementação do Programa Pólos Florestais podem ser esperados os seguintes
beneficias:
r:

r:

1. Efeitos Ecológicos
Diminuição da pressão sobre a floresta nativa intocada; - recuperação e proteção do solo com a
interrupção do processo de erosão.
Proteção dos mananciais hídricos e redução do nível de assoreamento dos cursos d'água regionais,
nas áreas objeto de preservação.
Aumento gradual do nível de retenção de C02.
Substancial redução das técnicas de desbaste e queimadas (slash-and-burn) em grandes áreas, em
decorrência do surgimento de uma alternativa econômica de base florestal em contraposição à
atividade pecuária extensiva.
Melhoramento/recuperação de florestas interferidas, com enriquecimento da flora e da fauna.
Crescente conscientização e valorização da floresta, seus produtos e o meio ambiente em geral.
G7 - Programa Piloto · Pag. ü
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r:

r

r-

2. Efeitos Sócio-Econômicos
Criação de novas oportunidades de investimento nos vários ramos da agro-silvicultura.
Fixação do homem, com a criação de empregos permanentes no campo e na indústria,
interrompendo assim o fluxo de pessoas em direção ao garimpo e atividades predatórias;
racionalização de exploração da floresta pelas madeireiras.
Aumento do nível de renda e de qualidade de vida da população regional.
3. Efeitos Políticos
Atendimento ao questionamento ambiental dos diversos segmentos da Sociedade Civil brasileira e
da comunidade internacional com relação à proteção dos recursos naturais amazônicos.
Restauração da imagem junto àquelas comunidades, em decorrência da implementação de ações
de conservação da Floresta Amazônica.
e) Orçamento

r

O Programa Pólos Florestais traz na sua essência a forte e completa inter-relação entre a
porção econômica-ecológica(Projetos Agro-Florestais) com a porção puramente ecológica, dentro de cada
projeto a ser implantado. Assim, foi estabelecido que a área a ser beneficiada com projetos de meio
ambiente é proporcional à área que vier a ser ocupada com projetos comerciaisde base florestal. Admite-se
a possibilidadede implementaçãode um programa, cujo cronograma fisico de implantação está apresentado
no Quadro I.
As premissas básicas consideradas para a elaboração do orçamento são:

r-

r:
r:

Os custos assumidos para projetos comerciais de agro-silvicultura são os custos médios para as
diversas culturas florestais (eucaliptos, seringueira, frutíferas, etc).
Todos os serviços mecanizados foram considerados como sendo realizados por terceiros, portanto
não foi considerada a aquisição de equipamentos e material permanente.
A área considerada para implantação de porções puramente ambientais é de 30% da área
efetivamente ocupada por porções agro-silviculturais.
As porções ambientais compreendem preservação de floresta nativa virgem (70%), enriquecimento
da floresta interferida com espécies nativas (25%) e recomposição de áreas degradadas através da
formação de florestas heterogêneas (5%).
O programa de pesquisas florestais foi concebido para desenvolver trabalhos gerais (não
especializados) ligados às florestas nativas e plantadas, de forma centralizada, dando suporte à
todas as empresas que se estabelecerem na região.
Os aspectos sociais serão montados a partir de diagnósticos dos setores: saúde, terra, assentamentos, transportes, lazer e moradia. O orçamento para esta área foi apresentado apenas para o
primeiro ano. Do resultado deste ano serão montados os anos subseqüentes.
Cumpre destacar que a parte do orçamento que se refere às florestas econômicas-ecológicas
permite receber financiamento à taxas mais elevadas, quando comparadas com as taxas dos demais projetos
desse Programa Piloto, pois esta porção do Programa é capaz de gerar receitas, normalmente a partir do
8 (oitavo) ano de implementação.

r:
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QUADRO I • CRONOGRAMA

DE IMPLANTAÇÃO

AMBIENTE

AGRO·SIL VICUL TURA

r-

rr
r0

Preservação

Enriquecimento

15.000
30.000
45.000
60.000
75.000

3.150
6.300
9.450
12.600
15.750

1.125
2.250
3.375
4.500
5.625

225
450
675
900
1.125

4.500
9.000
13.000
18.000
22.500

225.000

47.750

16.875

3.375

67.500

ANO

r-.
1
2
3

4
5
Total

QUADRO II • ORÇAMENTO
ANO

(hectares)

Recomposição

Total

(US$)

AGRO.SILVICULTURA

AMBIENTE

PESQUISA

SOCIAL

TOTAL

5

36.613
75.062
113.768
153.483
181.978

3.360
6.961
10.630
14.423
16.551

5.987
2.921
2.371
2.371
2.371

9.923
11.950
12.346
6.30
983

55.893
96.794
139.115
176.582
201.883

TOTAL

560.804

51.925

16.021

41.507

670.247

l
2
3
4

O orçamento aqui apresentado contempla no Quadro II o horizonte de 5 anos.

r.
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ANEXO V
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1. Specific Project3
Consolidated Expenses for all Projects

Item of Expense
Cost per Year
(USS)
r

II

III

IV

V

Total

1. O Current Expenses

71,311,518.00

1.1 -

Payroll and Taxes

3,741,529.00

1,739,060.70

5,837,060.70

6,900,792.00

1.2 -

Daily Allowances

730,975.00

676,975.00

662,975.00

670,975.00

1.3 -

Consumable Materiais

1,227,756.00

1,663,715.20

2,148,612.00

2,381,851.00

2,643,289.00 10,118,223.20

1.3 -

Consulting Services - individual

4,342,250.00

6,867,035.00

5,632,035.00

5,654,035.00

5,578,035.00

1. 4 -

Consul ting Services - corporate

61,025,836.00

36,222,531.40

4,013,244.00

4,316,126.0C

4,916,126.0C 110,493,864.00

1.6 -

Financial Assistance for Students

l. 7 -

Aciministration

190,17?..00

l?.6,6)7.00

6?, ?.21. 00

37,169.0C

1. 8 -

50,295,954.30 18,356,151.30 19,964,248.00 21,687,841.00
181,615,712.60

604,975.0()

416 .00

3,346,875.00

28,073,390.00

416,918.00

Interest Incarne (Endo'-r.':lent)

2. O Capital E:,:penses

35,963,826.00

69,199,342.70 138,653,007.70 13,217,028.00

2.1 -

14,989,118.00

16,289,340.00 16,122,340.00

2 .2 -

7,945,000.00 29,166,442.40

Civil Worlcs and Ins talla tions
Equipment and Permanent M.~terial

2 .3 -

Bulldings and Land

2. 4 -

Aid to Small Proàucers

TOTAL COST PER YEAR

0,969,814.00
10,133,000.00
1,871,861.00

6,996,087.20

8,092,087.20

7,466,333.00 264,499,537.00

5,595,000.00

822,000.0C 53,817,798.00

7,030,000.00

6,6)6,000.00 37,732,018.40

1 3, 8 4 5, Oºº. 00 llJ,639,000.00
2,068,915.50

107,275,344.00 119,495,297

799,580.50

·ºº L57,009,159.00

167,617,000.00
581,028.00

8,333.00

5,332,721.00

33,181,276.0C 29,154,174.00 446,115, 250.0C

")

)

)

)

) )) ) ) ) ) )
COIISOLIOAC,\Q

DAS OESPES..\S

rooos os

/

(POR ELE:-1:.HO

E A.'lO)

CUSTOS POR
ELE:-\El!TO OE OESf'ESi\

l .OESPESAS

ccsssurss

l

40,460,792.')I)

62,895,861).01)

·----------···

---·----·-----

ANO

TOTAL POR

(US5)
V

IV

Ili

ll

PROJETOS

8,403, 7ê6 .co

8,428,386.00

8,348,786.00

128,537,610.00

840,000.00

4,200,000.00

-----·------·-

----··--------

-·-----··-----

ELE!füiTO

l. i-Pess;oat

840,000.00

840,000.00

840,000.00

840,000.00

1.2-0iarias

421,600.00

421,600.00

421,600.00

421,600.00

421,600.00

2,108,000.00

1.3·:iat~rial de Const..rr.o

411,88ó.OO

564,886.00

854,886.00

854,886.00

859,886.00

3,546,430.00

2,951,515.001

5,467,300.00 1

5,f.67,300.00 1

5,497,300.00 1

5,497,300.00

24,880, 7\5 .00

l

33,167,006.00 1

844,600.001

790,000.00 1

730,000.00

93,802,465.IJO

1.4-Servicas ée Terceiros/
Pessoa Fisica
1.S·S~rvicas de Terceiros/
Pessoa Juridíca

58,270,65?.00

1.6-Auxitio Financeiro a
Estudant,!S
1. 7-Taxa de Acministrac-10
1.8-Juros ( crdo~went)

15,643,965.00

2.0ESPESAS Oê CAPITAL

......................

2. l·Cbras e !nstal3coes

1

50,St.1,430.CO

-------·---·--

2.3·Aquisicao de Jmov~is

1

1

--------------

1

.•.

187,220,825.00

----·--------

5,916,340.00

4,830,340.00

4,830,340.00

15,577,020.00

2,592,625.00 1

2,316,090.00 1

2,316,0?0.00

7,224,805.00

2.2-Equip-1mento e :-!ateria!
Permanent e

120,735,430.00
--------------

7, 135 ,OIJO .00

43,695,01)0.00

1 n,

sa9 .oco.oo

164,419,000.00

2. 4-Au:<i li o para pequenos
Produtore,;

----------------------------- ·--- -- -.•.

CUSTOS

TOTAIS (1+2)

---- ·--- - - - -------- .......••..... --- - -

__
78,53?,825.00 1

91,302,222.00 1

=========~=====~:=:::~====:::::::----::::;=~===:~===~===========::~~-==------------

- ---····------

------ --··------.--- ·---·----

129,163,816.00 1

8,403,786.00 1

315,758,G.35.00

8,348,786.00 1

- ---------------- ----- ------------------

-

-

==-==--

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) CCIISER'I.\C/10
OE ECCSS ( 5i':}1,\S R.i:LE'l~?liES
PROJETO:
SUSPP.OJETO:

) } ) )) )

1. IA UN [OAOE DE COllSER'l,,cAO OE uso mo [RETO
CONSOL[0.\00

TOTAL POR

CUSTOS POR AHO {USS)
ELEMENTO OE DESPESA

1.0ESPESJ1S CORRE~TES

_.,16,301,251).QI)
_____ ..••...... -

12,708,900.00

------·-------

V

IV

Ili

11

6,923,900.00

6,923,900.00
..•........••...•.........

..............•.........••

6,933,900.00

-------··-----

ELE~E)ITQ

49,801,850

.C'.

..•.......•.........•.. ~

1. 1-Pe,;;;o,J l
1.2-0iarias
1.3-Xat~rial de

Cons1.:mo

1.4·Servicos de Terceircs/
Pesso;:i F i s i o

251,éCQ.00

251,600.00

251,600

·ºº

251,600.00

251,600.00

1,2sa,ooo.c~

250,0~0.00

500,000.00

790,000.00

790,IJCIJ.00

795,000.00

3,125,000.00

2,848,~50.CO

5,397,300.00

5,397,300.0IJ

·ºº

5,397, 31J0.00

24,437,850.Qf'J

12,951,000.00

6, 56f'J,Of'JO.OO

4?0,000.IJO

4?0,000.01)

49Q,000.00

20,981,000.0/J

-------- . - .... --

43,066,t.30.00

112,960,430.00
......................•....

1.S·Servico~ da Terceiros/
Pesso,) Jur i dj c a

5,397, 301J

1.6·Auxilio Financeiro a
Est1.:dantcs
1.7-Taxa de Administracao
t.8-Juros C~ndowment)
2.DES?ESAS

OE

CAPITftL

6, 2'.>7,

ººº.

--·----·------

QfJ

...•. _ ....•......•...•..

-

----------·---

162,293,860.00

------·---··--

2. 1-0bra~ e lnstalJcce~

4,830,3,:J.OO

4,830,340.00

4 ,a:rn,3t.o .oo

14,491,020.IJO

2.2-Equipawentos e H~terlal
Perir~,,ente

1,436, 6.50.00

1,676,090

·ºº

1,676, 0'10 .00

4,788,840.Q;)

2. 3-Aqui s i cao de lrna·,~i 5

36,560,000.00

106,454,000.00

55,775,330.00 1

11?,889,330.00 1

143,014,000.00

2.4-Auxilio para pequencs
Produt')res
CUSiOS TOf~lS {\+2)

22,563,250.00 1

6,928,900.fJO J

6,933,900.00 1

212,095,710.01)

---==~===:==================--=----=-==-==========;===~==~;==~==:===-~=--::------------------------------------------------------------ - -- -- --

PROJETO:
SUBPROJETO:

C0)1Sc:~'JACAO DE

ECOSSISTEMAS RELEVANTES
1.1B UNIDADE OE CCNSERVACAO OE USO DIRETO

cm, SOL [ DADIJ
cusros

ElEMEHTO DE DESPESA

POR A.'10

(USS)

·-------------··--·---------···-----------·--···----------------------11

li [

.•.

IV

------------

TOTAL POR

V

ELEMENTO

--------···· ...

12,oe2,49s.oo

1. 1-Pe~so:il

840,000.00

34G,000.00

840,000.00

840,000.00

1,414,886.00
.......•..............•........
840,000.00

1.2-0iari3s

170,000.CO

170,000.00

170,000.00

170,000.00

170,000.00

850,000.00

1 .3-Hateri al de Cor.sur:io

161,886.00

64,886.00

64,886.00

64,886.00

64,886.00

421,430.00

l.4-Servicos d~ Terceiros/
PeSSO.J fisic.:i

102,e65.00

70,000.00

70,000.00

100,000.0()

100,000.00

442,!!65.00

1.5-Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridic.:i

4,294,000.00

97?,600.00

354,61)0.00

300,000.00

240,000.00

6,163,200.00

7,775,000.00

--- ----··--- --

7,775,000.00

-- -·- ... ---··--

1.0ESP~SAS CDRi~NTES

5,568,751.00

--------------

2, 121,,(.86.00

-----·--------

1,499,(.36.00

--------·-····

1,474,886.00

------··-----

.

4,200,0C0.00

1.6-Auxilio Financeiro a
Estudantes
1.7-Taxa de Aéministr~cao
1.8-Juros (ar.do1,,m<?nt)
2.0ESPESAS OE CAPITAL

9,376,965.00

···---------·-

--------··--·-

24,926,965.00

- --- - - - ..... - - - ------·-----·.•.

.•.

1,086,000.00

2.1-Cbra~ e [nstalacoes

1,0C6,000.00

2.2·Equipam~ntos e Hat~rial
Perm.Jnente

1, lSS,965.0()

640,000.00

640,000.00

2,435,965.00

2.3-Aquisicao de lr:ioveis

7,135,000.00

7,135,000.00

7,135,000.00

21,405,000.00

9,899,486.00 1

9,274,486.00 1

2.4-Auxilio para pequenos
Produtores

CUSTOS

rorxrs ( 1+2)

14,?45,716.00 1

1,474,Be6.00 1

1,414,886.00 1

37,009,460.00

-----=~-=~~-~==:~~~~:=:===--------------===-===~===-===--=---------------------------------------------------------- --- -

-

' ) ) ) ' ) ) ) ) ) ),,l,) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
PROJETO:
SUBPROJETO:

CC!ISERVAC1\0 DE ECOSSISTEMAS R!:LEVMHES
i .tc OEMM~C,\CAO DE reRRAS l.~OIGENAS.
AMAZONIA LEGAL

CONSOLIDADO

-·-·-----------·---------------·-·----------·---·------------------------------------------CUSTOS POR ANO (USS)
----------·
ELEMENTO OE DESPESA
1

1.0ESFESAS COR~ENTES

I

11

1

I 11

(

IV

TOTAL POR
1/

ELEMENTO

41,025,859.00

25,627,406.00

66,653,265.00

41,025,859.00

25,627,406.00

66,653,265.00

1. l·Pesscal
l .'2-Diarias

1.3-Material de ConsLrno
t.4-Servicos de Terceiros/
Pesso;i Fisic;,i
1.5-Servicos de Terceiros/
Pesso<1 Jurídica
1.6-Auxilio Financeiro a
Estudanti?S
T.7-Taxa de Acmi~istracao
t.8-Juros (endo~m~nt)
2.DESPESAS OE CAPITAL
2. !·Obras e lnstalacoes
2.2-Equipamentos e ~aterial
Permanente
2.3-Aquisicao de (moveis
2.4·Auxilio para pequenos
pequenos

) ) )

)"")))JJJ)

)

)

)

G· 7/CO!i'

)

) ) ) ) )

)

) ) )

)

)

) ) ) ) ) ) )

ESPEC[F[CO · 1.2 HAHEJO OE RECURSOS flAíURAlS
cm1sor.10AC1\0 O.\S OESPES.S.S /

TCOOS

os

PP.OJ:êTOS

(POR ELEMENTO E ANO)
TOTAL FCR

CUSTOS POR MlO (USS)
ELEHE~TO OE DESPESA

-~- . . . ---······---··-----·-·----•--·----···--·--·---\---1.0ESPESAS COR~ENT~S

2,679,639.00

_ ........... -- . ---

II

IV

Ili

V

. ---··"'·-····--• . . -------·····--··--•·--··---·---·-·--·-•-~--------·--·--··-1------·-·-2,l,0?,639.00

··-·------ .... --

891,639.00

. .• .• - - . - - .... - - - .

.... -- . ·-

891,639.00

_________891,639.00
..• __ ...•

7,764,195.00
------...........•

----·-·····-·-

1. l·Pesso;il
t.2·0iarias

155,375.00

131,375.00

105,375

·ºº

105,373.00

105,375.00

632,975.CO

1.3·Material de ConsU<:o

221,,03.00

196,403.00

121,t.03.00

121,403 ·ºº

121,403.00

782,013.00

1,254,735.00

1,243,735.00

46,735.00

46,735.00

46,735.00

2,643,675.00

1,01a, rzs.co

833,126.00

618,125.00

618,126.1}0

618,126.00

2,792,275.00

1,300,000.00
... .• - --- -·-·-·-

J .t.·Ser•licos de Terceiros/

Pessoa física
1.5·Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridica

3, 7()5, 630

·ºº

1.6·Auxilio Finar.ceiro a
Estudantes
1.7·Ta~a de Administracao
1.8·Juros (er.dc~mcnt)

2.~ESPESAS O~ CAPITAL

2. l·Obras e lnstalacocs
2.2·Equipamento e Material
Perman-~n t·~
2.3·Aquisicao de !moveis

--------

- - .... mo, eco .oo
.•.

300,000.00
••••••••••••••

1

4,392,275.00

•....................•....

20s .ooo .oo

50,000.00

435,0C0.00

2,512,275.00

945,000.00

200,000.00

3,657,275.0IJ

lOO,OCG.00

150,000.00

50,000.00

300,000.C:J

2.4·Au:1il i o par a pequ•Jí'OS
Produtores
CUSTOS TOTAIS(\•~}

3,70?,639.00 1

1 • 191 • 639. 00

1

891,637.00 1

--==============~==========~======---==-============-=====~--=-----=--------------------------------------------

891,639

-- -- --

·ºº

J

12, 156,(,70.00

MA~EJO OOS RECURSOS HAfURA(S
1.2A PESCA

PROJETO;
SUSPROJETO;

COIIS0Ll0i100
CUSTOS POR MIO (USS)

ELE~ENTO DE OES?ESA

--- - -- --- ....•............ ---- -··--- - - ·--- -·- - ......•...............................•...•.....••....•............. --·- -- _ .
li\

li

1.0ESPESAS co~~E~TES

316,639.00

__________316,639.00
....•.....

316,639.00
......•....•..........•....

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

....

ELEME~ro

V

IV

316,639.0()

- - - - - - .• ---· - .• -

TOTAL POR

1,583,195.00

316,639.00

.-

•.....................•..

--------·---

1. 1 ·Pessoal
1.2·Diarias

85,375

·ºº

85,375.00

85,375.00

85,375

·ºº

85,375.00

426,875.00

1.J·~aterial de Ccnsuno

71,403.00

71,403.00

71,403.00

71,403.00

71,403.00

357,015.00

1.4·Servicos de Terceiros/
Pess.>a Física

31,735.00

31,735.00

31,735.00

31,733.00

31,735.00

153,675.00

1.5-Servicos de r~rceiro~/
Pessoa Jurídica

128,126.00

12B, 126.00

128,126.00

123, 126.CO

128,126.00

640,630.00

1.6·Auxilio Financeiro a
Estt;dant~s
1.7·Taxa de Acministracao
1.B·Jurcs (erdo~ment)
2.0ESPESAS DE CAPITAL

225,275.00

225,275.00

·ºº

225,275.00

2.1-0bras e lnstalJcocs
2.2·Equip~men~os e ~ateria!
P<:!rmanente

225,275

2.3·Aquisicao de !moveis
2.4·Auxilio para pequenos
Produtores

... - ...•. - - ......•.. ··- --- ---- --- .•.. ·--- -----·
cusros TOTAIS (1•2)

-- - - . - ---· ------- - - . - --

···-- ·- -

·-- ·- •.•...........•........ ------·--- ........••...........••...•....•.......•.•..............

ºº 1 316,639.CO 1 316,63?.00 1 316,63?.00 1 316,639.001 1,808,470 ·ºº
~ ~~~~~:~=~==~====~=:-:-----=-=~==~;==========:=~=:==================--~------------------------------------------------------ ---=54 1 '? 1 (,.

) ) ) ) ) ) ) ) ) .),.)

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") -, } ) ') ) ) J ) ) ) ) ) ) ) J )
PROJETO:
SUBPROJETO:

MANEJO OOS RECURSOS 11-HURA[S
1.2B PRODUTOS FLORESTA(S (1)
CO~SOLIOAOO
TOTAL POR

CUSTOS POR ANO (US3)
ELEMENTO DE DESPESA

1

li

57'.i,000.00

V

ELEMENTO

575,001).00

575,000.00
__________
.... __

----2,1375,000.00
..............

11/

![

575,000.00

_______ 575,000.00
. ,, __ . __

- ..• - - ........ - - ..- .

1.2-0iarias

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

100,000.00

1.3-Mat~rial de ConsU'llO

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

1.4·Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica

15,000.00

15,000.00

15,000.IJO

15,000.00

15,000.00

75,000.00

1.5·Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridic<l

490,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

4?0,000.00

2,450,000.00

!.DESPESAS CORRENTcS

····----------

------···--·--

\. \·Pessoal

1.6·Auxilio Financeiro a
Estudantes
l.7·Taxa de A=ministracao
1.8·Juros (endo~ment)
2.0ESPESAS OE CAPITAL

1,300,000.00

1,200,000.00

- ... - - - . - - ... - .•..•..•.

.... -----·-·--

.•

300,000.00

-·------·--·--

---·----- . ----

2,800,000.00

-----··--··-··

...................

2. l·Cbra~ e lnstalacoes

180,000.00

205,000.00

50,000.00

435,000.00

2.2-Equipam~ntos e H3terial
Permanente

920,000.00

?t.5,QOIJ.00

200,000.00

2,065,000.00

2.3·Aquisicao de !moveis

100,000.00

150,000.00

50,000.00

300,000.00

\,B75,000.00 1

875,000.00 1

2.4·Auxilio para pequenos
Produtores

cusros TOTAIS Cl+Z>

1,775

·ººº .00

1

-----~========-=~======-~=-~==-==~==;:=:==~=~--=-==-----------------------------------

575. 000.00 1

-

s?s,000.00 r

s.67s,aoo.oo

- --

)

)

)

)

)

) )) )

) )) )

)

)

)

) }

l

/

) )·))))

)

) )

RECURSOS 11.UURA/S
l.2C PRCOUTOS fLORESíA(S (2)

HAHí:JO OOS

PROJETO:
SU8PROJETO:

CO.'ISOL IOAOO
TOTAL POR
ELEMENTO OE DESPESA
li

1.0f:SPESAS CORRE!HES

IV

V

ELE:'1ENTO

483,000.00

2113, 000. ºº

706,000.00

ªº·ººº·ºº

26,000.00

106,000.00

100,000.00

75,000.00

17s ,aao .oo

ª·ººº·ºº

2,000.00

10,000.00

1. l ·Pesscal

1.2·0iarias
1.3·Katerial de Cons~mo
1.4·Servicos de Terceiros/
Pessoa Física
l.5·Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridica

300,000.00

115,000.00

415,000.00

1,6·Auxilio Financeiro a
Estudantes
t.7-Tax~ de Acministracao

1.8-Juros (endokment)
2.0ESPESAS DE CAPITAL

1,367,000.00

1,367,000.00

2.l·Obras e lnsta\acoes
2.2-Equipamento e Material
Permanente

1,367,

ººº ·ºº

1,367,000

·ºº

2.3·Aquisicao d~ lllY.>veis
2.4-Auxilio para peq~enos
Produtores

9o

J

) ) )
)
)
1
1
)
1 ) l 1 1 1 } )
) ) l ) l ) ) ) )
J_71)oa ) J J J J ) )
PROJETO:

MANEJO DOS RECURSOS )IATUP.Al S

SUBPROJEfO:

1.20 PRE-111'/ESTIMENTO

)

E!1 MAMEJO DE RECURSOS NATURAIS
COIISOLIOADO

---------~-------------···-----·---------------------- ----~-----·---------·---------------~-------------------------·---·----CUSTOS POR ANO (US~)
1
TOTAL POR
-~-----------------·-------------------------·------···-·-~-------·---------------·ELEMENTO OE DESPESA
ELEHElHO

·-·---------·-·-•·------~~-------1-------~~~·-·---1-------~:

J

~-------1---------------·

1,300,000.00

1,300,000.00

2,600,000.00

T.4·Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica

t,200,000.00

1,200

·ººº ·ºº

2,400,000.00

1.S·Servicos de Terceiros/
Pessoa Jurídica

\00,000.00

100,000.00

200,000.00

1.0ESPESAS CORR~NTES
1. l -Pessoal

1.2-0iarias
1.3·Hateri3l de Cons~mo

1.6·Au~ilio Financeiro a
Est1.'tlantes
1 .7-Taxa de .~dministracao

1.8-Juros (~ndowment)

2.DESPESAS DE CAPITAL
2.1-0bras e lnstalacoes
2.2-Equipar.ento e Material
Permun~nte
2.3-Aquisicao de !moveis
2.4-Auxilio para pequenos
Produtores
1

1

-·---------------------------------~--------------------------------------------------------···--··---·-·------------------------·---

CUSTOS TOTAIS (1+2)

1

1,300,000.00 j

1,300,000.00 1

j

I

j

2,600,000.00

::====;=~=;==~==========-~-~~--~~~=-~=~=~=-=---===--~===-=-=~---==;-=======~=---~=:=-==========-=======::::=;==========::::::::=:====
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)

)

)

)
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ESPECIFICO· 1.3 REAPROVEITAME~ro OE AREAS DECR~OAOAS
COIISOLIO.\CAO

01\S

DESPESAS / rccos os PROJE ros

(POR

ELE)-!EllfO OE DESPESA

1.0éSPES~S COR~E~TES

) ) ) ) )

)

)

-- ------------ _ .•

_

--·

ELE:1EN ro E ANO)
cus ros

---- ·----- ---·

--· ![

5,736,019.00

---· .... ------·-

7,l25,523.:rn

-----·------"'"-

TOTAL PC?.

POR ,\!10 (US"i)

- -- .• - --- . ----·--·-··---·--·-----------------

Ili

9,036,126.30

-----------···

ELEl-lEHi()

V

IV

45,J13, ?07 .60

12,447,416.01)

10,é6<:l,S23.C!O

---------·----

----·-----·---

·ºº

--·--·-·-----·

7,105,000.00

24,966,4.'...?.MJ

78,000.00

606, C'JG • O•J

1,662,000.CO

5,739, 77'l. 20

34,000.00

St.9,0CC.~u

2,908,000.00

3,568,GC0.00

12,985, 76'; .IJO

37,469.00

416.00

416,?18.CfJ

17,617,577.70

13,217,023.00

7,466,:rn.co

72,836,1.37.t.O

11,254,000.00

11, 2l.2, 00•).0Q

5,595,000.00

822,000.00

37,805,773.00

3,734,997.20

5,575,997.20

7,038,0CO.OC

6,636,000.00

26,849,938.,')

1. 1-Pessoat

2,904,529.00

3,8,9,060.70

4,997,060.70

l.2·Diarias

124,000.00

124,000.00

136,000.00

644,467.00

902,426.20

1 , 172,323.00

l.4·Servko5 de Terc~iros/
PessoJ Fisicc1

l36,000.00

151,000.00

113,000.00

l.5·Servic~s de r~rc~iro5/
Pesso~ Juridi::a

1, 736,851.IJO

2,222,199.40

2,550,513.60

190,172.00

126,637.IJ(J

62,22!..00

17,527,586.00

17,057,912.70

8,892,778.00
3,864,941..00

6, cso ,792

144,000.00
l,l.05,562.00
110,000.00

1.6-Aux.ilio Financeiro a
Estudantes
1. ?·Taxa de AéministrJC,JO

1.8-Juros (endo~went)
2.0ESPESAS OE CAP!fAL
2.1·Cbr35 e tn~talacoe5
2.2-Equipa~ento e ~at~rial
P~rmant?nte

2,898,00().0()

2.l·Aquisicao d~ [movais

2,893,000 .O•)

2.4·Aux.i l io p.3ra pequ~no:;
Produt~res

1 , 871,864. oo

2,068,915.50

799,580.50

23,263,605.00 1

24,433,436.00 1

26,653,704.00 1

CUSTOS TOTAl3 (1•2>

23,1:85,851.00

5,33<!, 721.00

8,333.00

58.'.,028.00

1

19,913,749.00

1

f18,200,3l5.-)•J

~-) ) ) )

) ) )

) ) ) ) ') )

) ) 11 ) 1 J ) ) ) ) )

Ci·7/Ci00

) ) ) 1 )

) )

) ) ) ) )

) ) ) ) ) )

) ) ) )

REAPROVE!í~HENFO OE ~REAS OECiRAOAOAS
t.3~ R~CUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (1)

P!\OJETO:

SUBPROJETO:

CONSOlfOAOO

ELE~ENTO DE DESPESA

---··------·-··--

CUSTOS POR ANO (USS)
. --------·--·---·-·li

t.OESP~SAS CORRENTcS
1. !·Pessoal

..•

·-------- .• ·-······-·----·-··---·------····V
IV

![[

10, 149 ,001).1)0

..•

--

12,277,000.00

8,1)61,000.0IJ

--·- - --- .•........

l.,786,000.00

5,932,000.00

·---·--··-··-7, ros.ooo.oo

2,639,CCO.OfJ

6, no,000.00
..........•...........
3,6~3,000.0')

463,000.00

751,000.00

1,043,000.00

1,339,000.00

1,634,000.00

1,032,000.00

1,700,000.00

2,232,000.00

2,878,000.00

3,53~,000.1)1)

4,11!4,000.00

.... --·---- -----

----- .•.. -- .......

TOTAL POR
ELEMENTO

40,BI0,000.00

--·--··--·--··

24,150,000.00

1.2·Diarias
1.3·,'1aterial de Consl.!mo

5,230,000.00

l.4-Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica
1,5-Servicos de Terceiros/
Pessoa Juri dica

11, t.30,000

·ºº

1,6•Auxilio Financeiro a
Estudantes
1.7·Taxa de Aéministracao
1.8-Juros (endowment)

2.0E5PESAS DE CAP[TAL

5, 163,ar.o.oo

... ---·-··--···

3,743,000.00

-----·······--

4,940,000.00

.... - .... - - ..... - - . - .

6,645,000.00

---·----·--·--

6,645,000.CO

27,136,000.00

-----··------·

•.................. --

760,000.00

251,000.00

377,000.00

502,000.00

so2,ooo.oo

2,392,000.00

2.2-Equipamento e Material
Permanente

2,403,000.00

3,492,000.00

4,563,000.00

6,143,000.00

6,143,000.00

22,744,000.00

2.3·Aquisicao de !moveis

2,000,000.(!0

2.1-Cbrus e tnstalacces

2,000,000.00

2.4·Auxilio para pequenos
Produtores

-- - . ·--

- ----·-----··

CUSTOS TOíAfS (1+2)

-- ----·-

---- ---------- -- .• -

9,347,000.00 1

9,682,000.00 1

- ----

·----------·-·····--------- .• --

_ .•. __ -- ---13,001,000.001 16,794,000.00 1

-.--. --

.

18,922,000.001 67,946,000.00

) )

)

-,

) J

)

}
O::

P.l!OJ!:TO:

REAPRO'IEITAHE:1ro

SUSP!WJi:TO:

1.3A RECUPERACAO Oê AREAS OEGRADAO~S (2)

)

) J ) )

AREAS DEGi!AO>IOAS

CCNSOLIOAOO
TOTAL POR

CUSTOS POR ANO (US5)

ELEMENTO OE DESPESA

IV

li!

li

2,548,0Q0.1)0

...•..............••...•

144,000.00

78,000.00

606,000.00

36,000.00

33,000.00

2.~.000.00

164,000.00

is ,Q(]() ·ºº

1\0,000.00

34,000.00

St.9,000.00

·ºº

201,000.00

30,000.00

30,000.00

1,229,000.00

11,223,000.00

.• - - - ... - - - - - - .• -

813,000.00

................- . ----·

·ººº·ºº

\O,e.65,0CO.OO

5,093,000.00

320,000.00

35,136,000.00

2:.0,1)00.00

990,000.00

895,000.00

493,000.GO

2,925,000.00

727,0GO.OO
... -----·------

.......... - - .... - •. - -

,zr.,000.l)O

124,000.00

136,000.00

31,000.00

36,000.00

J .4·Servícos de T-arceiros/
Pessoa Fisica

136,000.00

15l,OOO.OO

l,5·Servicos de Terceiros/
Pessoa Jurídica

552,000.00

4 \6,001)

_ ... _..,. _______

ELEl1~lHO

170,000.00

491,000.00

843,000.IJO

..•

V

317,000.0G

-·--------·---

......•...••.....•.......••.

1. 1 ·Pessc.J l
1.2·0iari<1s

l

1.6-Auxilio financeiro a
Estudantes
t.7-Ta~a de ~crninistracao
1.8-Juros (er.do~ment)
2 .OESPESAS OE CAP !fAL
2. !·Obras e lnstalaco~s

9,030,000.00

_ .......... -- .• ---

7,855,000.00

Z.2-Equipamcnto e Hat2rial
PermJn~nte

327,QcJQ.00

2.3-AquísicaQ de !moveis

690,000.IJO

·----- . ------t ! , 003

11,855,000

·ºº

5,9BS,OOO.OO

----- - --------

-----------·-·

38,959,000.00

898,000.00

2.4-Auxílio para pequ~ncs
Produtors!S

cusros ror~ts <1~2>

9,923,000.00 (

11,951J,OOO.OQ \

12,346,000.00 1

6,305,000.00 1

983,000.00 )

41,507,000.00

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

) )

)

)

)

)

)

)

)

)

)

G· 7 /GO!l
PROJETO:

SUSPROJETO;

)

)

) )

)

)

)

)

)

)

)

)

) )

)

)

) )

)

)

)

REAPROVEITAME~TO OE AREAS OEGJAOAOAS
1.33 PRE·!t-lVESflKE~TO EM AREAS DECR~DADAS
COt-lSOLtOAOO
TOTAL POR

CUSTOS POR ANO (USS)
ELEMENTO OE DESPESA

_

-

!.DESPESAS CORRENTES
1.1 ·Pessoal

ELE11E!HO

IV

V

484,126.30

202,823 ·ºº
....................

..•......•..... ···---

211,060.70

21\,060. 70

128,792.00

816,442.40

150,457.00

115,426.20

93,323.00

36,562.00

395,778.20

102,851.00

106,399.40

117,518.60

190,172.00

126,637.00

62,224.00

37,469.00

416.00

3,284,51!6.00

...................

822,577.70

584,023.00
- .......
- .... - .•... - -

--·-···-··--·-

[!

-1---------·'"'-· . ·-•-------------··709,019.00
•.......................•.
265,529.00

Ili

t-·--- . ----------1--··-·-------··-•-··--··----·-··-·-----------····-

559,523.30

·----------··-

------·-------

416.00

t,955,907.60
_______
..• __ .......

1.2-o iarias
1.3·Material de ConsLmo
1.4-Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica
1.5-Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridica

326,769.00

1.6-Auxilio Financeiro a
Estudantes
1.7- Taxa de Administracao

416,918.00

1.8-Juros (encowmentl

2.0ESPESAS DE CAPITAL

2. 1-0bras

e lnstal3coes

2.2-Equipamento e Material
Perman~nte

·--- .• ---------

2,091,912.70

----------·---

B,333.00

6,791,437.t.O

--------------

277,778.00

277,773.00
1,134,944.00

22,997.20

22,997.20

1,871,864.00

2,068,915.50

7?9,580.SO

3,993,605.00 1

2,651,436.00 1

1,180,938.40

2.3-Aquisicao de !moveis
2.~·Auxi\io para pequenos
Produtores
CUSTOS TOTAIS (1+2)

1,306,704.001

584,028.00

786,851

·ºº

1

·ºº

8,333.00

5_,332, 721

8,749.00 1

8,747,345.00

-=====================::;:=:=;======-=-==========~==;==-==-------------------------------------------- - - -- -
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)

)

)

)

)

).
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) )

)

) )

)

1 ) ) ) ) ) ) l ) l ) ) l ) 1 ) ) ~

G-7/GOB
2, SUPPORT PROJECTS
CONSOLIDATED EXPENSES FOR ALL PROJECTS
(PER ITEH OF YEAR)
TOTAL PER

COST PER YEAR (USS)
ITEM OF EXPENSES

---------' ---------1---------·· --------!--------Ili --------1---------1v
1.CURRENT EXPENSES

60,033,928-00

136,008,7S6.00

115,940,021.00

92,671,499.00

l

v

49, 190,356.00

1

ITEM

_

453,844,560.00

-------···------·----------·--·-----•-------·---·-~------··----------------------------------·----------·-------------------------------------------------1.1-Payroll and taxes
1.2-Dailly Allowences

2,594,800.00

4,395,500.00

5,726,500.00

5,394,500.00

5,065,500.00

23,176,800.00

1.3-Consunable Haterials

2,578,000.00

3,864,380.00

4,855,380.00

4,609,380.00

4,876,400.00

20,783,540-00

1.4-Consulting Service/
Individual

1,871,000.00

2,622,390.00

3,124,890.00

2,829,890.00

2,543,730.00

12,991,900.00

1.5-Consulting service/
Corpora te

47,549, 128.00

44,085,486.00

41,273,251.00

38,402,729.00

35,154,726.00

206,465,320.00

1.6-Financial Assistance
for Students

5,441,000.00

5,441,000.00

4,460,000-00

3,495,000.00

1,sso,000_00

20,387,000.00

?S,600,000.00

56,500,000.00

37,940,000.00

14,778,000.00

22,622,000.00

25,115,000.00

12,832,000.00

81,062,300.00

3,650,000.00

7,585,000.00

10,334,000.00

s,m,ooo_oo

27,344,000.00

5,715,300.00

11, 12a,ooo_oo

15,037,000.00

14,781,000.00

7,057,000.00

53,718,300.00

65,749,228.00

150,786,756.00

138,562,021.00

117,786,499.00

62,022,356.00

534,906,860.00

1.7-Acininistration
1-8-lnterest lncome (Endowment)*

2.CAPITAL EXPENSES

5,715,300.00

2.1-Civil Works and lnstallations
2.2-Equipnent and Permanent
Material

170,040,000.00

2.3-Buildings and Land
2-4-Aid to Small Producers

TOTAL COST PER YEAR (1+2)

---------------------------------------------------------------------------------;====~=========:~-~=;:-~-:---=---------------------------------------------

* This a~t refers to the total Endowment from which 10l year
as intere5t is obtained.

·) ~ ~)

11)

1)

l)

~l

l 1')11

')·) 1)))

G·7/G06
PROJETO:

SUBPROJETO:

1)))

11))))))

1 1) 1))

l 1)))

APOIO E SUP~TE
2.1 ZONEAMENTO ECOLOGICO·ECOI/OM(CO
CONSOLIDADO
TOTAL POR

CUSTOS POR ANO (US$)

- V -----

-·

·--·-----------·-----------·~----------------·----···-----·--------IV
Ili

ELEMENTO DE DESPESA

li

ELEMENTO

----···-------··---------------•-----------·----·----------------•----------------•-----------·----•·--------------1.DESPESAS CORRENTES

1

·---·----------·----

1

23,509,000.00 (
-~------------

1

29,958,000.00 1
--------------

1

28,976,000.00 1
1

-------·------

27,66\,000.00 1
------------··

1

24,896,000.00

'35,000,000.00

--------------

1. 1-Pessoal
1.2-oiarias

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

600,000.00

23, 3B9, 000.00

29,838,000.00

28,856,000.00

27,541,000.00

24,776,000.00

134,400,000.00

1.3·Haterial de Consumo
1.4-Servicos de Terceiros/
Pessoa Física
1.5-Servicos de Terceiros/
Pessoa Jurídica
1.6-Auxi\io Financeiro a
Estudantes
1.7-Taxa de Administracao
1.8-Juros (endowment)
2.DESPESAS OE CAPITAL
--------------

1

--------~-----

1

--------------

1

------··------

1

·-------------

2.l·Obras e lnstalacoe5
2.2-Equipamento e Material
Permanente
2.3-Aquisicao de !moveis
2.4-Auxilio püra pequenos
Produtores
CUSTOS TOTAIS

,,~2>

1

23,509,000.00 1

29,958,000.00 1

ze.976,000.00 1

27,661,000.00 1

24,896,000.00 1

135,000,000.00

-===-=====-====-~=------=-==--==---==~--====---==-==--========--=-==========--==========:======:========================~:========;==-

~~

l 1 ) 1l 1 ) ) l 1 ) ) 1 ) ) 1 1 ) ) ~ ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 ) l ) ) ) ) l ) 1 ) ) ) 1 1 ) 1 ) ) 1
G·7/GOB
PROJETO:
SUBPROJETO:

APOIO E SUPORTE
2.2 BASE CIENTIFICA E TECNOLOGICA

TOTAL POR

CUSTOS POR ANO (USS)
ELEMENTO DE DESPESA
li

111

IV

V

ELEMENTO

.• -------------

·----·--·-· . --

..............•......••......

18,211,000.00

266,496,000.00

--------------

--------------

--------------

1.2·Dial"ias

2,355,000.00

4,091,000.00

5,416,000.00

5,084,000.00

4,841,000.00

21,787,000.00

1.3·Haterial de ConsUIIO

2,578,000.00

3,855,000.00

4,846,000.00

4,600,000.00

4,872,000,00

20,751,000.00

1.4·Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica

1,713,000.00

2,497,000.00

2,989,000.00

2,694,000.00

2,521,000.00

12,414,000.00

1.5-Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridica

3,145,000.00

4,115,000.00

4,875,000.00

4,555,000.00

4,427,000.00

21,117,000.00

1.6-Auxilio Financeiro a
Estudantes

5,441,000.00 1

5,441,000.00 1

4,460,000.00

3,495,000.00

1,550,000.00

20,387,000.00

75,600,000.00

56,500,000.00

37,940,000.00

14,na,ooo.oo

22,622,000.00 1

25,115,000.00 1

3,650,000.00

7,585,000.00

5.715,000,00

,,. 128,000.00

15,037,000.00

20,947,000.00 1

110,377,000.00 J

15,232,000.00

1.0ESPESAS CORRENTES

95,599,000.00

79,086,000.00

58,368,000.00

1.1·Pessoal

1.7·Taxa de Aàninistracao
1.8-Juros (endowment)

*

2.DESPESAS DE CAPITAL

5,715,000.00

2.l·Obras e lnstalacoes
2.2·Equipamentos e Material
Permanente

170,040,000.00

12,832,000.00

81,062,000.00

10,334,000.00

5,775,000.00

27,344,000.00

14,781,000.00

7,057,000.00

53,718,000.00

31,043,000.00 j

347,558,000.00

2.3-Aquisicao de !moveis
2.4·Auxilio para pequenos
Produtores
CUSTOS TOTAIS (1T2)

1

101,708,000.00 1

83,483,000.00 1

==::;;;;;;;•==:;;:;;:::;;-~~=====~============================================================;::==~=~=======-~=~-=============-========

* entendido como endohffll!nt,rendendo 10X ao ano de juros

.) ') J 1 J 1)))

1 ~;);

J

>

G-7/GOB

J J;

J J;

J))
PROJETO:
SUBPROJE10:

J

J

11

J))

> ');

1 l

>

J)

>) ·1)

J))

APOIO E SUPORTE
2.3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO

----···----·--·-·-·----------------------------------·--------------·----···----CUSTOS POR
ELEMENTO DE DESPESA

---

··ANO (USi)
IV

Ili

li

TOTAL POR
ELEMENTO

V

----------------~--------------•-----·---------- ,----------------•---------------- •-·-------------- \-----~----------1---------------1.0ESPESAS CORRENTES

I

·------·------···---

1

20,415,928.00 1
-~------------

1

B,089,986.00 1
--------------

1

5,336,751.00 \
1

------------~-

4,111,229.00 1
·-------------

1

4,257,226.00 j
--------------

1

42,211,120.00
--------------

1.1-Pessoal
44,800.00

11,200.00

11,200.00

11,200.00

11,200.00

89,600.00

20,371,128.00

8,078,786.00

5 325 t 551. 00

4,100,029.00

4,246,026.00

42,121,520.00

1.2-0iarias
1.3-Material de Consumo
1.4-Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica
1.5-Scrvicos de Terceiros/
Pessoa Jurídica

t

l.6-Auxilio Financeiro a
Estudantes
1.7-Taxa de Adminstracao
1.8-Juros (endowment)
2.0ESPESAS DE CAPITAL
-------·-···-·

1

--··--········

r

----····------

1

•---·•-•••••••

1

-··-······----

1

••••••••··--··

2. 1-0bras e lnstalacoes
2.2-Equipamento e Material
Permanente
2.3-Aquisicao de !moveis
2.4-Auxilio para pequenos
Produtores

-------------------------------------------------------------------------------------------- .
1 20,415,928.00 1
8,089,986.00 j
5,336,751.00 1
4,111,229.00 j

CUSTOS TOTAIS (1+2)

4,257,226.00 j

42,211,120.00

-==-=-=======---==---===-===--==-=:=======-:=================:=======;=====:========================================~==~==:=====~~===
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PROJETO:
SUBPROJETO:

> )

J ,

APOIO E SUPORTE
2.4 EOUCACAO AHB\EHTAl
CONSOLIDADO

- - ----

·--··-----··-----------······--------·-----------------------·-·-····-·-------·-·-..
CUSTOS POR AHO (US1)

TOTAL POR

---------~----·---------------------------------------- IV
ELEMENTO
'I
[[
!!!
----------------·--------------•-·-------------·i----------------·----------------·----·-----------•-------·······--1---------------ELEMENTO DE DESPESA

l.OESPESAS CORREHTES

1

--------------------

1

877,000.001
--------------

1

2,36l,770.00 1
--------------

1

2,541,270.001
--------------

1

2,S3l,270.00 1
1

-----------···

1,326,130.001
------···-----

1

10,137,440.CO
------------··

1. !·Pessoal
1.2-0iarias

75,000.00

1.3-Haterial de Consumo

173,300.00

179,300.00

179,300.00

93,300.00

700,200.00

0,380.00

9,380.00

9,380.00

4,400.00

32,540.00

1.4-Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica

158,000.00

125,390.00

135,390.00

135,390.00

22,730.00

577,900.00

1.S·Servicos de Terceiros/
Pessoa Jurídica

644,000.00

2,053.700. 00

2,216,700.00

2,206,700.00

1,705,700.00

8,826,800.00

1.6-Auxilio Financeiro a
Estudantes
1.7-Taxa de Administracao
l.8-Juros (endowment)
2.DES?ESAS OE CAPITAL

300.00

300.00

.... 4

1

~--~4·-----·--

2. 1-0bras e lnstalacoes
2.2-Equipamento e Material
Permanente

300.00

300.00

2.3-Aquísicao de (moveis
2.4·Auxilio para pequenos
Produtores
CUSTOS íOTAlS (1+2)

877,300.001

2.,361,i"70.00 1

2,541,270.00 1

2,531,270.00 1

~,826,130.00 \

=-====::::======-==========================~=~===============~=====---=---------------------------------- -

-

l0,137,740.00

.-
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3. PROJECTS: HONITORING ANO FISCALIZATJON
CONSOLIDATED EXPENSES FOR ALL PROJECTS
(PER ITEM OF YEAR)
TOTAL PER

COST PER YEAR (USS)
ITEM OF EXPENSES

---··-·-· l-·······-1--------· 11

1

r11·······-l----·---·1v
12,905,640.00

.. 1

v

l

9,527,700.00

1reH

_

S1 ,434, 221.00

9,507,921.00

9,446,270.00

10,046,690.00

1.2-Dailly Allowences

1,804,890.00

1,834,390.00

1,452,050.00

1,537,600.00

1,461,600.00

8,090,530.00

1.3-Consunable Materials

3,225,740.00

3,035,740.00

2,779,240.00

2,574,740.00

395,000.00

12,010,460.00

1.4-Consulting Service/
Individual

469,500.00

562,399.00

140,200.00

140,200.00

13,000.00

1,325,299.00

1.5-Consulting Service/
Corpora te

4,007,791.00

4,013,741.00

5,675,200.00

8,653,100.00

7,658,100.00

30,007,932.00

-------------------·------·------··-•----------··--------------·--·.
11,655,460.00

9,997,000.00

21,soo,000.00

12,650,000.00

80,996,075.00

12,650,000.00

73,168,075.00

1.CURRENT EXPENSES

--···--------···----··--------------•-----·------------·-··------------------·---------------~---------------------·--~-------------------- 1.l·Payroll and taxes

--------

1.6-Financial Assistance
for Students
1.7-Administration
1.8-Interest rncome (Endowment)

2.CAPITAL EXPENSES

25,193,615.00

----~~----··----------------------··•---·-------···-----·-------··------·--- 349,000.00
2.1-Civil Works anel Installations
2.2-Equipnent and Permanent
Material
2.3-Buildings anel Lanel

1,479,000

·ºº

22,214,615.00

9,806,460.00

8,497,000.00

20,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

,,soo,000.00

20,043,690.00

34,405,640.00

- -----··- ------··
1,828,000.00

6,000,000.00

2.4-Aid to Small Producers

-----------------·------------·-----•---------·-----·-----····------- -·
21,101,730.00
34,701,536.00

TOTAL COST PER YEAR (1+2)

22,177,700.00

- - ~~----==============;==============-=:============~==============--====::===:-=:=----=--------------------------------------------------

---

---

132,430,296.00

--- --

l
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) ) 1 1 1 1 1 1 )
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MONíTORAHENTO E FISCALíZACAO
3.1 MONíTORAHENTO

PROJETO:
SUOPROJETO:

CONSOL IOAOO
TOTAL POR

CUSTOS POR ANO (US$)
ELEMENTO DE DESPESA

········!

1

1' .••.... , ..•..•• Ili •...•.. 1

'v_

1

l

v

ELEHEHTO_ ••

7,098,971.00

6,881,720.00

7,818,390.00

l0,4t8,940.00

4,041,000.00

36,259,021.00

1. 1 ·Pessoal

.00

·ºº

·ºº

·ºº

.00

.00

1.2·Diarias

799,790.00

764,490.0d

579,450.00

556,0QQ,(!O

480,000.00

3,179,730.00

2,760,940.00

2,561,740.00

2,481,740.00

2,261,740.00

82,000.00

10,148,160.00

1.4·Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica

461,800.00

552,399.00

127,200.00

127,200.00

1.5-Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridica

3,076,441.00

3,003,091.00

4,630,000.00

7,474,000.00

1.DESPESAS CORRENTES

1.3-Material de ConslJ!11Q

1,268,599.00
3,479,000.00

21,662,532.00

1.6·Aux i I i o Financeiro a
Estudantes

1

1.7-Taxa de Adrninistracao

1

.00

1.B·Juros (endowment)

1

.00

2.DESPESAS DE CAPITAL

2. 1-0bras e lnstalacoes
2.2·Equipamento e Haterial
Permanente
2.3·Aquisicao de !moveis
2.4-Auxilio para pequenos
Produtores
CUSTOS TOTAIS (1+2)

.00

14,303,505.00

2,625,000.00

9,500,000.00

21,500,000.00

12,000,000.00

59,928,SOS.OO

1,100,000.00

·ºº

.00

·ºº

.00

1,100,000.00

11,703,505.00

t, 125,000.00

6,000,000.00

20,000,000.00

12,000,000.00

52,828,505.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

6,000,000.00

I

.00

21,402,476.00

9,506,720.00

17, 3 '6, 3~0 .00

31,913, 91,0.00

16,041,000.00

96,187,526.00

:=================~=========---=--:-=--======~=============;===================------------------------------------------------------- -r'O')·
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PROJETO:
SUBPROJETO:

MOHITORAHEiHO

E FtSCAllZAC,,o

3.2 FISCALIZACAO E CONTROLE
CONSOLIDADO
TOTAL POR

CUSTOS POR AUO (USS)
ELEMENTO DE DESPESA

IV

111

li

__________

V

ELEMENTO
4

_____

----·------··---

-------------------------------,----------------,-------------------------------- --------·-----··
2,228,300.00

2,486,700

2,486,700.00
·ºº --·-----------

12,175,200.00

1.DESPESAS CCRRENTES

2,408,950.00

2,564,550.00

---4~-----------~---

--·-------·---

-----·4·------

1,005,100.00

1,069,900.00

372,600.00

981,600.00

981,600.00

t.,910,800.00

464,800.00

474,000.00

297,500.00

313

·ªºº·ªº

313.,000.00

1,862,300.00

13,000.00

--·---···-····

-·-----------~

----··--·-----

\. 1-Pessoa l

1.2·Diarias
l.3·Haterial de Consumo
l.4·Servicos de Terceiros/
Pessoa Fisica

1

7,700.00 1

10,000.00 1

13,000.00 1

13,000.00 1

1.S·Servicos de Terceiros/
Pessoa Juridica

1

931,350.00 1

1,010,650.00 1

1,045,200.00 1

1,179,100.00 1

!

56,700.00

1,179,100.00 1

5,345,400.00

1.6·Auxilio Financeiro a
Estudantes
1.7·Taxa de Administracao
1.8-Juros Cendowment)

2,1·0bras e lnstalacoes
2.2·Equipamento e Material
Permanente

·ºº
··---------·- .•

9,030,460.00
__ ........ _____ . _

379,000.00

349,000.00

10,390, 110

2.DESPESAS DE CAPITAL
.•..•....•••. ----·----

497,000.00

-----·--------

650,000.00

·····----··---

-----··--···--

21,067,570.00

..................•.••.••.•

728,000.00

l

10,511,110.00 1

8,681,1.60.00 1

i.97,000.00 1

1

650,000.00 1

20,339,570,00

1

13,299,060.00 j

11,595.~10.00 j

2,725,300.00 j

2,486,700.00 j

3,136,700.00 j

33,2,2,770.00

2.3•Aquisicao de !moveis
2.4-Auxilio parij pequenos
Produtor~s
CUSTOS TOTAIS (1T2)

=~===~=~~==~==:=======:========:~;::==~===~===-====~--=-===-~=====-=============;==-==--==-----=====-==--========================~==-
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B. DEMONSTRATION PROJECTS - CATEGORY A/8
CONSOLIOATEO EXPENSES FOR ALL PROJECTS

--·-------------------------------------------------·-----------------·--········-···-~---·--------------------------------------

------- -

COST PER YEAR CUS$)
-------------------------1
TOTAL
--------··-·-------·--------··············VI
1
IV
----l---------~---------1-----·-··-···-·····'-·---------------·

ITEM OF EXPENSES

----·--·;;;;-----···1-·------;;;
------------------- ---------------··-1.CURRENT EXPENSES

32,990,022.00

ss,n4,044.oo

62,574,524.00

35,588,033.00

218,798,645.00

31,872,022.00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.1·Payroll anel taxes
112,500.00

225,000.00

225,000.00

168,750.00

112,500.00

843,750.00

1.3-Consunable Materials

12,500.00

955,000.00

955,000.00

63B,750.00

632,500.00

3,193,750.00

l.4·Consulting Service/
Individual

30,000.00

1,320,000.00

1,320,000.00

885,000.00

870,000.00

4,425,000.00

1.5-Consulting Service/
Corporate

30,335,022.00

54,754,524.00

47,954,044.00

29,515,533.00

2s,an,022.oo

188,436,145.00

2,500,000.00

5,320,000.00

5,320,000.00

4,380,000.00

4,380,000.00

21,900,000.00

- .

11,940,000.00

11,940,000.00

59,700,000.00

-

7,580,000.00

5,720,000.00

5,720,000.00

28,600,000.00

-

5,580,000.00

5,580,000.00

3,720,000.00

3,720,000.00

18,600,000.00

2,500,000.00

2,soo,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

1.2-Dailly Allowences

1.6-Financial Assistance
for Students
1.7·Aàninistration
1.8·Interest Incarne (Endoldllent)

-----··-····---·------······-····-··•·-·-----··-·-----····--------·-----------15,660,000.00
4,500,000.00
-----··-··---·*·------···--·--------1------···---------····--·---···-··-·--·--7,580,000.00
2,000,000.00

15,660,000.00

2.CAPITAL EXPENSES

2.1-Civil ~orks and Installations
2.2-Equipnent anel Permanent
Material

.

--

.

2.3-Buildings anel Land
2.4·Aid to Small Producers

2,500,000.00

..

12,500,000.00

------------------·--······---------•---------------------------------------------·--------------·-----------······-·---·---------------------------------278,498,645.00
43,812,022.00
47,528,033.00
71,434,044.00
78,234,524.00
37,490,022.00
====:=~==•==-==============================~====----========================================---------------------------------------------IO't
TOTAL COST PER YEAR (1+2)

