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APRESENTAÇÃO 
r: 

r: 
Este documento apresenta uma versão inicial , para discussão, da proposta de 
consolidação do PDA, com base nas diversas avaliações realizadas no âmbito do 
Subprograma e do PPG7. 

r: 
r: 

Esta proposta baseia-se na incorporação de componentes que complementam as 
· atividades que já vêm sendo apoiadas e desenvolvidas e nas recomendações das 

avaliações e as lições aprendidas. 

r: Dessa forma, a continuidade aqui proposta visa consolidar a realização de alguns 
objetivos ainda não alcançados nos seis anos de PDA e nos três anos de projetos 
executados em campo. r: 

r: 
Hoje, temos uma visão melhor do desafio que significa a busca pelo desenvolvimento 
sustentável em relação ao tempo necessário para a implementação das ações, da 
mobilização constante dos atores, da exigência de parâmetros técnicos consistentes para 
a proposição de políticas públicas e das diversas formas de disseminação requeridas 
para levar à sociedade e aos tomadores de decisão a idéia da sustentabilidade. 

r, 

r: Nesse momento, é importante relembrar que os objetivos do PDA continuam atuais e 
realizá-los depende de um último esforço e de flexibilização de prazos. O objetivo geral 
do PDA é contribuir para a conservação, a preservação e o manejo sustentável dos 
recursos naturais da Amazônia Legal, da Mata Atlântica e de seus ecossistemas 
associados. Os objetivos específicos são: gerar conhecimentos sobre a conservação, 
preservação e manejo sustentável dos recursos naturais, por meio de atividades 
demonstrativas, com envolvimento e participação das populações locais; transferir o 
conhecimento resultante das experiências, para outras comunidades, outras ONGs, 
tomadores de decisão e técnicos de governo; e fortalecer a capacidade de organização e 
articulação das populações locais, bem como a sua capacidade de elaborar e 
implementar subprojetos. 

,,.... 
r: 
r 

(' 

r: Aqui cabe um rápido balanço do que foi executado. De fato, as organizações foram 
fortalecidas na sua capacidade de propor e executar projetos localmente; muito 
conhecimento foi gerado, mas está restrito aos executores dos projetos, necessitando ser 
complementado com parâmetros técnicos para serem disseminados à sociedade. Por 
conseguinte, a transferência de conhecimento para outras comunidades e para os 
tomadores de decisão depende da consolidação dessas experiências e do seu registro 
adequado. 

r> 

r: Em síntese, o PDA, com seus 188 projetos, criou um universo de experiências 
demonstrativas suficientes. Falta, porem, a consolidação e a disseminação dessas 
experiências. 

,,,- 

r 
r 
r 

Há um consenso de que uma das grandes lições do PDA é o seu mecanismo 
democrático, transparente e ágil de seleção de projetos e repasse de recursos. O bom 
funcionamento desse mecanismo levou o PPG7 a propor a incorporação dos 
componentes adiante expostos, com finalidades específicas para as quais as 
experiências do PDA Clássico não foram suficientes. 

r: 
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Vem sendo finalizada com sucesso a fase de preparação do POPI (Projetos 
Demonstrativos dos Povos Indígenas), com início da execução dos projetos previsto para 
2002. O Componente Mata Atlântica - Conservação e Sociedade Civil - encontra-se em 
preparação e herda do PDA as lições sobre a conservação da biodiversidade e a noção 
da importância da participação da sociedade civil. O Componente Uso Sustentável dos 
Recursos Naturais do Prodesque se propõe a disseminar as alternativas de produção 

• experienciadas pelos PDAs e a noção da sustentabilidade da propriedade rural e de seu 
sistema de produção e não apenas a introdução de novas práticas produtivas. Dessa 
forma, cresce a importância do manejo florestal dentro da estratégia da propriedade rural, 
pequena ou grande. O PRODESQUE também inicia uma nova visão da disseminação 
que incorpora a mobilização social em prol do desenvolvimento sustentável como forma 
de efetivamente construir uma nova relação com os recursos naturais. 
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1.1. Antecedentes 

O PDA, iniciado em 1995, aprovou até este momento 188 subprojetos, dos quais 87 
finalizados e 101 em execução. Outros oito subprojetos entram em execução em 2001. 
Quase totalidade dos recursos já foi comprometida e o que resta será liberado nos próximos 
três anos. 

No ano 2000 o PDA realizou um balanço de cinco anos de existência, num evento amplo 
com todos os participantes e parceiros, tendo por base a avaliação de 29 subprojetos 
finalizados e a Revisão de Meio Termo do PPG7. Alguns resultados deste balanço merecem 
destaque: 

,.. O PDA atendeu uma importante demanda de agricultores e ONGs dispostos a buscar 
alternativas de desenvolvimento ambiental e socialmente sustentáveis, para as quais não 
havia apoio oficial. Os executores também não tinham condições de arcar sozinhos com 
todos os riscos. A diversidade de subprojetos apoiados e o processo participativo em sua 
elaboração constituem hoje um acervo importante de experiências ainda 
insuficientemente avaliado. 

,.. Por um lado, os subprojetos do PDA encontraram uma capacidade técnica já existente 
nas comunidades e, por outro, ajudaram na sua constituição e qualificação. O reduzido 
número de subprojetos com problemas de implementação testemunha bem esta 
assertiva. 

,.. O apoio recebido pelas comunidades por meio dos subprojetos contribuiu decisivamente 
para fortalecê-las e, hoje, pode-se afirmar que existe uma rede de iniciativas de 
desenvolvimento sustentável comprometida com a preservação da floresta. 

~ Cerca de metade dos subprojetos do PDA implementa Sistemas Agroflorestais (SAFs) . 
As avaliações apontam o seu potencial e sua viabilidade no contexto da agricultura 
familiar. O número e a diversidade dos SAFs implantados e as adaptações introduzidas 
pelos agricultores indicam que a sua avaliação econômica, ambiental e social fornecerá 
elementos básicos para uma política de desenvolvimento sustentável direcionada para as 
populações das regiões de floresta. 

)Ô' O fortalecimento das ONGs e dos movimentos sociais, objetivo específico do PDA, foi 
alcançado na medida em que a concepção do Subprograma foi baseada, desde o seu 
início, na participação e na avaliação criteriosa da capacidade de implementação das 
organizações da sociedade civil. Os subprojetos valorizam a iniciativa dos agricultores, 
aumentando o seu compromisso com a execução e garantindo a adequação· das 
propostas às suas necessidades. 

,- A concentração geográfica e temática de alguns projetos de agroindústrias configura 
alternativas concretas de desenvolvimento regional sustentável. Na região tocantina, a 
concentração de projetos de produção de polpa de frutas - apesar das dificuldades infra 
estruturais e de recursos humanos - construiu alternativas de desenvolvimento econômico 
que avançaram graças a subprojetos apoiados pelo PDA que apostaram no resgate de 
frutas nativas. Numa região de fronteira agrícola onde as políticas públicas direcionaram 
os esforços para a disseminação de grandes empreendimentos agropecuários, o 
pequeno camponês encontrou nos frutos nativos um ingrediente a mais na sua dieta e na 
sua estratégia de geração de renda. Essa tendência tem reforçado a consciência da 
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necessidade de conservação das áreas nativas e tem promovido a redução das 
queimadas. O mesmo fenômeno vem ocorrendo no eixo da BR-364 (RO) e na 
Transamazônica (PA) em relação às fábricas de palmito. doces. mel, polpa de frutas e 
óleos. O sucesso dessas iniciativas pode representar a geração de um grande número de 
postos de trabalho e a dinamização da agricultura familiar, bem como da economia local. 
No entanto, para se consolidar, os projetos necessitam da articulação com os poderes 
públicos nos diversos níveis. 

~ 
1 

r: 

Nesses cinco anos, o PDA revelou-se um mecanismo bastante ágil, alcançando grupos 
sociais e áreas temáticas que até então não tinham acesso a nenhum tipo de apoio. Poucos 
projetos encontram-se com dificuldades graves na execução. A incorporação do Mecanismo 
PDA em outros Subprogramas do PPG7 (Promanejo e Provárzea) é um indicador do bom 
funcionamento do PDA como fundo. 

Ao mesmo tempo há consciência de que o PDA só cumpriu uma parte da sua missão e que 
deve-se iniciar uma segunda fase na qual a consolidação dos subprojetos de sucesso, a 
sistematização de resultados concretos e a proliferação de experiências serão o ponto 
principal de atuação. Falta ainda um bom caminho para que o PDA possa cumprir 
integralmente a sua missão, por meio da superação dos pontos de estrangulamento a seguir: - 

r= , A duração de três anos mostrou-se insuficiente para testar e consolidar novas 
experiências. Já em 1999 abriu-se a possibilidade de refinanciamento. Uma parte dos 
subprojetos promissores está entrando nesta segunda fase de consolidação. Porém, o 
PDA não tem mais recursos para refinanciar projetos e consolidar experiências. 

,,..... 
1 

, Se por um lado, o PDA criou um mecanismo satisfatório para acompanhar a execução de 
projetos, por outro, ele não conseguiu resgatar de forma satisfatória os resultados e 
impactos de subprojetos. Neste contexto ficou evidente que a base dos dados sobre os 
subprojetos é ampla, mas altamente heterogênea e dispersa. Assim, não conseguiu 
sistematizar de maneira suficiente os primeiros resultados dos subprojetos. 

,,,.... 

, Os subprojetos de uma maneira geral produziram muitos conhecimentos novos, tanto em 
relação aos processos de organização, quanto à produção e ao beneficiamento. No 
entanto, poucos se dedicaram a sistematizar e registrar as suas experiências e os 
coeficientes técnicos dos processos produtivos. Isto é essencial para que haja uma 
difusão ampla e maior influência nas políticas públicas. 

, Falta estratégia clara de disseminação. Muitos subprojetos incluem propostas de 
disseminação (cartilhas, vídeos), mas são iniciativas isoladas e desconectadas. Os 
esforços foram insuficientes para a proliferação das experiências exitosas. 

....... 

, Muitos projetos só poderiam ter um efeito maior (e em alguns casos até viabilidade) 
no contexto de um esforço regional. Especialmente um impacto para políticas públicas 
depende de uma articulação com outras iniciativas. A Secretaria Técnica (ST) iniciou um 
trabalho para ajudar iniciativas regionais, propondo a estruturação de "pólos regionais". 
Mas os instrumentos e recursos humanos atuais não são suficientes para consolidar 
estas iniciativas . . r 
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Estes pontos de estrangulamento deixam claro que o PDA conseguiu criar as bases de 
experiências (os subprojetos), mas faltam iniciativas adicionais para viabilizar os potenciais 
demonstrativos. O grande capital do PDA são os quase 200 subprojetos e a inserção 
orgânica na sociedade civil. Para superar as deficiências apontadas temos que mobilizar este 
capital. 

Os recursos financeiros atuais da ST não são suficientes para enfrentar os desafios aqui 
delineados. A consolidação dos projetos mais promissores é a condição básica para a 
sistematização e disseminação de experiências. Propomos, dessa forma. dois mecanismos 
principais para viabilizar a consolidação: 

1.2. Redefinição do papel dos pequenos projetos para viabilizar atividades adicionais 
de consolidação do PDA, conforme proposta do seminário de cinco anos do PDA 
(maio 2000). 

Todas as linhas de ação dependem da capacidade do PDA de construir parcerias e, assim, 
viabilizar redes de intercâmbio, de apoio e de mobilização. É necessário evitar a criação de 
novos mecanismos e instâncias. Propomos usar basicamente o Mecanismo de Pequenos 
Projetos para financiar as iniciativas adicionais de consolidação e disseminação. A falta de 
recursos está inviabilizando, no momento. esta proposta. 

1.3. Linhas de ação propostas 

Para realizar os potencias do PDA propomos as seguintes linhas de ação que necessitam 
de recursos adicionais. 

r: 

r • Registrar, sistematizar e disseminar o conhecimento produzido pelo PDA. 

r: 

r: 
r: 
r: 

r- 

r- 

r: 
r- 

Mesmo estando presentes em muitos subprojetos, as estratégias de disseminação 
de resultados ainda se restringem a áreas específicas, concentrando-se no âmbito local. 

Em função da pressão da demanda, a adoção de mecanismos para um 
monitoramento mais eficiente e eficaz - embora recomendada em vários documentos - 
aconteceu somente no final de 1999. Falta ainda conceber e implementar processos 
específicos para sistematizar as experiências e lições aprendidas. 

O registro e a sistematização de experiências serão a base para um processo de 
assistência técnica, disseminação das lições aprendidas pelos subprojetos do. PDA e base : 
para o estabelecimento de um processo de comunicação. O seu ponto de partida será a 
sistematização das experiências mais significativas, tendo como elemento chave o 
intercâmbio de conhecimentos entre agricultores e técnicos dos subprojetos. 
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Resultados 

,.. Mecanismos de intercâmbio e assistência entre os subprojetos do POA e afins 
construídos. 

,.. Redes GTA e RMA e demais parceiros mobilizados e articulados para identificar 
experiências que possam se tornar referência. 

,- Integração nos processos locais de difusão das experiências dos alunos e monitores das 
• escolas rurais de alternância e agrotécnicas desenvolvidos através de subprojetos. 
,- Subprojetos apoiados para sistematizar e publicar experiências e tecnologias validadas 

nas diversas áreas temáticas. r: 

r- • Capacitar técnicos e produtores como agentes de difusão 

r: 
r- 

r -, 

rrz: 

r 

r 

r: 
[' 

r 
.-· 
r- 

Todos os esforços na área de capacitação estarão voltados para a formação de um 
fundo de recursos humanos qualificados para dar apoio aos projetos de desenvolvimento que 
trabalham articulados. Essa rede de qualificação não pode ser restrita aos técnicos e a 
outros assessores, mas deverá incluir produtores com potencial e experiência. Os próprios 
subprojetos oferecem um lugar privilegiado para experiências de formação como 
intercâmbios e cursos. Atenção especial deverá ser dispensada aos produtores jovens. 
Neste caso. uma parceria com as Escolas Familiares seria estratégica. 

Resultados 

~ Programa específico de capacitação elaborado e implementado com os recursos 
existentes (ST e GTZ), buscando recursos adicionais e outros parceiros. 

>-- Parceria com DED e GTA implementada com cinco cooperantes trabalhando no apoio do 
PDA no Pará e Maranhão. 

• Apoiar projetos consolidando a integração dos aspectos ambientais, sociais e 
econômicos. 

Nesta linha pretende-se apoiar as iniciativas em andamento que apresentem propostas com 
uma visão integrada dos aspectos ambientais, sociais e econômicos e definam claramente 
uma estratégia de ampliação da escala ao nível local e micro regional e a sua consolidação. 
Será necessário identificar, em conjunto com os parceiros e executores de subprojetos, os 
pontos de estrangulamento para que se equacione a viabilização econômica. social e 
ambiental dos empreendimentos ou subprojetos. 

Resultados 

-, Entidades nas esferas pública e privada interessadas em apoiar o desenvolvimento e a 
consolidação das iniciativas existentes identificadas. 

,. Vinte subprojetos para consolidar propostas capazes de promover a ampliação da escala 
local e micro regional executados com parcerias, analisados, apoiados e monitorados. 

• Consolidar os atuais projetos de preservação das florestas tropicais que envolvam 
parcerias entre instituições da sociedade civil, poder público local ou estadual e a 
iniciativa privada. 
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As experiências apoiadas pelo PDA nas áreas de grande biodiversidade evidenciam 
os benefícios dos serviços ambientais decorrentes dos subprojetos de preservação 
ambiental. No entanto, muitos subprojetos apoiados com recursos públicos federais e 
internacionais não têm continuidade por falta de engajamento da sociedade e do poder 
público local. Para garantir a sustentabilidade das iniciativas protetoras é necessário que se 
estabeleçam parcerias, principalmente entre a sociedade, empresas e o poder público local. 
O propósito desta linha é desenvolver modelos demonstrativos que evidenciem as formas e 
possibilidades de construção de parceria para preservação ambiental. 

Resultados 

,. Oportunidades de conservação e situação de risco ambiental, onde há possibilidade de 
trabalho integrado entre à sociedade civil, iniciativa privada e o poder público identificadas 

,. 20 subprojetos de preservação ambiental favorecendo parcerias entre a sociedade, 
iniciativa privada e poder público local analisados, apoiados e monitorados. 

• Mobilização social em favor do desenvolvimento sustentável 

Para que haja uma modificação de fato na percepção das pessoas em favor do 
desenvolvimento sustentável é necessário que a população em geral tome conhecimento de 
sua viabilidade e importância para o futuro de todos. No nosso caso isto significa, além da 
produção de material técnico e informativo em geral, informar a população das localidades e 
municípios onde estão sendo desenvolvidos subprojetos PDA e afins sobre o seu andamento 
e sua importância para a região. 

Resultado 

:,.. Comunidades e população em geral reconhecendo as experiências do PDA e 
participando da construção do desenvolvimento sustentável. 
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2.1. Antecedentes 

O Componente Subprojetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI) representa 
uma nova fase do Programa Piloto para o PPG7, com vários desafios a enfrentar a partir de 
sua origem. No plano programático o PDPI é concebido como um complemento necessário 
ao subprograma Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da 
Amazônia Legal (PPTAL). Isto porque a demarcação das terras indígenas resolve a situação 
jurídico-legal, mas persiste outro conjunto de problemas relacionados à sustentabilidade eco 
nômica, política, cultural e/ou ambiental dessas terras. 

Toma-se necessário, portanto, o apoio a novas alternativas de sustentabilidade para 
essas populações, conforme já faz o PDA indistintamente para populações não-indígenas e 
indígenas. Entretanto, uma avaliação dos subsubprojetos indígenas do PDA revelou a 
necessidade de um componente específico que atenda as peculiaridades dos povos 
indígenas do Brasil. 

A partir dessa avaliação, foi proposto um novo Subprograma específico, o PDPI. Este 
surgiu como um componente do PDA, com financiamento de LI$ 494.800,00 do governo 
japonês através do PHRD (Policy and Human Resource Development Trust Fund) do Banco 
Mundial, para sua fase de preparação. 

Os recursos disponibilizados para a fase preparatória, cuja execução será encerrada 
em julho de 2001, viabilizaram a elaboração do formulário e caderno básico de informações, 
a realização de 16 oficinas em diferentes regiões da Amazônia Legal e a produção de um 
Banco de Dados sobre as organizações indígenas da região. 

As oficinas cujos objetivos eram a divulgação do PDPl e a capacitação de lideranças 
na elaboração de subprojetos, foram realizadas em Manaus (AM), Boa Vista (RR), Benjamin 
Constant (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Lábrea (AM), Ji-Paraná (RO), Rio Branco 
(AC), Macapá (AP), Barra do Garças (MT), Cuiabá (MT), Palmas (TO), Tefé (AM), Carolina 
(MA}, Belém (PA), Parque Indígena do Xingu (MT) e em Barra do Corda (MA). As oficinas 
também propiciaram um contato preliminar da equipe do PDPI com as realidades de cada 
uma dessas regiões. Delas participaram cerca de 500 indígenas, de mais de 80 etnias 
diferentes, com realidades sacio-econômicas e culturais distintas. 

2.2. Situação atual 

Segundo informações da Funai, no Brasil existem pelo menos 350.000 índios. A 
expressão numérica da população indígena com relação à população total do país (0,2%) 
contrasta com sua importância cultural e ecológica para a preservação de grandes áreas 
florestais, especialmente na Amazônia Legal. As imagens de satélites dos últimos vinte anos 
mostram uma tendência cada vez mais acentuada na Amazônia: as terras indígenas formam 
os maiores maciços florestais conservados, às vezes cercadas por áreas devastadas. Dessa 
forma, qualquer política que vise a conservação das florestas tropicais no Brasil tem que 
levar em consideração as terras indígenas e os seus habitantes. 
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Ainda segundo dados do órgão indigenista, cerca de 60% da população indígena 
encontra-se nas macro-regiões Norte e Centro-Oeste. Os povos indígenas habitam cerca de 
561 terras, abrangendo uma área total de 98.628.352 hectares, o que corresponde a 11,5% 
do território nacional. A maioria dessas terras, 66%, encontra-se na Amazônia Legal, 
somando 97.342.896 hectares, isto é, 99% da área total das terras indigenas formalmente 
reconhecidas, e cerca de 20% de todos os territórios da região. Portanto, a população 
indígena e suas terras devem desempenhar papel de destaque para o desenvolvimento 
ecolóqico e economicamente sustentável na Amazônia. No entanto, a situação concreta da 
população indígena é marcada por grandes deficiências no que diz respeito à segurança 
física e territorial, saúde, educação e economia, na grande maioria dos territórios 

A experiência dos últimos anos, revela que as demarcações das terras indígenas 
representam apenas o primeiro, embora decisivo passo para o autodesenvolvimento da 
população indígena. Mas, a demarcação física e sua regularização não garantem 
automaticamente a segurança das terras e de seus limites. No contexto atual de expansão 
da economia de mercado sobre novos territórios e seus recursos naturais, a situação pós 
demarcatória ainda é crítica . 

A revisão crítica de posturas e práticas assistencialistas e/ou tutelares no rela 
cionamento com as sociedades indígenas tem estimulado a busca de modelos e estratégias 
alternativos, capazes de contribuir para o autodesenvolvimento sustentado dessas 
sociedades. Ao conceber as organizações indígenas como proponentes de subprojetos, o 
PDPI oferece um amplo campo para experiências inovadoras nesse sentido. A existência de 
mais de 300 organizações indígenas na região amazônica, segundo o levantamento 
realizado pelo PDPI, representa um grande potencial para implementar as modalidades 
participativas previstas no subprojeto. 

2.3. Principais diretrizes de políticas públicas para o setor 

Até recentemente toda a atuação governamental em relação às questões indígenas 
esteve concentrada no órgão indigenista oficial, a Funai. Entretanto, a maior parte dos · 
recursos disponíveis têm sido gastos com os poucos grupos indígenas que têm capacidade 
de pressão para acessar tais benefícios. A revisão desse quadro tem sido uma demanda 
tanto das organizações indígenas quanto de funcionários do próprio órgão. 

Nos últimos anos, vem ocorrendo uma desconcentração de competências, com o 
envolvimento de órgãos setoriais (como os Ministérios da Educação e Saúde-) e de governos 
estaduais e municipais, que passam a desenvolver atividades junto à população indígena 
dentro de suas atribuições específicas. Diversas organizações indígenas 'da Amazônia 
assumiram, por exemplo, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, através de convênios 
com a Fundação nacional de Saúde - Funasa (com orçamento de 2 a 5 milhões de reais por 
ano), se responsabilizando pela contratação de equipes de saúde e instalação de unidades 
de tratamento nas aldeias, entre outras atividades. Essa experiência na administração de 
volume de recursos tão elevado tem sido positiva para a capacitação das diretorias e 
quadros técnicos dessas organizações. 

Mas, mesmo com a participação desses novos atores, persistem ainda déficits no 
atendimento à população indígena em diversas áreas. Esta situação fez com que surgissem 
numerosas organizações indígenas à procura de alternativas econômicas e políticas para 
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seus povos e comunidades, as quais vêm se mobilizando na busca de novos parceiros. 
Atualmente, os povos indígenas estão numa fase de auto-afirmação étnica crescente. Há 
uma série de tentativas por parte de organizações indígenas e ONGs indigenistas de 
contnbuir para a melhoria da situação das comunidades indígenas através de pequenos 
subprojetos locais. As experiências, apesar de pontuais, são muito valiosas para desenvolver 
novas abordagens participativas e tentar acabar com os antigos padrões assistencialistas e 
clientelistas. Hoje, muitas comunidades indígenas têm condições de propor e solicitar seus 
próprios subprojetos locais. 

No plano institucional, o PDPI representa uma inovação importante no âmbito do 
PPG7. propondo uma parceria interinstitucional entre dois subprogramas que têm 
evidenciado alto grau de eficiência: o PPTAL e o PDA. Dessa forma. o PDPI proporcionará o 
desenvolvimento das potencialidades indígenas em gerir recursos naturais, humanos e 
financeiros e implementar novas experiências de participação e de desenvolvimento 
sustentável desses povos. Nesse contexto. a participação e o envolvimento das 
comunidades indígenas constituem pressuposto indispensável dos subprojetos e um dos 
critérios mais importantes para sua avaliação. 

2.4. Linhas temáticas 

O PDPI irá financiar subprojetos pequenos nas seguintes linhas temáticas, cujas 
atividades previstas estão relacionadas: 

• Monitoramento das terras indígenas 
-,.. Fortalecer as capacidades locais de vigilância e manutenção dos limites das terras 

indígenas. 
, Aproveitamento das áreas limítrofes das terras indígenas. 
;;.. Criar condições para o deslocamento de comunidades indígenas dentro dos limites de 

suas terras e sua distribuição espacial em zonas ainda não ocupadas diretamente por 
elas. 

'r Apoiar a recuperação de áreas degradadas. 
, Promover ações de mediação nas áreas limítrofes (zonas-tampão) fora das terras 

indígenas. 
, Buscar a conscientização da população indígena e não-indígena das respectivas regiões 

sobre os resultados das demarcações. 
> Minimizar os eventuais impactos ambientais de atividades econômicas por meio do 

planejamento ambiental. 

• Atividades econômicas sustentáveis 
>- Fortalecer as atividades econômicas sustentáveis. 
;;;. Respeitar a autonomia familiar. 
> Promover a cultura agrícola diversificada e consorciada. 
, Criar iniciativas e condições para proporcionar melhor acesso dos produtos indígenas ao 

mercado. 
> Promover estudos de viabilidade de comercialização de produtos indígenas (custo 

benefício: custo de produção e transporte, preço final etc.). 
> Levar em consideração as características e os conhecimentos etnoecológicos locais. 
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• Resgate e valorização cultural 
, Fortalecer os conhecimentos tradicionais indígenas e incentivar a sua prática. 
, Contribuir para a preservação da cultura e história indígenas. 
, Formular currículos adaptados à realidade indígena. 
-,. Promover o intercâmbio cultural entre os povos para troca de experiências. 
, Contribuir para a preservação das línguas indígenas. 

2.5. Resultados esperados 

O objetivo principal do programa é: melhorar a perspectiva de sustentabilidade 
econômica, social e cultural dos povos indígenas em suas terras e de conservação 
dos recursos naturais nelas existentes, por meio do financiamento de subprojetos ao 
nível local que sejam planejados e executados de forma participativa e que sirvam de 
subprojetos exemplares de caráter demonstrativo e deve ser alcançado como 
conseqüência do sucesso dos seguintes resultados: 

»: Iniciativas indígenas implementadas em forma de subprojetos locais. 
, Unidade de Gerenciamento (UG) implantada e operando de forma eficiente. 
-,. Capacidades de elaborar, implementar e gerir subprojetos locais fomentadas. 
, Conhecimentos resultantes das experiências exitosas, divulgados para outras 

comunidades e organizações indígenas, organizações não-indf genas. técnicos 
governamentais e não-governamentais e pessoas em posições políticas decisivas. 

, Organizações indígenas fortalecidas. 

3. PDMA - Componente Mata Atlântica - Conservação e Sociedade Civil 

3.1. Antecedentes 

A participação da Mata Atlântica no PPG7 tem se restringido ao Subprograma 
Subprojetos Demonstrativos - PDA. Atualmente, estão sendo apoiados 37 subprojetos em 
nove Estados. nas seguintes áreas temáticas: Sistemas de Preservação Ambiental, Sistemas 
de Manejo Florestal e Sistemas Agroflorestais e Recuperação Ambiental. Além do PDA, está 
em fase de avaliação o subprojeto Corredores Ecológicos que, em sua primeira fase. será 
implementado nos Estados da Bahia e Espírito Santo. 

No Seminário Nacional realizado em 1988 foi discutido o "Plano de Ação da Mata 
Atlântica - Componente PPG7" .Apresentado na reunião dos Participantes do PPG? 
(Doadores, Governo Brasileiro, Sociedade Civil e Banco Mundial), em outubro de 1999, o 
Plano de Ação foi aprovado como subsidio para a elaboração do Subprograma Mata 
Atlântica no âmbito do PPG7. Para viabilizar a elaboração do Subprograma foi aprovado 
Termo de Referência no valor de US$ 200,000, sendo implantado o NAPMA - Núcleo 
Assessor de Planejamento da Mata Atlântica, dentro da Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas, no Ministério do Meio Ambiente. 
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A proposta do Subprograma foi aprovada pela Comissão de Coordenação Brasileira 
CCB e pela Comissão de Coordenação Conjunta-CCC. iniciando a fase de negociação para 
captação de recursos. Foram sinalizados pelo Governo Alemão, através do KfW - 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, recursos da ordem de DM 20 milhões, com a proposta de que 
fossem gerenciados pelo PDA e destinados à área de conservação. 

O PDA tem sido, por excelência, um dos interlocutores da Sociedade Civil com o 
Governo, exercendo desde a sua criação, gestão partilhada com as ONGs, representadas 
pela Rede de ONGs da Mata Atlântica - RMA e Grupo de Trabalho Amazônico - GTA. 
Quanto à área de atuação, para o biorna Mata Atlântica. conforme acordo já assinado entre o 
Governo Brasileiro e o Governo Alemão, o PDA observa o disposto no Decreto 750/93. 

A implementação do Subprograma foi concebida de forma a estabelecer uma relação 
de integração e evitar sobreposição de esforços com os demais programas de financiamento 
para a Mata Atlântica, em execução ou preparação, tais como: Programa Avança Brasil, 
PNMA li, PNF, FNMA, Probio, Funbio, PDA/PPG7, Corredores Ecológicos/PPG7 e 
Subprojetos Bilaterais KFW-FFEM/PPG7. Dessa forma. o Subprograma Mata Atlântica vem 
preencher uma lacuna importante, que é a falta de ações direcionadas para a proteção e 
recuperação da Mata Atlântica. 

3.2. Situação Atual 

A destruição da Mata Atlântica iniciou-se com a colonização em 1500. A falta de 
percepção da importância dos benefícios ambientais proporcionados pela cobertura florestal 
nativa e a valorização exclusiva da madeira, em detrimento de produtos não madeireiros, 
levaram à supressão de grandes áreas nativas. 

A exploração madeireira da Mata Atlântica teve importância econômica em âmbito 
nacional até muito recentemente. Segundo dados do IBGE, em meados de 1970 a Mata 
Atlântica contribuía com 47% de toda a produção de madeira em tora no país, com um total 
de 15 milhões de m3, produção drasticamente reduzida para menos da metade (7 ,9 milhões 
de m3) em 1988, dado o esgotamento dos recursos. Atualmente a indústria madeireira da 
Mata Atlântica possui importância apenas regional, especificamente nos Estados do Paraná 
e Santa Catarina, onde as indústrias moveleira e de madeiramento para construções 
continuam a exploração predatória do pinheiro do Paraná. 

A Mata Atlântica sobrevive hoje em menos de 95 mil km2. Seus principais 
remanescentes concentram-se nos estados das regiões Sul e Sudeste, recobrindo parte da 
Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, onde o processo de ocupação foi dificultado pelo 
relevo acidentado e pouca infra-estrutura de transporte. 

Segundo os resultados mais recentes de estudo realizado pela Fundação SOS Mata 
Atlântica, em parceria com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o Instituto 
Socioambiental, publicado em 1998, entre os anos de 1990 e 1995 mais de meio milhão de 
hectares de florestas foram destruídos em nove estados nas regiões sul, sudeste e centro 
oeste, que concentram aproximadamente 90% do que resta da Mata Atlântica no Pais. Um 
valor equivalente a mais de 714 mil campos de futebol eliminados do mapa em apenas cinco 
anos, a uma velocidade de um campo de futebol derrubado a cada quatro minutos. Uma 
destruição proporcionalmente três maior do que a verificada na Amazônia no mesmo 
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período. Somando-se esses números aos do estudo anterior. referente ao período 85-90, 
chega-se à cifra de 11 % de Mata Atlântica destruída nos últimos 1 O anos, provocando uma 
queda de 8 ,8 para 7 ,3 na estimativa de mata primária e secundária em estágio avançado de 
regeneração, remanescentes em todo o País. Mantida esta situação, em cinqüenta anos será 
eliminado completamente o que sobrou dela fora dos parques e outras categorias de 
unidades de conservação. · 

Os números impressionantes da destruição da Mata Atlântica demonstram a 
inexistência de políticas de conservação ambiental no País e a absoluta falência do sistema 
de fiscalização dos órgãos públicos. É bom lembrar que estes desmatamentos não estão 
ocorrendo em regiões distantes e de difícil acesso, ao contrário, derrubam-se áreas de 
florestas impunemente a poucos quilômetros de cidades como São Paulo, Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro. · 

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica possui uma grande 
importância regulando o fluxo dos mananciais hídricos, assegurando a fertilidade do solo, 
controlando o clima e protegendo escarpas e encostas das serras, além de preservar um 
patrimônio ambiental, histórico e cultural imenso. 

3.3. Principais diretrizes de políticas públicas para a Mata Atlântica 

As principais diretrizes de políticas públicas para a Mata Atlântica estão resumidos no quadro 
abaixo. 
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PROGRAMAS 
ATIVIDADES FINANCIADAS 

Fortalecimento Institucional 

Fortalecimento Institucional 
de organiza_ç_ões da sociedade civil 
Fiscalização 
Licenciamento 
Educa_ç_ão Ambiental 

Apoio à criação de Ucs privadas 
Apoio à gestão de Ucs privadas 
Proteção de Remanescentes 
Maneio Florestal 
Certifica_ç_ão Florestal 
Monitoramento do Biorna 
Campanhas Educativas e 
de Opinião Pública 
Novos mecanismos de geração e 
captaç_ão de recursos financeiros 
Uso Sustentável de recursos da 
biodiversidade 
Capacitação de recursos humanos 
em conserva_ç_ão 
Eco turismo 
Pesquisa científica 
Gestão de territórios de 
Pooula_ç_ões tradicionais 
Conservação/preservação 
espécies da flora e fauna nativas 
Recuperação de Areas 
Degradadas 

FNMA I Avança I PNF I PD/A 
Brasil (PPG7) 

Corredores Subprojeto PNMA II PROBIO FUNBIO Subprogra 
Ecológicos s Bilaterais/ , ma Mata 
(PPG7) Kfw /PPG7 Atlântica 

(PPG7 

de 
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Os objetivos do Subprograma Mata Atlântica estão diretamente 
relacionados com os problemas que levam ao empobrecimento ecológico, à 
escassez de ações práticas de recuperação de ecossistemas degradados, à 
desvalorização das culturas tradicionais e ao abandono e uso inapropriado dos 
ecossistemas remanescentes. Dessa forma e considerando os objetivos gerais do 
PPG7, o problema, a relevância e as especificidades que caracterizam a Mata 
Atlântica e a Política da Mata Atlântica, o Subprograma se baseia nos seguintes 
objetivos gerais: 

, Assegurar a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, reduzindo 
significativamente seu processo de empobrecimento, através da ampliação das 
unidades de conservação e redução drástica do desmatamento ilegal. 

, Promover o desenvolvimento sustentável, assegurando a utilização dos 
recursos naturais de forma ecologicamente sustentável e socialmente justa, 
contribuindo significativamente para a redução do processo de 
empobrecimento cultural na Mata Atlântica. 

, Promover a recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica. 

{' O Componente Mata Atlântica - Conservação e Sociedade Civil apoiará 
subprojetos e atividades em duas modalidades de operação: demanda induzida e 
demanda espontânea, conforme descrito abaixo. 

• Editais de Demanda Induzida - Ações de Âmbito Nacional 

O modelo de demanda induzida será adotado para estimular o 
desenvolvimento de ações e subprojetos cujos resultados tenham efeito em 
âmbito nacional, contribuindo para a conservação e recuperação de todo o Biorna. 

Implantação do programa de monitoramento participativo da Mata Atlântica 
em âmbito nacional 

- 

Esta Linha tem como objetivo ampliar o monitoramento dos remanescentes 
florestais da Mata Atlântica, para possibilitar o estabelecimento de planos de ação 
de prevenção, o controle e combate a desmatamentos ilegais. queimadas e 
incêndios florestais; a intensificação das ações de monitoramento, controle e 
fiscalização, reforçando as iniciativas do lbama, 'Instttuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e órgãos estaduais e municipais de meio ambiente; a atualização 
das informações sobre as áreas de risco potencial para desmatamentos e 
queimadas, utilizando dados meteorológicos, de ocupação antrópica e índices 
relativos à vegetação, produzindo mapas de identificação por unidade da 
federação, do domínio da Mata Atlântica. 

r: 

r>. 

r: 
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Atividades Previstas: 

r: 

, Atualizar os dados sobre os remanescentes florestais da Mata Atlântica, 
levando em consideração os levantamentos já realizados pelo INPE, Fundação 
SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental, Sociedade Nordestina de 
Ecologia e outros realizados por órgãos governamentais estaduais e 
municipais, unificando metodologias e escalas, para chegar no nível de 
propriedade. 

,... Capacitar instituições no uso de softwares de monitoramento por meio de 
sensoriamento remoto e estabelecer uma rede de troca de informações e 
incremento da base de dados sobre a Mata Atlântica, ampliando as ações já 
realizadas através· do subprojeto "Monitoramento Participativo da Mata 
Atlântica", realizado pela Rede de ONGs da Mata Atlântica no ano de 2001. 

, Implantar urna rede de intercâmbio de informações sobre dados do Biorna. 
, Disponibilizar os dados gerados para o público em geral, em formato impresso 

e on Une. 

Capacitação em gestão de UCs 

r: 

Um dos principais instrumentos para a conservação e o manejo da 
biodiversidade é o estabelecimento de áreas protegidas, dentre elas, as 
conhecidas como Unidades de Conservação (UC). A definição desses espaços 
territoriais é incumbência do poder público, de acordo com a Constituição Federal, 
em seu artigo 225, § 1º, Inciso 111. 

A implementação do SNUC - Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação uniformizará a base conceituai referente às áreas protegidas, 
especialmente no que concerne às categorias de unidades de conservação nas 
três esferas de governo (federal, estadual e municipal) o que resultará em uma 
maior articulação do processo de gestão do patrimônio ambiental brasileiro. O 
SNUC também determina que as Unidades de Conservação sejam administradas 
por Comitês Gestores que são definidos como: instância de gestão, composta 
paritariamente por representantes de entidades governamentais e da sociedade 
civil organizada, que apresentem atuação relevante junto à unidade de 
conservação ou zona de amortecimento. Dessa forma a capacitação em gestão de 
UCs será fundamental no processo de implantação dessa nova forma de gestão 
proposta pelo SNUC. 

Atividades Previstas; 

,. Preparação de materiais didáticos para os cursos de capacitação. 
;.. Realização de cursos de capacitação em gestão de UCs (Público Alvo 

Instituições Governamentais e Não Governamentais). 
, Disponibilização em formato on line do material produzido. 
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Implantação de sistema de cadastro e monitoramento de UCs do Domínio em 
nível nacional 
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As unidades de conservação federais administradas pelo lbama somam 
aproxímaaamente 45 milhões de hectares. sendo 201 unidades de conservação 
de uso direto e indireto (26 Áreas Federais de Proteção Ambiental - APAs: 12 
Reservas Extrativistas - Resex; 28 Reservas Biológicas; 34 Estações Ecológicas: 
48 Florestas Nacionais - Flona; 5 Reservas Ecológicas; 18 Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico - ARIE; e 43 Parques Nacionais) e 253 Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural -· RPPNs. r: 

r: Existe também um grande número de unidades de conservação administradas 
pelos estados brasileiros (cerca de 460 unidades), perfazendo uma área total de 
aproximadamente 20 milhões de hectares. Entretanto persistem três grandes 
problemas das áreas protegidas brasileiras: em primeiro lugar, o total de área 
protegida por biorna é insuficiente para a conservação da biodiversidade, as áreas 
já criadas ainda não atingiram plenamente os objetivos que motivaram sua criação 
e falta um cadastramento único que permita uma visualização clara das unidades 
existentes e o planejamento das ações. 

Atividades Previstas: 

,. Levantamento das Unidades de Conservação existentes no Biorna, 
considerando as Federais, Estaduais, municipais e Particulares. 

, Criação de um banco de dados, contendo as informações coletadas durante o 
levantamento, com possibilidade de atualização on fine. 

,. Disponibilização do cadastro via internet. 

Estudo para identificação, valoração e regulamentação dos serviços 
ambientais da Mata Atlântica e desenvolvimento de mecanismos financeiros 
inovadores. , 

r: As florestas nativas e plantadas produzem bens e serviços ambientais 
essenciais para a conservação da biodiversidade, manutenção dos recursos 
hídricos, conservação do solo, recreação e lazer, retenção de sedimentos e 
regulação do clima. A Mata Atlântica, por estar localizada em área de maior 
densidade demográfica e ter sofrido forte conversão das florestas para outros usos 
do solo, faz com que seus pequenos e fragmentados remanescentes florestais 
exerçam papel fundamental no fornecimento de serviços ambientais. Por isso, é 
urgente e necessário que se realizem estudos específicos sobre a importância de 
manutenção das florestas, através da argumentação dos serviços ambientais, 
para garantir a conservação da biodiversidade. 

r: 
,,,-- 

r: 
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Atividades Previstas: 

r 

, Levantamento das possibilidades de serviços ambientais fornecidos pelos 
remanescentes florestais da Mata Atlântica. 

, Valorização econômica desses serviços ambientais. 
, Proposição de mecanismos de retorno financeiro pelos serviços prestados. 

r: 
r> 
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• Editais de Demanda Espontânea - Linhas Temáticas 

O modelo de demanda espontânea será adotado para apoiar as iniciativas que, 
coerentes com as linhàs temáticas definidas para o Subprograma como um todo, 
tenham como objetivo desenvolver atividades, ações e subprojetos com efeito em 
âmbito regional/local. 

• Linhas Temáticas para Pequenos, Médios e Grandes Subprojetos 

r: 
r 
r: 
r: 

, Apoio à criação e implantação de UCs municipais e privadas. 
, Estudos para ampliação e/ou criação de UCs e outras medidas mitigadoras de 

impactos sobre a MA, em áreas críticas de expansão urbana. 
, Campanhas de conscientização e mobilização regionais/estaduais sobre 

preservação e conservação da Mata Atlântica. 
, Elaboração de planos e implantação de corredores ecológicos em áreas 

prioritárias estabelecendo conectividade com áreas de APP e reserva legal em 
nível local e regional 

, Restauração e recuperação da cobertura vegetal nativa e outras medidas 
mitigadoras do efeito da fragmentação de habitats em áreas prioritárias e em 
áreas de mananciais e recarga de aqüíferos. 

, Uso sustentável dos recursos naturais através do ecoturismo em áreas de 
relevância ambiental. 

r: 
r 
r> 
r: 

r 
r: 
r: 
r: 

3.5. Resultados esperados 

r: 

O Subprograma Mata Atlântica pretende contribuir para o alcance dos cenários 
listados abaixo, sendo que o Componente Mata Atlântica - Conservação e 
Sociedade Civil está vinculado mais especificamente com os que estão 
assinalados. : r: 

r> 
r 
r: 
r: 
r: 
(' 

r: 
r> 
r 
r 
r-. 
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2001 
Resultados EsQ_erados i Ano 

;2002 
:2002 

Governo Federal regulamenta certificados de emissão de carbono par~1 
_proteção de áreas naturais e recuperação de áreas de_gradadas 
Brasileiros aütriêntârifprêodiJ)àçãô corri à Màiâ~5tJântica:. 

-- ----· - - ... ---- -·---- 

1 Organizado amplo programa de pesquisa da biodiversidade e conservação 
J da Mata Atlântica 
1 Regulamentadas as compensações referentes a serviços ambientais 
1 (Públicos e Privados) 

:2002 

2003 Concluído o detalharnento das áreas prioritárias para a conservação de 
biodiversidade em nível local 

'2004 

i Desmatamento zero na Mata Atlântica 
'2004 1 A fiscalização estruturada e em funcionamento 
·2oos 

2010 
• :\ Mata Atlântica atinge ritmo de recuperação de 3% ao ano ,2010 
; \'!odeios de reabilitação _da Mata Atlântica amplamente disseminados 

.2020 

: Espécies ameaçadas de extinção possuem estratégias e programas ele 
' salx amento 

4. PO/PRODESQUE 

4.1. Antecedentes 

O Subprojeto de Monitoramento e Controle de Desmatamento e Queimadas 
- Prodesque surgiu no PPG7 em substituição ao Subprojeto para a Rccuperaçàc 
de Áreas Degradadas. A discussão do Prodesque no âmbitc do Comitê de 
Coordenação do PPG7 resultou na elaboração de uma proposta conjunta oelc 
SPRN e o PDA unindo o que os dois Subprogramas têm de melhor: a articulação 
política do SPRN junto às OEfv\AS e Governos Estaduais e o mecanismo de 
intemalizaçào de recursos e a prática de gestão participativa do POA. 

Dessa forma. o SPRN e o PDA elaboraram uma proposta para e Prodesque 
baseada em três linhas de ação: Comando e Controle, 1\/íonitorarnentc Ambienta: e 
Use Sustentável dos Recursos Naturais. Os componentes de Comande e Ccr-trole 
e fvlonitOiamentc Ambiental. a cargo do SPRN, incorporam as exoeriéncias 



r 
r: 

r: 

realizadas por governos estaduais e entidades da sociedade civil, sintetizadas 
num conjunto de instruções normativas editadas pelo Ministério do Meio Ambiente, 
em março do corrente ano, que cria o Sistema de Monitoramento e Avaliação de 
Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural na Amazônia Legal. O 
componente Uso Sustentável dos Recursos Naturais, a ser executado pelo PDA e 
ora denominado PD/Prodesque incorpora, por sua vez, além da experiência do 
Subprograma na implementação de subprojetos envolvendo comunidades e a 
sociedade civil de forma geral, o seu mecanismo eficiente e democrático de 
seleção de subprojetos e repasse de recursos e as experiências bem sucedidas 
de uso sustentável dos recursos naturais, conservação e recuperação ambiental. 

r: 

r: 
Outras experiências bem sucedidas também foram consideradas. 

Ressaltam-se o subprojeto "Fogo Emergência Crônica"; o Proteger; o Amazônia 
Fique Legal, o Proarco e as Agendas Positivas promovidas pela Secretaria de 
Coordenação da Amazônia - SCA nos nove estados da região, que criaram um 
clima propenso ao diálogo com os atores chaves envolvidos com as questões do 
desmatamento e queimadas. 

r: 

r 
r: 

Em síntese, este componente incorpora várias experiências bem sucedidas 
de combate ao desmatamento e queimadas, as recomendações da Revisão de 
Meio Termo do PPG?. do SPRN e das Avaliações do PDA. Caminhando nessa 
direção, o Prodesque. tal qual ora formulado, promove uma ação conjunta e 
integrada no âmbito do Programa Piloto, aprofundando e disseminando as 
experiências promissoras e buscando ampliar seu raio de ação junto aos 
tomadores de decisão e às políticas públicas. 

4.2. Situação atual (problemas identificados) 

r- 

Estima-se que a área total desmatada na Amazônia Legal alcança 78 
milhões de hectares ou 16% da região. As taxas anuais de desmatamento 
mostraram um ligeiro decréscimo até 1999 (média de 1.5 milhões de hectares/ano 
no período de 1996-99), mas continuam preocupantes, especialmente quando se 
considera a grande extensão de terras desmatadas improdutivas e subutilizadas 
na região. 

r: 
r 

r: Nas últimas décadas, o desmatamento na Amazônia brasileira tem-se 
concentrado ao longo do chamado "Arco do Desmatamento", que se estende entre 
o sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia e sudeste do Acre. Mais 
especificamente, 70% do desmatamento na Amazônia Legal tem ocorrido em 
cerca de 100 municípios nos estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia, que 
representam em tomo de 20% da área total da região. Entre alguns municípios 
desses estados, a área desmatada já chega a 80-90% de sua superfície total. 

r> Um fato especialmente preocupante é que grande parte do desmatamento 
na Amazônia tem ocorrido em áreas legalmente protegidas pela legislação 
florestal, inclusive em Áreas de Preservação Permanente (beiras de rios e 
igarapés, encostas de morros e serras etc.). Além disso, a grande maioria dos r 

r: 
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r 

r 
r: desmatamentos realizados por produtores rurais tem ocorrido sem autorização 

dos órgãos competentes. 

A concentração geográfica do desmatamento na Amazônia se dá por uma 
série de fatores: ocorrência de áreas com características de solos e clima mais 
favoráveis para atividades agropecuárias, influência da abertura e asfaltamento de 
rodovias, criação de assentamentos rurais pelo Incra. incentivos financeiros e 
fiscais à pecuária extensiva, expansão da indústria madeireira e a localização 
subprojetos de mineração, dentre outros. 

r: 
r: 

Os processos que envolvem as queimadas, por sua vez. são resultantes do 
sistema tradicional de eliminação de biomassa em áreas desflorestadas ou 
desmatadas e preparo da terra para novas áreas de plantio de culturas agrícolas e 
manejo de pastagens. Tais práticas, além de nocivas do ponto de vista do 
desmatamento, afetam a fertilidade do solo inviabilizando a atividade produtiva no 
longo prazo. O uso do fogo como prática agrícola é feito geralmente de forma 
aleatória, sem qualquer mecanismo de controle, o que resulta em áreas 
queimadas significativamente maiores do que necessário para fins agrícolas. 

r: 

r: 

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

4.3. Principais diretrizes de políticas públicas para o setor 

Duas linhas de políticas públicas relacionam-se diretamente com o 
Prodesque, uma vez que o programa se propõe a coordenar ações nesses dois 
níveis: o das políticas de incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais e das 
políticas que visam à redução, monitoramento e controle do desmatamento e 
queimadas. 

r: 
r 
r: 

O grande promotor de alternativas sustentáveis de produção na Amazônia 
tem sido o PPG7, mais particularmente o PDA e os subprogramas elaborados a 
partir da experiência do próprio PDA, como o Promanejo e o Provárzea. O PDA 
configura-se como a maior experiência com sistemas agroflorestais na Amazônia, 
tendo apoiado também outras formas de manejo e técnicas de recuperação 
ambiental. O Promanejo e o Provárzea, apesar de recentes, estão apoiando 
iniciativas promissoras, respectivamente, de manejo madeireiro e de recursos 
naturais de várzeas. Nesse cenário, o Prodesque se configura como uma 
oportunidade para disseminar os resultados desses e de outros programas de 
apoio a alternativas econômicas sustentáveis nas Florestas Tropicais. 

r: 
Quanto às políticas de controle do desmatamento, apesar de o Código 

Florestal ter sido editado em 1965, somente a partir da década de setenta o 
desmatamento na Amazônia tomou-se objeto de preocupações do governo e da 
sociedade civil. Mais recentemente, a evolução da tecnologia do sensoriamento 
remoto possibilitou a identificação e quantificação do processo de desmatamento r: 

r- 
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r 

da Amazônia. A partir de então. o crescente impacto sobre a opinião pública 
provocado pela divulgação dos índices anuais de desmatamento tem pressionado 
o Governo Federal. Em 1999, o Ministério do Meio Ambiente proibiu o 
desmatamento na Amazônia por 120 dias. Essa medida provocou uma forte 
reação por parte da sociedade e das empresas e entidades governamentais da 
região, resultando num processo de consultas e debates para a consolidação de 
uma Agenda orientada para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

r: 

Nove Agendas Positivas foram elaboradas, uma em cada Estado da 
Amazônia Legal, gerando diversas propostas, algumas delas diretamente 
relacionadas ao tema desmatamento e queimadas. Dois estados se destacaram 
nesse processo: Acre e Mato Grosso. No Acre, convênio assinado com o lbama e 
parceria com o Ministério Público Estadual possibilitaram o licenciamento de áreas 
de até três ha, inclusive regularizando a situação de posseiros. O governo da Acre 
também formalizou Acordo com 22 empresas para adotarem planos de manejo 
sustentável de recursos florestais madeireiros. No Mato Grosso, não obstante a 
adoção de uma política de desenvolvimento voltado para o agronegócio, o 
governo estadual vem desenvolvendo um sistema inovador de monitoramento e 
controle do desmatamento e queimada por sensoriamento remoto. Os resultados 
são visíveis: a metodologia executada, associada a outras iniciativas que 
potencializaram a sua eficácia, provocou a redução dos focos de calor no Estado 
de 57% nos meses de julho, aqosto.e setembro e de 37% ao longo do ano. 

r: 
r: 

r 

Outros programas congêneres foram implementados: o Subprojeto 
Amazônia Fique Legal, em parceria com os Estados; o Proarco, de atuação no 
Arco do desmatamento visando o controle, o monitoramento e a prevenção de 
incêndios florestais; o Prevfogo que foca a prevenção, combate e manejo do fogo 
em Unidades de Conservação, e o Proteger que atua junto às entidades 
representativas dos trabalhadores rurais. Por sua relevância e amplitude, ressalta 
se também o Sivam/Sipam que irá disponibilizar uma série de produtos de 
fundamental importância para a estratégia de monitoramento e controle pelo 
Prodesque. 

Todas as iniciativas acima citadas geraram lições importantes que estão sendo 
consideradas pelo Prodesque. 

4.4. Linhas temáticas 
r: 
r: 

r: 

As linhas temáticas do PO/Prodesque do Prodesque têm como estratégia a 
complementariedade das ações de mobilização social promovidas a partir dos 
protocolos municipais sobre uso do fogo e das brigadas comunitárias de combate 
a incêndios, com ações de disseminação e apoio a alternativas ao uso do fogo, 
de novas práticas produtivas sustentáveis e da incorporação do manejo florestal 
no sistema de produção da propriedade rural. 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 

• Protocolos Municipais sobre fogo apoiados e disseminados 
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r: 
r: 
r: 

,.,-. 

Os protocolos municipais sobre o fogo nascem de uma experiência bem 
sucedida da ONG Amigos da Terra que tem como fundamentos: primeiro, a noção 
de que a questão das queimadas deve ser tratada de forma preventiva e 
pactuada: e, segundo, que as ações de combate às queimadas somente surtem 
efeitos se implementadas em nível local, ou seja, no âmbito municipal. 

r: 

Os protocolos constituem acordos entre sociedade e governo que pactuam 
ações visando o controle das queimadas. Essas ações impactam diretamente a 
ocorrência de incêndios florestais acidentais. a qualidade de vida das populações 
e o fomento ao exercício da cidadania e à participação social. Ou seja, é ao 
mesmo tempo uma estratégia de redução das queimadas e uma oportunidade de 
iniciar a mobilização social em prol do desenvolvimento sustentável, uma das 
linhas de trabalho proposta pelo PDA. Nesse contexto, as atividades a serem 
realizadas são as seguintes: 

r: 
r: 

r. 

r: 
r>. , Disseminar os protocolos já formatados e lançar edital para implementação 

de novos protocolos. 
:,... Realizar campanhas nos veículos de comunicação de massa. 

especialmente as rádios locais, promovendo o protagonismo juvenil, as 
alternativas de produção sem fogo e o apoio às brigadas comunitárias de 
combate a incêndio. 

, Criar concurso, com premiação para os municípios, entidades e pessoas 
que se destacarem no combate ao fogo e controle do desmatamento. 

>- Acompanhar e avaliar a atuação das ONGs assessoras e os resultados dos 
protocolos firmados. 

r: 

r- 

• Sistema de brigadas civis de combate a queimadas ampliado 

r: 
r: 

Nos municípios onde os protocolos de combate ao fogo estiverem 
sendo implementados e nos municípios próximos a Unidades de Conservação e 
Grandes Maciços Florestais será apoiada a formação e capacitação de brigadas 
civis de combate a incêndio, articulando essa ação com o Proteger de forma a 
evitar sobreposições e estimular ações complementares. Outra estratégia 
importante é articular salas de situação municipais com as brigadas, promovendo 
a autonomia municipal no controle das queimadas. 

,,..... 

r: 

As brigadas comunitárias de combate aos incêndios florestais promoverão o 
resgate do papel do cidadão na preservação do patrimônio natural, promovendo o 
protagonismo juvenil. · · 

r: 
r: 

}i> Preparar e lançar edital para apresentação de propostas de brigadas. 
:.;:. Capacitar as brigadas civis. 
>- Promover aproximação com os Corpos de Bombeiros da região e de outras 

regiões que possam contribuir na capacitação das brigadas. 
>- Articular a organização das brigadas através de associações. 
>- Realizar pilotos de articulação do comando das brigadas com as Salas de 

Situação Estadual e Municipal. 
,I"""' 

- 23 



r: 

r: 

r 

• Alternativas de produção sustentável disseminadas 

r 

O trabalho conjunto com a sociedade civil será a grande estratégia 
para influenciar a forma tradicional de lidar com os recursos naturais. Deverá ter 
enfoque especial o acesso às alternativas tecnológicas ao uso do fogo na 
formação das roças, ao mesmo tempo em que se discute e se dissemina uma 
visão diferenciada da natureza. Nessa nova visão, a natureza deixa de ser um 
limitante à atividade produtiva, para ser incorporada pelo agricultor como uma 
aliada. Esse enfoque já vem se desenvolvendo em vários subprojetos do PDA e 
em outras iniciativas .baseadas na agroecologia. Há experiências em que 
comprovadamente, a associação do elemento arbóreo (sistemas ou consórcios 
agroflorestais) favorece culturas como o café, o cacau e o cupuaçu e até mesmo a 
atividade pecuária. A roça sem fogo que vem sendo disseminada na região da 
Transamazônica também aponta para a possibilidade de utilizar a natureza como 
aliada da produção, por meio da adubação verde. 

r: 

r: 

r 

r: 
r: 
(' 

»: Difundir estudos sobre experiências bem sucedidas do PDA. 
, Montar estratégia de disseminação e capacitação com visitas aos 

Subprojetos de Referência. 
;- Lançar edital para apoio a subprojetos comunitários que adotem 

tecnologias alternativas ao fogo, nos municípios que formatarem os 
protocolos de combate ao fogo e naqueles considerados estratégicos, 
conforme critérios técnicos discutidos com a Comissão de Coordenação do 
Prodesque. 

>- Acompanhar e avaliar os subprojetos executados. 
r 

• Valoração econômica do setor florestal fomentada 

(' 

r: 
Esta linha temática pretende promover a incorporação do manejo florestal 

no sistema de produção rural, numa perspectiva de exploração integrada da 
propriedade baseada na diversidade e complementaridade das atividades. Dessa 
forma, é associado à floresta o caráter econômico que reforça a necessidade de 
sua manutenção. Esta proposta se soma aos esforços de desburocratização do 
licenciamento ambiental que devem estimular a legalização e a adoção de 
diversas formas de manejo sustentável madeireiro e não-madeireiro. 

r: 
r: 
r: 
.,..... 
( 

r: 

Para a implementação desse componente serão avaliadas e incorporadas 
as experiências do Promanejo, outro subprograma do PPG7, que vem testando 
iniciativas de manejo de diferentes sistemas de produção florestal. Também serão 
incorporadas as lições do PDA que apontam para a necessidade de uma visão 
mais abrangente da sustentabilidade da propriedade agrícola, compatibilizando as 
necessidades dos agricultores com os aspectos técnicos e legais da exploração 
agropecuária e florestal. 

r-. 
r 

r: 

r 
r 

Como atividades a serem desenvolvidas propõe-se: 

,1"" 
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, Apoiar a incorporação do manejo florestal no sistema de produção agrícola, 
articulando com o Promanejo a visão integrada da propriedade rural. 

,, Promover disseminação de informações e resultados do manejo florestal 
para os agricultores e o setor madeireiro. 

4.5. Resultados esperados 

Os resultados esperados são os seguintes: 

r: 
r 
r 
r- 

,. Protocolos Municipais sobre fogo apoiados, disseminados e avaliados. 
~ Sistema de brigadas civis de combate a queimadas e incêndios florestais 

ampliado, monitorado e avaliado. 
>- Alternativas de produção sustentável disseminadas, acompanhadas e 

avaliadas. 
, Valoração econômica do setor florestal fomentada, acompanhada e 

avaliada. 

As atividades de acompanhamento e a avaliação das ações executadas 
pelo PDA e pelos parceiros são fundamentais para a construção de experiências 
demonstrativas. Com esse entendimento, a monitoria e a avaliação permeiam 
todos os resultados esperados do Componente, compondo um sistema que 
permite a alimentação de um banco de dados em fase final de construção, o qual, 
por sua vez, subsidia a identificação de problemas, a busca de soluções e a 
disseminação das experiências exitosas. 

r: ,.. 
r 
r- 

r- 

Í' 

r: 
r 
r. 
r> 
r 
r: 
r 
r 
.,... 25 



r= 

r 
r 
r 

3. GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS COMPOMENTES 

r>. 

O "mecanismo PDA" ao longo desses cinco anos provou ser um processo 
eficiente para internalização dos recursos do PPG? e para fazê-los chegar aos 
beneficiários com agilidade em tempo relativamente reduzido. O mecanismo 
envolve as etapas de recepção, triagem. análise, julgamento, implementação, 
monitoria e acompanhamento em campo dos subprojetos. É ágil, democrático e 
transparente, permitindo que um subprojeto que atenda a todos os critérios de 
elegibilidade seja analisado e aprovado em 120 dias. Outro avanço foi a 
constituição de uma Comissão Executiva paritária, composta por representantes 
do Governo Federal e ONGs, que é responsável pelo julgamento e aprovação das 
propostas, garantindo a transparência do processo. 

r: 

r 

r: 
r: 

As principais características do mecanismo PDA são: 
r 
r: 
r: 

r 

::,.. Demanda espontânea, atendendo aos objetivos do Subprograma. áreas 
de abrangência e linhas temáticas 

» Agilidade e transparência na avaliação e aprovação de propostas 
::,.. Capacitação de entidades na elaboração e execução de subprojetos 
-,. Execução descentralizada 
> Monitoria como instrumento de identificação e solução de problemas, de 

promoção da eficiência e eficácia no uso dos recursos e de identificação 
de lições a serem disseminadas 

> Atualização monetária e repasse mensal dos recursos 
> Banco do Brasil como agente financeiro 

r: 

Reconhecendo as qualidades do mecanismo PDA, o Ministério do Meio 
Ambiente, em consenso com os doadores e os beneficiários, no caso a Coiab, 
passou ao PDA a execução do Componente Subprojet6s Demonstrativos para 
Populações Indígenas - POPI. O PDPI está finalizando sua fase de preparação e, 
até o segundo semestre de 2001, a unidade gestora será transferida para Manaus, 
sempre sob a supervisão do PDA que responde pela gestão financeira e 
administrativa do componente. 

r: 
A proposta de utilizar o PDA para operacionalizar o Componente Mata 

Atlântica - Conservação e Sociedade Civil foi consensuada entre as Secretarias 
Executiva, de Biodiversidade e Floresta e de . Coordenação da Amazônia do 
Ministério do Meio Ambiente. Pesou favoravelmente à escolha do PDA o fato de o 
Subprograma dispor de estrutura administrativa já funcionando, com espaço físico 
disponível, necessitando apenas de uma complementação dos quadros técnico e 
de apoio administrativo e financeiro. O custo desta complementação é 
significativamente menor do que a criação de uma estrutura totalmente nova e 
será coberto com recursos de contrapartida nacional. 

r 
r 
r 

r: 

Da mesma forma, o Comitê de Coordenação do PPG7 decidiu pela 
incorporação do Componente Uso Sustentável dos Recursos Naturais do 

.,-.. 
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r 
r: 

r: 

r 

r 
r 
r: 

r 
r: 

r: 
r- 

r: 

r: 

.r 

r- 

Prodesque ao PDA aproveitando o mecanismo de gestão de recursos e a prática 
de gestão participativa do PDA. 

No caso do Componente Mata Atlântica - Conservação e Sociedade Civil, a 
Comissão Coordenadora do NAPMA estará encarregada das diretrizes gerais do 
Subprograma e será constituído um Grupo de Interlocução entre o PDA e o 
NAPMA que assessorarão e informarão os respectivos Secretários Técnicos. No 
caso do Prodesque também será formado um grupo de interlocução composto por 
um coordenador do projeto no âmbito do SPRN e um coordenador no PDA. O 
Prodesque prevê também uma Comissão formada pelos coordenadores do 
projeto. por representantes dos Núcleos de Gestão Estaduais, do Coordenador 
Operacional do lbama e do Grupo de Assessoramento do MMA. Nesta comissão 
serão realizadas a integração das atividades, troca de experiências, avaliação de 
resultados e discussão dos rumos do projeto. 

Assim. o PDA passa a englobar os componentes acima citados de forma 
ágil e eficiente, otimizando a sua estrutura e recursos humanos e mantendo suas 
principais características operacionais, garantindo o cumprimento dos seus 
objetivos. 

• Ciclo de subprojetos 

Propõe-se um aperfeiçoamento do ciclo de subprojetos em relação à 
primeira fase do PDA. A inovação consiste na adoção de editais com temas 
específicos, datas previstas para entrega, análise e aprovação de propostas. Essa 
medida tem por objetivo organizar o trabalho na Secretaria Técnica, otimizando e 
reduzindo o número de horas/homem nessas tarefas. Essa economia de tempo 
será revertida em favor de atividades de acompanhamento dos subprojetos em 
campo e avaliação dos mesmos. 

Dessa forma o novo ciclo de análise e aprovação de propostas seria o 
seguinte: 

> A partir de um cronograma de ação que considere as especificidades de 
cada componente, o PDA lança edital convocando as entidades da 
sociedade civil a apresentarem propostas dentro das linhas temáticas e 
regiões de abrangência anunciadas 

:,. O PDA realiza campanha de capacitação e mobilização com a 
participação dos parceiros locais. 

:,. A Secretaria Técnica realiza triagem em bloco das propostas recebidas, 
verificando se as mesmas atendem aos critérios de elegibilidade. Aquelas 
que atendem aos critérios são enviadas aos pareceristas do Grupo de 
Análise e Parecer do PDA. 

:,. Os pareceristas têm 15 dias de prazo para apresentar suas avaliações de 
acordo com manual de instruções e planilha de pontuação divulgada 
pelos editais. As propostas com dois pareceres positivos (Recomendados) 
seguem para julgamento na Comissão Executiva. Quando apenas um 
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r: 
r: 
r: 

r: 

parecer não recomendar a proposta, a mesma segue para um terceiro 
parecerista para desempate. 

, A Comissão Executiva, constituída de forma paritária por representantes 
do Governo Federal e de ONGs, é responsável final pela aprovação ou 
reprovação dos subprojetos, em votação simultânea com as seguintes 
opções: Aprovado, Reprovado, Aprovado com Condições ou Pedido de 
Vistas. 

r: 

r: A Comissão Executiva constituirá um elemento de integração dos 
componentes, com ganhos na análise e aprovação de propostas proporcionando 
acúmulo de conhecimentos ao longo dos anos de implementação do PDA. Apenas 
no caso do PDPI, em virtude de tratar-se de temática específica das populações 
indígenas, a comissão de julgamento será distinta, porém mantendo as mesmas 
características de paridade entre governo e sociedade civil e o mesmo ciclo de 
subprojetos do PDA. Para atender às especificidades dos novos componentes, a 
Comissão Executiva do PDA será acrescida por um representante do governo e 
da sociedade civil, a ser discutida com os parceiros do PDA. A princípio, seria 
convidado o Ministério do Desenvolvimento Agrário em razão do público comum 
aos componentes do PDA na Amazônia e um membro das ONGs da Mata 
Atlântica, igualando o número de representantes da sociedade civil da Amazônia e 
da Mata Atlântica. 

r- 

r: 

{' 

r: 

• Acompanhamento e avaliação dos subprojetos apoiados pelo POA 

O acompanhamento técnico dos subprojetos apoiados pelos 
componentes do PDA adotará a estratégia de terceirização dos serviços sob a 
supervisão da ST do PDA. No caso da monitoria financeira, no entanto, o 
acompanhamento continuará a cargo da equipe financeira do PDA. 

r: 
r: 

A adoção dessa estratégia baseia-se na experiência do PDA que, ao longo 
de sua execução, formou diversas parcerias e identificou diferentes entidades, 
com competências distintas nas áreas de acompanhamento, assistência técnica, 
capacitação e avaliação de subprojetos. O PDA também apoiou subprojetos que 
se destacaram na implementação de experiências bem sucedidas. Essas 
experiências, uma vez sistematizadas formarão um grupo de subprojetos de 
referência a serem disseminados. No mesmo sentido, cabe destacar que o PDA 
conta com uma equipe experiente na área de monitoramento e avaliação de 
subprojetos, a qual atuará na capacitação, orientação e supervisão de uma rede 
de acompanhamento de subprojetos. Essa 'estratéqia permitirá a manutenção de 
uma equipe enxuta, mas com grande raio de ação. r: 

r: 
r: 

Uma primeira tentativa de criar uma rede de monitoria foi realizada na fase 
de elaboração dos atuais instrumentos de monitoria, com a participação de 
técnicos convidados nas monitorias piloto. Esses técnicos eram indicados pelas 
entidades parcerias e selecionados pela ST/PDA de acordo com alguns critérios: 
atuação nas proximidades do subprojeto a ser monitorado e a especialização do 

r: 
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profissional compatível com a área temática predominante no subprojeto a ser 
monitorado. Ressalte-se que nesse momento o relatório de monitoria utilizado 
exigia um grande esforço do técnico avaliador, pois era essencialmente descritivo 
e baseado em um grande leque de indicadores envolvendo conceitos complexos. 
O resultado foi o seguinte: os técnicos com nível de especialistas de forma geral 
tiveram uma participação positiva na monitoria inclusive gerando relatórios 
consistentes. Os técnicos que detinham apenas o segundo grau. ou mesmo com o 
terceiro grau, mas que não tinham experiência em formatação de relatórios, 
tiveram boa atuação no campo, mas não conseguiram bom desempenho no relato 
da visita. Essa experiência sinaliza para a necessidade de contratação de 
especialistas, com habilidade na formatação de relatos consistentes que, em 
última instância, constituirão o registro do desempenho dos subprojetos. 

r 
r: 
r: 
r 
r- 

r: 

A eliminação de duas barreiras - constituição de quadro técnico capacitado 
e experiente na metodologia de monitoramento e separação entre monitoria 
técnica e contábil - propícia a realização da monitoria supervisionada dos 
subprojetos POA por meio da capacitação e envolvimento das entidades 
parceiras. Dessa forma, as entidades serão convidadas por edital a se 
candidatarem a subprojetos de assessoria e acompanhamento. O processo de 
seleção das entidades será igualmente submetido à ST do PDA e à Comissão 
Executiva. 

r: 
r: 
r 

r 
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r: 
r 
r: 
r 
r: 5. ORÇAMENTO 
r: Os componentes do PDA têm origens de recursos diferenciadas, muitas delas 

ainda em fase de negociação. Dessa forma, as informações apresentadas são 
estimativas a partir da manifestação de intenções por parte de doadores e do 
governo brasileiro. 

r: 
r> 
r: 

r. 

Componente Recursos 
PD CONSOLIDAÇÃO DM 1 O milhões 
PDPI 

- KFW DM 20 mííhões" 
- DFID Lst 2 milhões" 
- PHRO US$ 0,49 milhão 
- GOB US$ 2,5 milhões 

PD/MATA ATLANTICA 
- KFW DM 20 Milhões 
- GOB R$ 3,0 Milhões 

PD/PRODESQUE 
- KFW DM 10 milhões 
- GOB R$ 1,5 milhão 

* recursos de cooperação técnica e financeira 

r: 
r: 
r: 
r 
r 
r: 

r .. 
r 
.r. 
r- 
r 
r: 
r: 
(' 

r: 
r> 
r: 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 

r: 
(' 

r: 
r: 
r: 
r: 
r- 

31 



Eg_uador 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Secretaria de Coordenação da Amazônia 

Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil - PPG7 

!IPDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS 

Recife 

Subprojetos aprovados por biorna e por estado 

Nº de Valor 
Projetos comprometido (US$) 

TOTAL 181 33.519.985 
AMAZÔNIA LEGAL 139 24.044.090 
Acre 23 4.128.092 
Amapá 6 1.461.449 
Amazonas 15 2.068.469 
Maranhão 21 2.620.044 
Mato Grosso 5 1.004.994 
Pará 44 7.389.749 
Rondônia 14 2.942.290 
Roraima 4 1.117.330 
Tocantins 7 1.311.671 

MATA ATLÂNTICA 42 9.475.895 
Bahia 7 1.797.052 
Espírito Santo 3 926.775 
Minas Gerais 7 1.578.310 
Paraná 4 1.152.051 
Pernambuco 4 992.502 
Rio de Janeiro 2 513.471 
Rio Grande do Sul 2 417.798 
Santa Catarina 4 733.013 
São Paulo 9 1.364.924 

N 

A 
Escala 1: 15.000.000 
Projeção Sinusoidal 

Meridiano Central 54º W.Gr. 

100 o 100 200 300 400 500 km - 
Base cartográfica: IBGE/IBAMA-SIUC 

Subprojetos aprovados 

Por área temática (Nº de projetos) 

• Preservação ambiental ( 11) 
A Manejo florestal (51) 
111 Sistemas agroflorestais (97) 
• Manejo de recursos aquáticos (22) 

Abrangência do programa 

Amazônia Legal Áreas antrópicas 

Mata Atlântica 
Domínio segundo Decreto 750/93, correspondendo 
à extensão original de 1.3 milhões de km2 

Remanescentes florestais hoje: 7.5% 

Outras convenções 

o Capital estadual 

Limite estadual 

--o::::, Hidrografia 

Rodovias principais 

Atualizado em abril de 2001 

&. I Bl.lldesmin,sterium IOr ~ty' wirtschaf'Jiche Zusammcl\arboll 
und EnW.,cklung 

1 GOVERNO 1 
FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
•

União 
Européia 

FFEM fíl BANCODOBRASIL FundoFr•ncfspa1aMeloAml>lenlaMundilll 


