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INTRODUÇÃO 

O IAG reuniu-se no Brasil pela décima-quinta vez durante o período de 9 a 20 de julho de 2.001. 
A reunião incluiu duas semanas de viagens ao campo, uma ao Amazonas (Amazonas e Pará) e 
outra à região sul da Mata Atlântica (São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul). 

A Parte I deste relatório trata das questões do Programa Piloto e do IAG. Foram identificadas 
algumas ênfases gerais, seguidas de uma revisão sumária do progresso relacionado aos principais 
componentes do PPG- 7 e recomendações. A Parte II trata do tema escolhido este ano sobre a 
política de conservação no Brasil e a sua relação com o Programa Piloto. 

PARTE/ 

Questões do Programa 

ÊNFASE 

1. A Sexta Reunião dos Participantes (Cuiabá) 

A primeira Reunião Nacional e a Sexta Reunião dos Participantes do Programa Piloto foram 
realizadas consecutivamente em Cuiabá, Mato Grosso, no periodo de 27 de maio a 1 de junho. A 
primeira reunião disponibilizou informações valiosas sobre as realizações do PPG7 na Amazônia 
e na Mata Atlântica. A segunda configurou o futuro do programa através da Resolução da 
Reunião dos Participantes. Em ambos os eventos, o IAG esteve representado por Hervé Théry 
(presidente). Devido ao cronograma extremamente curto da décima-quinta reunião do IAG, não 
foi possível analisar os resultados. 

Recomendação. 
• Dada a importância das reuniões de Cuiabá para o futuro do PPG7, tal avaliação deverá 

ser realizada pelo IAG na primeira oportunidade. 

2. 'Mainstreaming' 1 the PPG7 

A Reunião dos Participantes em Cuiabá observou que o Programa Piloto entra em uma nova fase 
em que o seu impacto deverá ser medido, no futuro, em termos de sua influência sobre a política 
pública ao invés do seu impacto direto sobre o desmatamento propriamente dito. Contudo, na 
opinião do IAG e de outros observadores, o Programa Piloto já foi, em certo grau, 
'mainstreamed' na política ambiental para a Amazônia e ( em menor grau, até o momento) para a 
Mata Atlântica. 

Primeiro, o PPG7 teve uma influência importante na conscientização pública da importância da 
floresta tropical como um ativo nacional. Isto inclui a expansão e a integração das organizações 
1 Mainstreaming:a incorporação de lições e modelos em políticas e programas ordinários do Governo. 

2 



da sociedade civil no processo político através de instituições como o Grupo de Trabalho 
Amazônico - GT A e a Rede Mata Atlântica - RMA. Segundo, o direcionamento geral do 
Programa evoluiu dado às novas influências como (a) a transferência das unidades técnicas do 
projeto de Brasília para os estados, (b) a descentralização da execução do projeto para os estados 
e mesmo municípios, em alguns casos, ( e) o envolvimento crescente da sociedade civil e do setor 
privado, e ( d) e o desenho de subcomponentes segundo as demandas locais. 

r: 

Recomendações 
• Para que este processe continue, é crucial que o governo e outras instituições 

envolvidas no PPG7 tenham um comprometimento efetivo com a consulta e a 
participação local na elaboração e na execução do projeto. Este princípio é válido 
para todo o espectro de atividades de preservação e desenvolvimento. 

• A descentralização excessiva pode ser perniciosa, de modo que um equilíbrio 
cuidadoso deveria ser sempre mantido entre a descentralização e o controle central 
sobre a efetividade e a qualidade das intervenções do projeto e do programa. 

• Esforços vigorosos deveriam ser feitos para se desenvolver atividades econômicas 
viáveis capazes de gerar renda para as populações da floresta, sem as quais não 
poderá haver sustentabilidade alguma de longo prazo. 

• Para facilitar este processo, esforços continuados são necessários para integrar os 
papéis do governo e da sociedade civil, incluído o setor privado, no desenho e na 
execução do Programa Piloto. 

,,,...... 

r: 

,. 3. A Mata Atlântica 

r: 

Excluídos os Projetos Bilaterais Associados, a Mata Atlântica recebeu somente uma pequena 
parcela, até o momento, dos recursos do PPG7 (através do componente Projetos 
Demonstrativos), apesar do fato de que somente 7,6% de sua cobertura florestal permaneçam 
intactos. A viagem do IAG à sua porção, localizada na região sul, sublinha a escala da perda e a 
importância de se reforçar a política de preservação naquelas áreas protegidas que até agora 
escaparam da destruição. Os governos estaduais e diversas organizações da sociedade civil em 
São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dão uma prioridade maior à proteção 
das áreas remanescentes da floresta tropical através de iniciativas de preservação e de 
desenvolvimento envolvendo as populações locais. Além disso, plantações comerciais de Pinus 
ssp, Eucalipto e de Araucária nativa estão bem formadas. 
O apoio do Fundo Fiduciário para as Florestas Tropicais (RFT) à unidade de coordenação para a 
Mata Atlântica (NAPMA) dentro do Ministério do Meio Ambiente e para o desenvolvimento de 
projeto (US$800.000) é, assim, uma iniciativas bemvinda. 
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r: Recomendação 
• Cresce o apoio à proteção e regeneração da Mata Atlântica, havendo uma crescente 

conscientização ambiental na região. Iniciativas de preservação e de desenvolvimento 
apropriadas devem receber, no futuro, um apoio firme do PPG7. 

r: 

r: PROGRESSO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
r 
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A. PROJETOS EM EXECUÇÃO 
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1. Projetos Demonstrativos (PD/A) 

O componente Projetos Demonstrativos já está em execução há mais de cinco anos com 144 
projetos na Amazônia e 44 na Mata Atlântica. A sua rápida execução, o custo relativamente 
baixo e a capacidade de gerar abordagens inovadoras de alternativas de produção sustentável, o 
toma um das partes mais bem sucedidas do Programa Piloto. Até o momento, os problemas mais 
importantes têm sido a dispersão geográfica dos projetos e a sua pequena escala. Embora o 
número de projetos seja alto, o impacto demonstrativos deles ainda deve ser confirmado. 

Entretanto, duas questões importantes precisam ser lembradas. Primeira, a tendência dos projetos 
se concentrarem gradualmente no Acre, Rondônia, Maranhão e Pará (Marabá), favorecendo um 
processo sub-regional de planejamento integrado local que pode explorar sinergias entre os 
agentes. Segunda, já que os recursos do PPG7 acabam o desafio de assegurar a sustentabilidade 
dos projetos em termos de viabilidade econômica, gestão participativa e automonitoramento. 
Embora sujeito à revisão periódica e a um seminário de avaliação baseado nos resultados de 29 
projetos (maio de 2.000), o PDIA ainda não esteve sujeito a uma avaliação completa de 
desempenho e dos subjacentes fatores causais. 

O modelo PD/ A é visto geralmente como tendo sido bem sucedido na execução rápida de 
experiências inovadoras de desenvolvimento na preservação da floresta tropical e no 
desenvolvimento sustentável. Como tal, tem sido replicado em outros subcomponentes do PPG7 
tais como o PDPI e o Promanejo. 

Ironicamente, contudo, pela nova Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe o governo de ser o 
avalista de projetos de ONGs com :financiamentos externos, os mecanismo que anteriormente 
serviam para agilizar a execução de projeto ao facilitarem o seu financiamento ( através do Banco 
do Brasil, por exemplo) são agora ilegais. 

r: 

Recomendações 
• O IAG recomenda que uma análise completa e independente das realizações do PD/ A 

seja realizada em futuro próximo com a visão de se avaliar as causas mais 
importantes para o sucesso e o fracasso de projeto. Tal estudo poderia fazer 
comparações com projetos semelhantes fora do PPG7, tendo em vista o aprendizado 
das lições mais importantes para a replicação e sustentabilidade deste componente 
importante. 

• Novos canais precisam ser explorados para a disseminação dos resultados e das lições 
do PD/ A, possivelmente através da ênfase nas realizações de projetos comunitários 
particularmente bem sucedidos. 

• As implicações da Lei de Responsabilidade Fiscal para o PDI A e para projetos 
similares precisam ser exploradas cuidadosamente de modo que mecanismos de 
financiamento apropriados sejam criados para se evitar atrasos desnecessários. 

r: 

r 2. Demarcação de Terras Indígenas (PPTAL) 

r: 
r: 

O IAG está impressionado com a execução rápida deste componente. O Projeto Integrado para a 
Proteção das Populações e Terras Indígenas na Amazônia Legal (PPTAL) resultou em feitos 
concretos que afetaram grandes áreas da região. Até o momento, foram demarcados 29 milhões 
de hectares em 53 reservas de um total de 45 milhões de hectares em 160 reservas. Assim, desde 
o seu início é uma atividade importante devido a sua escala, além do seu efeito demonstrativo 

r: 

r 
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para o processo de demarcação que está sendo realizado nas áreas indígenas remanescentes não 
incluídas no PPTAL. 

A metodologia de demarcação participativa desenvolvida no projeto, com os próprios povos 
indígenas realizando ou supervisionando diretamente a demarcação em vez de um empreiteiro 
corporativo, tem sido um grande sucesso, tanto na execução rápida como no custo-eficácia dos 
trabalhos e na geração de experiências e atitudes organizacionais entre os membros das 
populações, que os ajudará na defesa dos seus territórios e na execução de atividades 
sustentáveis. As 160 reservas no programa são o lar de 62. 000 ameríndios. Incentivar esta 
população a resolver os seus próprios problemas com um mínimo de dependência em recursos de 
fora é um passo importante em atingir os objetivos gerais de preservação e de desenvolvimento 
sustentável do Programa Piloto. 

Além da demarcação, o processo inclui os passos adicionais de homologação e registro. Estes 
dois últimos procedimentos ainda estão incompletos em muitas reservas, incluindo o registro da 
Reserva Javari (uma reserva grande na região ocidental do Amazonas que está continuamente 
ameaçada pela atividade madereira ilegal). Além disso, a Reserva Baú, localizada próximo da 
rodovia BR-163 (Santarém-Cuiabá) e, portanto, ameaçada pela pavimentação planejada no 
Programa Avança Brasil, somente foi delimitada, mas ainda não foi demarcada. Atualmente, as 
serrarias estão migrando em grande número para as cidades ao longo da rodovia BR-163, 
deixando para traz as áreas de florestas já devastadas na região norte do Mato Grosso e na região 
de Paragominas, no Pará. Acelerar a conclusão das atividades do PPT AL nas reservas que 
provavelmente estarão ameaçadas será particularmente importante. 

Recomendações 
• O contrato para a conclusão do processo de demarcação ainda dura mais um ano e 

meio quando todas as 160 reservas deverão estar demarcadas. Depois disso, o 
apoio às populações indígenas deverá continuar através do PDPI, do Promanejo, e 
do componente de negócios sustentáveis. 

• Os resultados impressionantes do PPTAL deveriam ser disseminados mais 
amplamente do que o são atualmente. 

• O apoio deveria ser expandido para aquelas áreas (Rondônia, Mato Grosso e 
Roraima) que, por várias razões, foram excluídas do projeto original do PPG7. 

3. Projetos Demonstrativos Indígenas (PDPI) 

O apoio do Programa Piloto a projeto indígenas complementa o projeto de demarcação das terras 
indígenas através do financiamento de pequenos projetos nos campos de monitoramento, 
iniciativas/treinamento em desenvolvimento sustentável e fortalecimento cultural, assim como 
em etno-biologia e etno-economia. Um banco de dados em etno-ecologia está sendo preparado 
em colaboração com a organização indígena COIAB. A unidade gestora do projeto será 
transferida em breve para Manaus e uma Comissão Executiva está sendo formada. O PDPI 
tornou-se bem conhecido entre os grupos indígenas que estão ansiosos por obter as 
oportunidades oferecidas por esta nova fonte de financiamento. 

Recomendações 
• O apoio a este programa valioso deveria ter continuidade dada a importância do 

fortalecimento do meio de vida das populações indígenas quando tiverem as suas 
terras demarcadas. 
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• É necessário que pesquisas sejam realizadas sobre os usos da terra propostos pelos 
grupos indígenas dentro das reservas. 

• O PDPI deveria buscar o apoio das instituições governamentais responsáveis pelas 
atividades agrícola e de silvicultura, tais como o Ministério da Agricultura. 

• Procedimentos de seleção justos e transparentes precisam ser instituídos para se evitar 
frustrações e a criação de uma nova forma de dependência. 

r: 4. Reservas Extrativista (RESEX) 

r: 

r- 

{' 

A execução continuou nas quatro reservas extrativistas federais financiadas através do Programa 
Piloto (Chico Mendes e Alto Juruá no Acre, Rio Ouro Preto em Rondônia e Rio Cajarí no 
Amapá), totalizando mais de dois milhões de hectares com uma população superior a 22.000. A 
participação local na gestão do Resex é feita através de sete associações e cinco cooperativas, 
enquanto o treinamento continuou nos campos da produção, saúde e gestão do projeto. A 
diversificação da produção e da geração de renda permanecem como prioridades para sustentar 
as populações das reservas como guardiões da floresta. 

No ano passado, o IAG apelou para a EU e para o Banco Mundial no sentido de resolverem 
rapidamente um litígio sobre os arranjos de licitação que impediu a assinatura de contrato e o 
desembolso de recursos para a Fase II do projeto Resex de dezembro de 1999 a outubro de 
2.000. Durante este atraso, os recursos de contrapartida do IBAMA foram alocados para o 
projeto, uma vez que a Fase I já terminara. O IAG observa com satisfação que, em outubro de 
2.000, a UE e o Banco Mundial chegaram a um acordo e que o contrato para a Fase II foi 
assinado em julho de 2.001, tomando-se vigente em agosto de 2.001. 

Recomendação 
• Em vista da importância do modelo do Resex para o desenvolvimento sustentável e a sua 

replicação em várias partes do Brasil, o progresso em questões importantes como gestão 
participativa, diversificação econômica e geração de renda precisam ser monitoradas 
cuidadosamente. 

0 5. Projeto de Política de Recursos Naturais (NRPP/SPRN) 

r 
r: 

r: 
r: 
r: 

,-.. 
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O objetivo central do NRPP é apoiar o uso sustentável dos recursos naturais através da definição 
e execução de modelos apropriados de gestão ambiental integrada para a região amazônica. Este 
complexo é, de longe, o maior projeto do Programa Piloto, e foi reformulado para apoiar a 
resolução de problemas específicos. Ajuda nove estados amazônicos a executar atividades de 
gestão ambiental (zoneamento, monitoramento, licenciamento, fiscalização, etc.), fortalecer os 
órgãos ambientais estaduais e municipais, apoiar a descentralização da gestão ambiental para os 
estados e municípios, integrar, em nível estadual, os diversos órgãos para se assegurar a 
compatibilidade das políticas, assim como integrar o setor privado e promover a conscientização 
ambiental. 

Considerando-se as muitas dificuldades na implementação destes componentes diferentes nos 
estados amazônicos, mencionadas em detalhes nos relatórios anteriores do IAG, este se 
congratula com os resultados importantes atingidos, principalmente: (a) a consolidação da 
estratégia de gestão do projeto pela secretaria técnica, (b) o progresso na execução do PGAI na 
maioria dos estados amazônicos e a preparação de Planos Anuais de Implementação (P Ais), ( e) a 
continuação da elaboração de Agendas Positivas nos estados amazônicos, ( d) o início do 
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Programa "Amazônia fique legal", e (e) a conclusão do dos componentes de fortalecimento 
institucional e de zoneamento. 

O IAG aprecia o fato de que, após um longo periodo de indefinição, as atividades relacionadas às 
queimadas e ao desmatamento incluídas anteriormente no projeto conhecido como Prodesque 
estejam sendo re-elaboradas e inseridas primordialmente no NRPP, mas parcialmente também no 
componente Projetos Demonstrativos. Esperamos que isto facilite a execução de forma 
descentralizada daquelas iniciativas importantes. É fundamental que o desenho destas atividades 
seja feito de acordo com as lições aprendidas com a experiência de campo, sobretudo daqueles 
projetos bem sucedidos dirigidos por ONGs e executados em base municipal. A experiência dos 
protocolos municipais, em rápido crescimento (negociados em cinco municípios em 2.000 e 
atualmente em negociação com 19), deveria ser fortalecida como exemplo de intervenção de 
baixo custo e de apropriação local. 

Os projetos de gestão ambiental municipal (PGAMs) terão um papel importante no NRPP e 
ajudarão a organizar as relações das populações urbanas com os recursos naturais. O IAG dá 
boas vindas à proposta de apoio financeiro ao PGAM. 

Em relação às diferenças regionais no progresso alcançado no NRPP, os estados do Mato 
Grosso, Tocantins e Amapá encontram-se no grupo de liderança, enquanto que os estados do 
Acre, Amazonas e Pará estão em uma posição intermediária, e os estados do Maranhão, 
Rondônia e Roraima estão bem atrás dos demais. 

Recomendações 
• Os esforços sistemáticos da secretaria técnica do projeto e dos estados amazônicos em 

consolidar as estratégias de gestão ambiental e dar o maior apoio aos PGAIS deveriam 
ser executados com a mais alta prioridade. 

• As disparidades regionais existentes na execução das atividades do projeto deveriam ser 
analisadas e levadas em consideração de como prosseguir com as atividades do NRPP 
nos diferentes estados e dentro dos vários componentes do projeto. 

• A cooperação interinstitucional entre o IBAMA e os órgãos ambientais estaduais 
deveriam ser fortalecidos. 

6. Prevenção de Fogo nas Florestas (PROTEGER) 

Desde 1998, em sua fase inicial, este componente foi uma tentativa interessante de se envolver 
pequenos agricultores nas atividades de prevenção de queimadas. Após um longo período de 
discussões, uma nova fase está pronta agora para ser iniciada sobre os auspícios do GTA. Foi 
observado que as brigadas comunitárias de prevenção de queimadas não se mobilizaram quando 
a ameaça imediata de queimadas deixou de existir. Pensa-se, agora, em como pode ser 
combinada a prevenção de queimadas com alternativas econômicas, tendo-se em vista as 
demandas de base. A implementação descentralizada é, deste modo, fundamental para se 
alcançar os usuários na ponta, sobretudo em vista do orçamento limitado. Espera-se também, 
desta forma, reduzir os custos administrativos relativamente altos ( 40%) deste programa. 
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Recomendações 
• O Proteger poderia contribuir na preparação dos pequenos agricultores para 

participarem nas negociações crescentes de convênios municipais (acordos) sobre o 
uso de fogo controlado e sobre a prevenção de queimadas. 

• As atividades técnicas desenvolvidas pelos entes governamentais tais como o 
Ministério da Agricultura/Embrapa são relevantes também e poderiam integrar o 
programa sob a forma de treinamento. 

7. Manejo dos Recursos Florestais (PROMANEJO) 

O IAG reconhece o progresso significativo do projeto durante os dois anos de implementação. 
Foi gratificante verificar os avanços importantes na gestão do projeto e os resultados importantes 
alcançados, sobretudo, em relação aos componentes (Alternativas Promissoras e a Floresta 
Nacional do Tapajós - FLONA). 

Um dos fatores mais importantes para o progresso efetivo do Promanejo é, sem dúvida, a 
descentralização de sua gestão para a região amazônica, o que certamente acrescenta uma 
dinâmica positiva às atividades institucionais, técnicas e administrativas. 

Um dos motivos de preocupação séria está relacionado com o primeiro componente do 
Promanejo, objetivando estudos e pesquisas. Tais produtos são particularmente importantes nesta 
hora e são solicitados por todas as partes envolvidas, incluindo-se as instituições de crédito, 
programas de treinamento, ONGs, empresas privadas e por último, mas não menos importante, 
pelos próprios agentes tomadores de decisão do MMA. As decisões chaves sobre incentivos, 
financiamento e aspectos regulamentares estão condicionadas aos resultados de diversos destes 
estudos. O processo escolhido com este propósito (grandes licitações através do PNUD 
relacionadas a tópicos amplos) comprovou ser caro, demorado e não ter atingido os seus 
objetivos (semelhante ao acontecido com o projeto Várzea). 

Na FLONA, diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento florestal estão em andamento, 
sendo realizadas ou patrocinadas pela Embrapa, ITTO, LBA, entre outros, paralelamente às 
atividades do PPG7. Observou-se um grande enclave agro-pecuário (Comunidade de São Jorge) 
que é motivo de muitas preocupação. Dada esta situação, sugerimos que vale a pena efetuar um 
estudo dentro do Promanejo para se determinar o seu impacto na preservação dos objetivos da 
FLONA, em associação com a EMBRAP A, LBA, IMAZON, IP AM e outras organizações de 
pesquisa e de desenvolvimento. 

O trabalho na Flona Tapajós é extremamente inovador e o IAG foi capaz de verificar os efeitos 
positivos que isto teve na relação com as comunidades locais . Comparado com a visita anterior 
de 1997, quando todas as comunidades lutavam contra o governo federal e, em particular, com o 
IBAMA, a visita do IAG mostrou os efeitos positivos das parcerias baseadas na comunidade e 
em pequena escala. Este processo está alterando o legado histórico de conflitos que impediam, 
no passado, qualquer gestão participativa e significativa das florestas nacionais. Contudo, o IAG 
foi surpreendido também ao ver que o chamado "projeto ITTO" (um enclave dentro da FLONA 
que, aparentemente, é executado sem qualquer coordenação com as demais atividades) continua 
a ser executado sem respeitar qualquer dos seus supostos objetivos, sobretudo aqueles 
relacionados à provisão de um caso para estudo e pesquisa. Embora não haja claramente 
sustentabilidade econômica nesta atividade, a sua contribuição para a pesquisa técnica e social é 
limitada pelo fato de que nenhum acesso é dado aos seus resultados (nem mesmo o IAG obteve a 
permissão para visitar a área). 
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r O envolvimento maior e mais efetivo dos governos municipais locais é para aumento da 

eficiência e sustentabilidade do Promanejo, principalmente naquelas atividades que envolvam as 
comunidades locais, tais como aquelas observadas na FLONA onde o município de Belterra 
parece estar distante das atividades do projeto. 

r: 

r 

Recomendações 
• O IAG renova a sua recomendação de 1997 de que a Floresta Nacional do Tapajós 

deveria ser manejada de acordo com um único plano de manejo, incluindo os 
diferentes tipos de uso. 

• A transparência total e a responsabilização são necessárias no tocante à execução e 
aos resultados do projeto ITTO. 

• É imperativo criar um mecanismo flexível e não burocrático que permitisse ao 
Componente 1 contratar organizações e indivíduos com especialidades relevantes e 
específicas, baseadas em termos de referência claros e diretos, e com abordagem 
dirigida para resultados. 

• O componente relativo às atividades de fiscalização deveria ser acelerado para 
fundamentarem o trabalho de regulamentação em andamento, desenvolvido dentro do 
MMA, com uma comissão criada pelo Ministro e com a participação da sociedade 
civil e dos produtores. 

• Recomenda-se que um esforço seja feito para se obter a co-participação do município 
de Belterra no PROMANEJO. 

• Deveriam ser consideradas a inserção de atividades de certificação para produtos 
madeireiros e não-madeireiros nos objetivos e metas do projeto. 

• A situação legal do enclave de São Jorge dentro da FLONA do Tapajós tem que ser 
resolvida o mais rapidamente possível. Como um projeto pioneiro dentro do Plano de 
Florestas Nacionais, este procedimento estabeleceria um precedente em termos legais. 

r> 8. Centros de Ciência e Pesquisa Dirigida (MCT/PPD) 

»< 

A renovação do subprograma de Ciências e Tecnologia para a Fase II do PPG7 tem que levar em 
conta as lições aprendidas na Fase I, e é bem vinda pelo IAG. O projeto contribui para o 
fortalecimento institucional, e os tópicos para pesquisa propostos são relevantes para o 
desenvolvimento sustentável da região amazônica. Os dois tópicos em questão são: "Manejo 
Integrado dos Eco-sistemas e Recuperação de Áreas Degradadas" e "Integridade da Bacia 
hidrográfica e Manutenção dos Eco-sistemas Aquáticos e seus Recursos". Embora os tópicos 
pareçam adequados, há necessidade de uma maior consulta junto a comunidade científica e com 
os clientes e beneficiários potenciais do programa para identificar necessidades de pesquisa 
autêntica e das estruturas institucionais (por exemplo, redes versus projetos individuais) na 
Amazônia e na Mata Atlântica. Os resultados do programa de ciência da Fase I precisam ser 
avaliados para identificar o que é adequado para divulgação como base para a pesquisa dirigida 
durante a Fase II. 

Um trabalho importante deste subprograma, durante a Fase I, foi a integração de projetos em 
andamento do MCT com o PPG7. É o caso do Experimento da Biosfera Atmosfera em Grande 
Escala (LBA) financiado pelos EUA, UE e Brasil, e também do Projeto Brasileiro de Pesquisa 
Amazônica (Jacarandá - Fase 11) em cooperação com o Japão, incorporado ao PPG7 em 
setembro de 1999 como um Projeto Bilateral Associado. A Fase II do programa de Ciências e 
Tecnologia envolverá a criação de redes de instituições de pesquisa especializadas. Uma 
comissão científica (CAN) transferiu para a Fase II as lições da Fase I para estabelecer as 
diretrizes temáticas de pesquisas em cinco tópicos prioritários, perpassados por quatro linhas 
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abrangentes: relações sociedade-estado, etno-ciência, integração de bancos de dados e 
desenvolvimento tecnológico. 

r: Recomendações 
• A secretaria técnica do subprograma de ciências deveria avaliar o sucesso alcançados 

pelos objetivos da Fase I, o que é apropriado para ser transferido e qual deveria ser o 
foco da Fase II. 

• A comunidade científica e o público institucional deveriam ser consultados para se 
discutir os tópicos propostos e o modelo de rede. 

• Mais atenção deveria ser dada, durante a Fase II, à integração e complementaridade 
com os outros programas de P & D existentes ou planejados para a região, com 
ênfase especial nos projetos internacionais multilaterais e bilaterais em consórcio com 
os parceiros e doadores no PPG7. 

• Deveriam ser intensificadas as pesquisas relacionadas à questões sociais e 
socioeconômicas, 

• Apoio especial deveria ser dado à pesquisa interdisciplinar e na intensificação de 
redes internacionais de pesquisa, incluindo as lições aprendidas no manejo de 
recursos naturais com a experiência do Sudeste Asiático. 

(" 

9. Unidade de Monitoramento e Análise de Política (AMA) 

A nova coordenação da AMA delineou um projeto muito semelhante ao que já foi apresentado 
ao IAG em duas ocasiões anteriores pelos ex-dirigentes deste orgão, mas que nunca foram 
executados apropriadamente. Os dois novos e promissores desenvolvimentos são que (a) o 
projeto agora conta com funcionários, e (b) a AMA e a NAPIAm deverão ser fundidas já que 
seus objetivos e atividades vem sendo duplicados. 

,-. Mesmo se atribuindo importância a este sub-componente como o "cérebro"do PPG7, o IAG 
mantém algum ceticismo sobre a nova proposta de investigação para os indicadores gerais de 
progresso, pelo fato de que os projetos foram desenvolvidos com as suas próprias ferramentas. É 
também preocupante a extensa lista de estudos a serem realizados sugerida, e a construção de um 
banco de dados geo-referenciado altamente ambicioso cobrindo toda a região amazônica. Com 
relação ao papel estratégico da AMA como um "grupo pensante" para auxiliar a integração de 
projetos, parece ser uma superposição a sugestões semelhantes colocadas pela Unidade de 
Coordenação do Programa (ver abaixo). 

r: 

Recomendações 
• O IAG acredita que o projeto AMA deveria ser reduzido a um tamanho mais realista 

e que deveria concentrar os seus esforços na extração e disseminação das lições 
aprendidas com o PPG7. Estas tarefas são particularmente fundamentais sobretudo 
durante a fase de transição do Programa Piloto, já que é bem pouco provável que seja 
executado pelos gerentes do projeto. Tal disseminação deveria ser executada, em 
parte, por uma empresa privada, mas dentro dos parâmetros estabelecidos pelo 
programa, em termos de apresentação das lições aprendidas, nos ministérios e 
departamentos do governo. 

• O IAG deseja continuar oferecendo o seu apoio a este processo, com referência 
especial para as questões estratégicas do PPG7. 

r· - 

r· 
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10. Manejo de Recursos das Várzeas (PROVARZEA) 

Após vários anos de preparação, este componente finalmente foi iniciado em julho de 2.001. O 
IAG considera este componente importante, cuja relevância deveria ser fortalecida ainda mais ao 
se dar ênfase maior às questões de desenvolvimento agrícola nas planícies alagadas ou várzeas. 

,,...., 
Recomendação 
• É fundamental que o contrato entre a KfW e o governo brasileiro seja aprovado e 

assinado o mais breve possível para que a execução não seja adiada ainda mais. 

11. Subprograma Mata Atlântica 

r: 

Durante os cinco séculos desde a chegada dos primeiros europeus ao Brasil, o biorna da Mata 
Atlântica foi reduzido a meros 7,6% da sua extensão original. Espalhada por mais de 17 estados, 
sobretudo ao longo da costa, ainda restam cerca de 95. 000 km2, concentradas nas regiões sul e 
sudeste. Não obstante esta tremenda perda, a pesquisa demonstrou que a diversidade biológica 
nas áreas remanescentes é ainda extremamente alta. Ao mesmo tempo, 1 71 espécies de animais 
da Mata Atlântica estão ameaçadas de extinção, comparadas às 202 espécies do Brasil como um 
todo. Isto se deve, em parte, à grave degradação e fragmentação que afetou a qualidade dos eco 
sistemas. 

Cerca de 120 milhões de pessoas vivem na área originalmente coberta pela Mata Atlântica. 
Juntos produzem 70% do produto interno bruto. Isto gera uma pressão forte e constante sobre as 
áreas naturais remanescentes por usinas hidroelétricas, infra-estrutura, áreas para construção e 
para a produção de alimentos. Ao mesmo tempo, as áreas naturais fornecem possibilidades de 
lazer, de ar limpo e de água para as populações urbanas. 

Desde a década de 80 e, particularmente, após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - UNCED (Rio 92), a sociedade brasileira tem dado voz, cada vez 
mais intensa, ao seu desejo de preservar a Mata Atlântica. Atualmente, uma extensa rede de 
aproximadamente 200 ONGs luta para preservar as áreas naturais remanescentes. Muitos 
governos estaduais adotaram também uma atitude positiva em relação à preservação da Mata 
Atlântica. 

Até o momento, o Programa Piloto concentrou os seus esforços na região amazônica. Além da 
presença de Projetos Bilaterais Associados (com financiamentos de 120 milhões de marcos 
alemães), somente o projeto PDA desenvolveu atividades na região da Mata Atlântica, embora o 
projeto de corredores de Florestas Tropicais, envolvendo dois corredores na região da Mata 
Atlântica, esteja em processo de análise. 

Em resposta à crescente pressão social, o governo decidiu desenvolver uma proposta para o 
Subprograma Mata Atlântica que foi apresentada ao IAG. De acordo com a proposta, o 
subprograma seria executado no período de 2.001 -2.005, com um orçamento eventual de $114 
milhões de dólares americanos. 

r> 

O IAG dá boas vindas e concorda com os objetivos e as estratégias delineadas. Durante a sua 
visita de campo nos estados da região sul, o IAG ficou impressionado pelas possibilidades de 
preservação e uso sustentável das áreas naturais remanescentes e de recuperação das áreas 
degradadas e abandonadas. Foram encorajadoras a atitude positiva das populações locais e o 
entusiasmo, comprometimento e as habilidades das diversas ONGs envolvidas. 
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Recomendação 
• O IAG recomenda que a proposta para o subprograma Mata Atlântica seja levado 

adiante com grande diligência e rapidez. O apoio financeiro deveria ser buscado em 
todas as fontes disponíveis, sejam nacionais, internacionais, públicas ou privadas. 

,,..... 
12. Negócios Sustentáveis 

O componente de negócios do PPG7 teve um início vagaroso e ainda não foi oficialmente 
deslanchado. As empresas privadas têm tanto os papéis de vilões como de heróis nos cenários 
para o futuro da Amazônia e a sua inserção no PPG7 requer um planejamento cuidadoso e bem 
pensado. Atualmente, as atividades madeireira, agro-pecuária, mineração, lavoura de soja e a 
cultura de derrubada e queima da agricultura de subsistência ameaçam a floresta e são realizadas, 
na maioria das vezes, de forma não-sustentável. Por outro lado, somente as atividades geradoras 
de renda economicamente lucrativas da população local e de investidores externos podem a 
situação rumo ao "desenvolvimento sustentável". 

,,,..__ 

Uma vez que a massa das empresas e das comunidades estão seguindo em uma ou outra direção, 
as políticas públicas e as empresas privadas esclarecidas - grandes, médias, pequenas e micros - 
deveriam unir os esforços na busca de estratégias tanto em termos ecológicos como de 
sustentabilidade econômica. Os estudos do projeto acrescentam a justiça social, os direitos 
humanos e inovações tecnológicas a esta lista de objetivos e com razão. Além disso, os efeitos da 
integração entre os subprogramas do PPG7 são previstos de modo que a coerência e sinergia 
possam ser melhorados. 

,,,...., 

No estágio atual, os detalhes da proposta de projeto não correspondem a estes objetivos 
ambiciosos. As cadeias de produção fornecem uma abordagem frutífera para a identificação de 
negócios sustentáveis, mas a pesquisa ( ciências e tecnologia) não deveriam ser excluídas, sendo 
necessária mais ênfase nas empresas de grande porte que atingem os mercados urbanos e de 
exportação. Ademais, devem ser incluídas as provisões que tomem a estrutura institucional 
viável permanentemente. O papel mediador que o projeto deve ter entre as comunidades 
tradicionais, comerciantes e as empresas modernas da comunidade de negócios esclarecida, é 
adequado, já que a vantagem comparativa dos esforços da cooperação internacional 
freqüentemente se baseia nessa função. 

r· 

,,,...., 

O segundo componente do projeto é contribuir para o debate público sobre as políticas 
governamentais e os instrumentos legais que, no momento, são consideradas muitas vezes como 
"danosas"ao meio ambiente e com efeitos econômicos dúbios sobre os negócios. 

Em vista dos papéis contraditórios da iniciativa privada, neste momento, a certificação parece ser 
o marco divisório entre o vilão e o herói de modo que, quanto aos produtos em que se deve 
concentrar a rotulação ecológica e o incentivo das super-estruturas correspondentes deveriam ser 
levadas em consideração. A certificação do Resex é mencionada no texto, mas os elos com os 
subprogramas de Reservas Indígenas bem como dos certificados para as madeiras do Promanejo 
poderiam fornecer impulsos adicionais. As inovações não deveriam ser deixadas de lado de 
modo que os elos com a ciência bem como os componentes de etno-biologia poderiam e 
deveriam ser considerados, e os trabalhos do PPT AL mantidos. 

-· No alcance maior, o projeto está certo em enfatizar a necessidade de se identificar e alterar 
qualquer medida e política pública danosa na Amazônia. A extinção da SUDAM e a busca de 
alternativas criaram espaço para avaliações criticas do sistema de incentivos fiscais, FNO, 
FUNRURAL, FINAM e outros instrumentos. A nova ênfase do Programa Piloto sobre o 

r: 
12 

r: 



r: 
'rnainstreaming' ecológico, bem como as preocupações políticas e sociais dão um ímpeto especial 
e responsabilidade aos esforços para alterar a estrutura tradicional de incentivos, passando de 
uma utilização mais predatória, se não da destruição total da floresta, para o seu uso sustentável. 

Recomendações 
• O incentivo de empresas comerciais na floresta Amazônica e na Mata Atlântica 

deveria visar produtos certificados que incorporem inovações tecnológicas e parcerias 
com as comunidades, assim como as grandes empresas internacionais de comércio 
alimentadas por agentes das ONGs, dos governos e das instituições acadêmicas. 

• A reorganização atual das instituições regionais e das regras de desenvolvimento 
oferece uma oportunidade ao PPG7 para induzir alternativas de negócios 
comercialmente e ecologicamente sustentáveis. 

r- 
13. A Coordenação do Programa PPG7 

r: Em termos operacionais, o IAG vê com satisfação o início da descentralização da gestão do 
projeto, sendo exemplos os componentes Provárzea, Promanejo e PDPI. Há campo para a 
inclusão de outros agentes institucionais importantes na estrutura de governabilidade do PPG7. 

r: Recomendações 
• O Comitê de Coordenação Brasileiro (CCB) deveria incluir representantes de outros 

ministérios importantes como o de Agricultura, Planejamento, Minas e Energia, 
Transporte, Política Fundiária e Integração Nacional. 

• Deveria ser dada consideração a uma descentralização maior da gestão do projeto 
onde apropriado. 

• Deveria ser realizada uma avaliação da contribuição das ONGs no desenvolvimento 
do Programa Piloto. 

• Deveriam ser disponibilizados os detalhes relativos aos planos governamentais para a 
administração da coordenação do Programa Piloto sob a nova lei de 'organizações 
sociais'. 

• Com vistas na conferência Rio+ 1 O a ser realizada em Johannesburg em 2. 002, deveria 
ser dada atenção imediata sobre como as realizações do Programa Piloto podem ser 
disseminadas efetivamente neste nível. Isto poderia ter a forma de um livro ou de um 
relatório. 

B. PROJETOS EM PREPARAÇÃO 

,,.... Corredores de Florestas Tropicais 

Ver, por favor, a Parte II. 

r: 

r 
13 r: 

r: 



r: 

r: 

r: 

r: 
r- 
r 

('. 

r: 

r: 

r> 

r: 
(', 

r: 

r: 

r 

r: 
r: 
r- 

QUESTÕES E CONCLUSÕES DO IAG 

1. Procedimentos 

Em seu último relatório (julho de 2.000), O IAG expressou preocupação por não ter recebido 
informações detalhadas e sistemáticas sobre o progresso dos subcomponentes do Programa 
Piloto. Mesmo que o IAG, nos seus termos de referência revistos, esteja menos envolvido 
diretamente com as questões operacionais do PPG7, sente que deveria ser informado plenamente 
sobre a execução para ser capaz de analisar os elos com o projeto geral e as questões de política, 
bem como sobre a mudança de pessoal. 

Uma outra preocupação a de mencionar é o fato de que o relatório temático sobre as questões 
fundiárias da reunião de julho de 2.000 não tenha tido uma circulação em português. 

É grande a satisfação em relatar que o Ministério do Meio Ambiente, em cooperação com o 
Banco Mundial, atualizou o IAG sobre o andamento do Programa através de diversos encontros 
com os gerentes de ambas instituições. Embora não houvesse tempo suficiente para discutir, em 
profundidade, os detalhes do projeto, estes contatos foram extremamente úteis. O IAG gostaria 
de agradecer ao Ministério e ao Banco por seus esforços em facilitar estes contatos. 

Recomendações 
• A série bem sucedida de encontros e resumos sobre o progresso do Programa, 

incluindo as reuniões com os gerentes dos projetos, deveria ser mantida nas reuniões 
futuras do IAG para que o grupo possa ser informado dos últimos desenvolvimentos 
de forma completa. 

• Como corolário, o IAG gostaria que os gerentes de projetos revissem as medidas 
tomadas com as recomendações do IAG como parte das suas revisões de andamento. 

• As informações sobre projetos relevantes e questões de política deveriam ser 
fornecidas regularmente aos membros do IAG entre os intervalos de suas reuniões. 

• As versões em português dos relatórios temáticos de suas reuniões de 2. 000 ( questões 
fundiárias) e de 2.001 (política de preservação) deveriam circular imediatamente 
entre todas as instituições envolvidas com o PPG7, tanto em nível local como 
nacional. 

2. Composição do IAG 

O IAG gostaria de dar boas vindas ao grupo aos srs. John Forgach e Manfred Nitsch. Os 
seguintes membros estarão deixando, o IAG em dezembro de 2.001: srs. Gerd Kohlhepp, Derk 
de Groot e Phil Fearnside. A eles o IAG agradece, antecipadamente, a preciosa colaboração que 
deram durante anos. 

O IAG agradece ao Banco Mundial pela proposta de uma lista de candidatos, três dos quais 
substituiriam os membros que estão saindo. 

Gostaria também de agradecer aos funcionários do Ministério, do Banco e aqueles ligados com 
as organizações doadoras, em número muito elevado para serem mencionados individualmente, 
pela sua assistência e hospitalidade generosa durante estas duas semanas. 

3. Reuniões 
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Foi acordado na Reunião dos Participantes em Cuiabá que, no futuro, o IAG seria capaz de gerir 
o seu próprio orçamento. Ao re-alocar despesas, o IAG espera ser capaz de financiar duas 
reuniões por ano ( em julho e dezembro) em vez de somente uma, dentro do orçamento alocado 
para este propósito. Isto capacitaria ao IAG monitorar melhor a execução e o progresso do 
programa, além de tratar de questões temáticas relevantes. Dentro do termo de referência 
revisado para o grupo, a aprovação final de uma segunda reunião permanece, em princípio, com 
o Comitê Conjunto de Coordenação (JSC/ CCC). 

Com este relatório, portanto, de solicita-se a aprovação formal do comitê JSC/CCC para realizar 
uma reunião anual adicional quando for julgado conveniente pelo IAG, iniciando-se em 
dezembro de 2.001. 

Espera-se.assim, que a próxima reunião do IAG seja realizada em Brasília durante o período de 
10 a 15 de dezembro de 2.001, quando as questões relacionados com o Programa Piloto serão 
discutidas com algum detalhe. Em 2002 a reunião do IAG poderia ser realizada em julho, 
incluindo viagens ao campo para acompanhamento de projetos e para análise temática da política 
de desenvolvimento regional. 

Atuais membros do IAG 

Hervé Théry (presidente) 
Bertha Becker (vice-presidente) 
Gerd Kohlhepp 
Anthony Hall 
Derk de Groot 
Adilson Serrao 
Phil Fearnside 
Roberto Smeraldi 
John Forgach 
Manfred Nitsch 
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As políticas brasileiras de conservação e o Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras 

Grupo Consultivo Internacional 15° relatório 
Parte II 

. r, 

Brasília, julho de 2.001 

r' 
r 

r. 
('· 

r. 



r: 

r: 
r> 

r: 

r: 

r: 
r 

r: 

r: 

r: 

Parte II 

As políticas brasileiras de conservação e o PPG7 

Após definir o contexto geral da política de preservação brasileira, analisaremos a relação 
entre o PPG7 e este contexto, e tentaremos considerar questões importantes para as políticas de 
conservação na Amazônia. 

Contexto geral 

A nova legislação estabelecendo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi 
introduzida em 2.000, criando uma gama ampla de opções de conservação'. Este processo se 
caracterizou por um nível sem precedentes de participação pública durante a extensa 
negociação. Contudo, é improvável que resolva os conflitos existentes entre diferentes 
interesses sociais ou dentro da comunidade ambiental. A expectativa de que, a seguir, regras de 
implementação seriam capazes de prover a resposta necessária a hiatos existentes e questões 
não solucionadas na legislação parece improvável de ser alcançada. Dentro deste contexto, tal 
estrutura aberta permite uma série de concepções diferentes ( algumas vezes semelhantes e 
repetidas, outras vezes dificilmente compatíveis). 
O cenário atual, portanto, é caracterizado pelas tentativas de diferentes grupos em "conquistar" 
espaço e território novos. Os governos federal e estadual ( e, algumas vezes, até mesmo o 
municipal) tendem a competir tal espaço através de instrumentos diferentes. As ONGs e os 
movimentos sociais participam com freqüência em tais disputas. Uma situação paradoxal é que 
o governo federal tende a criar decisões de facto ( aproveitando-se da atual ausência de normas 
regulamentares para o SNUC) para contornar a nova legislação que o obrigaria a buscar, em 
nível local, uma ampla consulta prévia participativa. Este fato é demonstrado pela tentativa de 
se acelerar a criação de Florestas Nacionais através de decisão unilateral e repentina. Um outro 
exemplo é a discussão se o "projeto 10 % de áreas protegidas na região" (ver detalhes abaixo 
para a ARPA) deveria incluir as unidades de conservação de uso direto, uma questão que esteve 
sujeita a negociações di:ficeis entre os movimentos extrativistas e certas ONGs ambientais. Em 
outras palavras, as unidades de conservação parecem ter se tornado em instrumento de um 
complexo conflito sobre a ocupação de várias partes restantes do território da Amazônia. Deve 
ser observado que as Reservas Indígenas, embora não sejam parte do sistema de unidades de 
conservação, têm um papel importante na preservação da natureza. 

1 Ver a lista no final deste texto 
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A relação entre o PPG7 e as políticas de conservação 

O novo modelo - ainda em elaboração - de políticas de conservação relaciona-se claramente 
com os objetivos e com a execução do Programa Piloto de diversas maneiras. Inicialmente, 
serão descritos os efeitos de tais alterações nos objetivos do PPG& e, a seguir, a sua influência 
sobre projetos, individualmente ou em grupos de projetos. 

As políticas de conservação e os objetivos do PPG7 

Os objetivos do PPG7 
Demonstrar que o desenvolvimento econômico sustentável e a preservação do 

meio ambiente podem ser alcançadas simultaneamente nas florestas tropicais 

preservar a biodiversidade das florestas tropicais 

reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão global dos 

gases causadores do efeito estufa 

dar um exemplo de cooperação internacional entre os países industrializados e 

os países em desenvolvimento nas questões ambientais globais. 

Os dois primeiros objetivos estão relacionados diretamente com as políticas de conservação 
e, portanto, o Programa tem um interesse direto nos resultados do debate atual. O terceiro só é 
relevante marginalmente, exceto se for levado em consideração um outro debate relacionado 
com a contribuição das florestas existentes no seqüestro de carbono. 

A evolução do programa desde a sua primeira formulação até o presente, partindo de uma 
perspectiva sobretudo "preservacionista" para a do desenvolvimento sustentável (i.e., somente 
através da melhoria nas condições de vida da população local se poderá reduzir a pressão sobre 
as florestas) vai de encontro com a principal corrente de pensamento sobre conservação no 
Brasil. Os grupos que defendiam o modelo importado e ultrapassado dos parques "vazios" com 
os limites bem protegidas estão perdendo terreno para aqueles que consideram a negociação 
com as populações locais, antes da criação das unidades de conservação e a sua inclusão na 
administração das mesmas, como indispensável e, no longo prazo, como a melhor forma de se 
evitar a invasão de seus limites. 

O programa, com a sua ênfase acentuada na descentralização e na participação, em todos os 
túveis, do população local, encontra-se em posição, de fornecer a prova experimental do valor 
daqueles argumentos mesmo nos projetos que não estão diretamente relacionados à 
preservação. 
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A contribuição dos projetos do PPG7 

Os projetos podem ser, analiticamente e para o propósito desta análise, organizados em dois 
grupos: aqueles em que uma unidade de conservação é criada efetivamente, e aqueles que 
fornecem modelos relevantes ainda que sem envolve a criação de uma nova unidade. 

Os Projetos envolvendo a criação de unidades de conservação 
O projeto Reservas Extrativistas (Resex) é o que, obviamente, mais de perto se relaciona 

com as políticas de conservação, na medida em que o PPG7 foi instrumental em sua 
modelagem. Ao fornecer recursos (humanos e também financeiros) para estabelecer e operar as 
primeiras quatro unidades, o Programa ajudou a testar o modelo. Esta medida parece ter sido 
satisfatória, já que diversas novas reservas foram criadas, bem como um novo modelo muito 
próximo a elas, as reservas de desenvolvimento sustentável. Neste caso, "mainstreaming'" já é 
uma realidade. 

O projeto Corredores Ecológicos traz uma outra contribuição ao debate ao buscar formas de 
integrar diversas unidades (unidades de conservação de tipos diferentes assim como as terras 
indígenas) em um mosaico onde também atuam os interstícios. Esta concepção, bem nova 
quando foi imaginada como a base do projeto, é atualmente amplamente reconhecida como 
sendo a melhor forma de manejar toda uma área ou 'eco-região'. Infelizmente, a contribuição 
do PPG7 foi menos útil do que poderia ter sido, uma vez que este projeto teve um início 
vagaroso e, aparentemente, está mais preocupado com a engenharia administrativa do que no 
estabelecimento de um novo modelo. 

O projeto ARPA (áreas reservadas para a proteção ambiental), não administrado diretamente 
pelo PPG7, mas estreitamente relacionado com ele, é, evidentemente relevante à questão. O 
PPG7 contribuiu para os esforços realizados ( culminando no seminário em Macapá) visando 
definir as regiões onde estas unidades deveriam ser criadas afim de cumprir a promessa de se 
proteger 10% da floresta tropical amazônica e, ao mesmo tempo, maximizar a preservação da 
biodiversidade existente. O desafio atual é encontrar meios de se financiar estas unidades e, 
também neste caso, o conhecimento adquirido, as redes e as alianças desenvolvidas na 
execução do PPG 7 poderiam ser utilizadas. 

Projetos sem uma unidade de conservação 
Os projetos do PPG7 sem relacionamento aparente com a política de conservação podem 

introduzir novas idéias e mecanismos no debate se forem levados ao conhecimentos das partes 

Mainstreaming:a introdução de lições e modelos especiais em políticas e 
r programas ordinários do Governo 
r: 

r: 
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interessadas. Os projetos PD/ A e Pró-manejo incentivaram experiências em agro-silvicultura 
que poderiam ser utilmente replicados naquelas unidades de conservação onde o uso direto dos 
recursos naturais é permitido. O projeto PPTAL inovou com a demarcação participativa das 
terras que, de forma alguma, é limitada aos povos indígenas e poderia, sem dúvida, ser 
utilizado com sucesso nas unidades de conservação se - e somente se - a população local tiver 
um sentimento forte de apropriação e desejar proteger os limites da unidade de conservação. O 
projeto SPRN criou não somente um modelo de manejo dos recursos naturais mas vários, 
adaptados a situações diferentes em cada estado amazônico onde uma PGAI é executada. 

r 
,-. A contribuição do PPG7 para o estabelecimento de uma nova política de preservação já é, deste 
r: modo, significativa. Esforços adicionais podem ser realizados, mas o IAG acha que o Programa 
r pode contribuir também ao lembrar as questões importantes do debate a todas as partes 
r> envolvidas. 
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Questões importantes para a política de conservação na Amazônia 

As políticas de conservação na Amazônia enfrentam uma série de decisões e dilemas que 
devem ser encarados na alocação dos recursos escassos nesta área, incluídos aqueles do PPG7. 
O desmatamento e as outras formas de destruição e degradação continuam em ritmo rápido, 
ameaçando as oportunidades para a conservação e para o desenvolvimento sustentável em 
grandes áreas na região. Novas estratégias para se reverter este processo devem ser concebidas. 
Valorizar os produtos florestais e as atividades geradoras de renda emergem como fatores 
críticos nesta direção, ilustradas pelo interesse crescente do setor privado. 

Dilemas na seleção de unidades de conservação 

• Novas unidades de conservação versus a consolidação das unidades existentes 
Tanto os esforços para se expandir o número e a área das unidades de conservação como os 

esforços para fortalecer as unidades de conservação já existentes são necessários. É necessária, 
na atual conjuntura, uma expansão rápida da área sob alguma forma de proteção. À medida que 
a fronteira se aproxima, o custo aumenta de forma dramática e as invasões tornam 
politicamente inviável a criação de reserves. Em muitos casos, a simples presença de uma 
unidade de conservação inibe muitos invasores mesmo se o grau de implantação seja mínimo. 
A FLONA Tapajós fornece um exemplo: a parte menos afetada da área é a sua porção sul onde 
quase não houve investimentos pelo governo na fiscalização, pesquisa, manejo florestal e 
programas de desenvolvimento comunitário. Ao mesmo tempo em que o sistema de unidades 
de conservação deve ser expandido com a devida atenção à consulta pública e a outras 
exigências do SNUC, a responsabilidade do governo em defender e manter as unidades 
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existentes deve ser cumprida. O grave estado de degradação e as invasões ilegais em algumas 
unidades existentes aponta para a necessidade de uma atitude firme das autoridades 
governamentais para impedir a destruição completa destas unidades. 

-Unidades bem financiadas versus unidades de conservação de baixo custo 
Dada a natureza sempre inadequada de recursos financeiros e de pessoal para a criação e 

manejo de reserves, o dilema está presente sempre: usar os recursos disponíveis para se criar 
algumas reservas bem financiadas ou criar muitas unidades de baixo custo. A idéia de se 
retardar o estímulo da demanda por unidades de conservação até que mais recursos estejam 
disponíveis, evitando expectativas irreais na população local, é uma fórmula para nada se fazer. 
Somente através do estímulo da demanda das populações locais é que os diversos órgãos 
governamentais envolvidos serão levados a criar as áreas para, mais tarde, provê-las com infra 
estrutura e programas de melhoria das condições de vida das suas populações. 

Um caso neste sentido é fornecido pelo corredor da Amazônia Central proposto, onde a 
várzea (floresta inundada periodicamente) compõe a maior parte da área intersticial (i.e., aquela 
entre as unidades de conservação estabelecidas). Há muito maior demanda pelo 
estabelecimento de Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), tais como as de 
Mamirauá e Amanã, para o manejo da pesca na várzea, do que pelas áreas de terra firme 
(floresta não inundada) ou até mesmo pelo manejo florestal nas áreas de várzeas. O próprio ato 
de criação da RDS e o fechamento dos lagos das várzeas incluídos aos peixeiros (grandes 
barcos pesqueiros de fora da área) têm a apoio instantâneo da população local. Isto pode ser 
utilizado para alavancar apoio para as RDS como um todo, mesmo se nenhum financiamento 
for dado para uma ampla gama de programas associados numa reserva como a de Mamirauá. 
As atividades nas novas reservas RDS nestas áreas poderiam ser iniciadas com a pesca 
voltando-se, mais tarde, para outros recursos na várzea, seguindo posteriormente pela terra 
firme. O risco de se aumentar as expectativas e de ser incapaz de satisfazê-las pode ser 
reduzido se menos for prometido. O custo pode ser modesto: por exemplo, Amanhã tem 
somente oito funcionários para uma área maior do que o estado de Sergipe. A existência de 
mais Reservas de Desenvolvimento Sustentável, com mais população, faria pressão nos 
governos estaduais para contrabalançar a visão de que o projeto corredores é somente uma 
artimanha para internacionalizar a Amazônia. 

• Localização próxima ou afastada da frente de desmatamento 
As escolha dos locais para a criação de unidades de conservação influencia enormemente no 

custo para estabelecer e mantê-las. Os locais próximos às áreas de desmatamento ativo são, no 
final das contas, muito mais caras, além de gerarem a probabilidade de resistência política para 
a criação da reserva. Em termos de se estabelecer áreas substantivas de unidades de 
conservação, torna-se,. portanto, aconselhável dar maior prioridade às reservas mais afastadas 
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da "fronteira". Um fator a favor das reservas próximas às frentes de desmatamento é a raridade 
das unidades existentes protegendo amostras de diversos tipos de vegetação ao longo da área 
de transição entre a floresta e o cerrado que é a localização atual do "arco do desmatamento". 
Um segundo fator é a probabilidade de que, caso contrário, estas áreas seriam derrubadas em 
um futuro próximo na ausência de unidades de conservação, contribuindo assim como 
"adição" na prevenção do desmatamento nestas áreas, e para a redução na emissão dos gases 
do efeito estufa. Além disso, o atrativo político de se espalhar os recursos do PPG7 o mais 
eqüitativamente possível entre os estados tenderia a jogar contra a concentração dos recursos 
em certos estados (tais como o Amazonas) onde grandes áreas em potencial para unidades de 
conservação estão localizadas longe da "fronteira" atual. As unidades de conservação também 
poderiam localizar-se próximos às áreas dinâmicas nas regiões com desenvolvimento 
avançado, por exemplo no arco do desmatamento. Estes tipos de unidades de conservação 
tendem a ser menores em área (comparadas com as regiões não desenvolvidas) e 
provavelmente formam um mosaico de desenvolvimento agrícola e de unidades de 
conservação. No balanço final, nós acredita-se que a prioridade deve ser dada à rápida 
expansão das unidades de conservação nas áreas relativamente não ameaçadas, longe da frente 
de desmatamento. 

• A alocação de esforços entre as áreas de uso direto e indireto 
É evidente uma certa tensão entre os diversos agentes governamentais e não-governamentais 

em suas prioridades pela criação de áreas de uso direto (tais como as RESEX, as FLONAS e as 
RDS) contra as áreas de "uso indireto" totalmente protegidas como os parques nacionais, as 
reservas biológicas e as estações ecológicas. A administração atual fez a promessa louvável de 
aumentar em 10% a área da floresta amazônica totalmente protegida até o final de 2.002. Nós 
sugerimos que, na maioria dos casos, isto deveria ser realizado pela criação de novas unidades 
de conservação de uso direto, cada uma com um processo de zoneamento participativo que 
incluirá a delimitação de uma área "central" totalmente protegida, circundada pelas zonas nas 
quais diversas formas de extração sustentável seriam praticadas pelas comunidades locais. Esta 
estratégia ajuda a conquistar o apoio das comunidades locais e a opor aos temores dos 
governos estaduais de que a preservação inibiria o desenvolvimento. 

• O peso relativo dos fatores na seleção da localização das reserves 
O peso relativo dos fatores considerados na seleção da localização das reserves pode afetar 

enormemente as escolhas realizadas. Um conjunto de fatores é biológico, tais como a 
representatividade dos eco-sistemas incluídos na unidade proposta e a contribuição que ela 
faria aos objetivos gerais de assegurar, pelo menos, uma área para cada tipo de vegetação 
existente. Os fatores sociais incluem a existência de povos tradicionais, o nível organizacional 
da comunidade e a capacidade de defesa das áreas propostas. Um conjunto adicional de fatores 
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pode ser denominado como "fatores oportunistas". Estes incluem as oportunidades para a 
criação de reserves que surgem, freqüentemente, independente de fatores biológicos e sociais. 
Por exemplo, a extinção da SUDAM faz surgir a questão sobre o futuro da área experimental 
de manejo florestal de 72.000 ha. daquele órgão em Curuá-Una que, aparentemente, já está 
ameaçada com a invasão de madeireiros ilegais. Sendo terra federal, deveria ser convertida 
com relativa facilidade em uma FLONA. 

• A prioridade das ações nas zonas tampões contra aquelas nas unidades de 
conservação 
A prioridade relativa a ser dada para as ações nas zonas tampões contra as ações dentro 

das próprias unidades de conservação é discutida com freqüência. Entretanto, deve ser 
reconhecido que as unidades de conservação amazônicas diferem de forma significativa do 
estereotipo de uma reserva natural intocada como uma ilha circundada por um mar de pobreza. 
Ao contrário, as unidades de conservação contêm populações tradicionais que, freqüentemente, 
não são diferentes daquelas nas áreas adjacentes fora das reservas, tais como as áreas de 
assentamento ao longo dos dois lados da FLONA Tapajós. Nestes casos, a provisão de serviços 
nas áreas tampões representaria um buraco negro virtual de recursos, uma vez que as 
populações são grandes e os recursos limitados. Ao mesmo tempo, há demanda que excede em 
muito a capacidade de financiamento para aqueles já vivendo na FLONA Tapajós, tanto nas 
áreas tradicionais ao longo do Rio Tapajós como no enclave de assentamento dentro da reserva 
( Comunidade de São Jorge). Em geral, a presença de pessoas nas unidades de conservação faz 
com que o manejo das zonas tampões seja uma questão menos crítica na Amazônia do que em 
outras partes do mundo. 

Interesses conflitantes no processo de implantação 

• Os interesses conflitantes entre os governos federal, estadual e municipal 
Os governos federal, estadual e municipal têm, com freqüência, prioridades conflitantes 

para a criação de unidades de conservação. Isto pode diminuir os esforços para a criação de 
qualquer tipo de unidade, levando a uma perda de oportunidades para a conservação e para o 
desenvolvimento sustentável. A solução prática pode ser a criação de unidades federais, como 
as RESEX, os parques nacionais e as FLONAS quando as terras em questão pertencerem à 
União, e unidades estaduais tais como as RDS e as Florestas Estaduais quando estiverem em 
terras estaduais. No caso da escolha entre a RESEX e a RDS, que é uma fonte de tensão no 
estado do Amazonas, são essencialmente equivalentes em termos de efeito sobre o meio 
ambiente, com exceção da atividade madeireira, a qual é permitida em projetos de manejo 
florestal comunitários executados em RDS e representam um impacto maior sobre a floresta do 
que a colheita de produtos florestais não madeireiros na RESEX. Baseando-se a escolha no 
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escalão do governo a que a terra pertence resolver-se-ía este problema. Como é praxe na 
política atual, os representantes dos governos estaduais devem ser ouvidos quando forem 
criadas áreas de conservação federais dentro de um estado, e as autoridades ambientais do 
governo federal devem ser ouvidas quando forem estabelecidas unidades estaduais. Em alguns 
estados ( como no Pará), os governos estaduais estão ansiosos para envolver os governos 
municipais, e não criam unidade de conservação alguma que não seja desejada pelos governos 
municipais. Embora que as opiniões dos governos municipais sejam importantes nas tomadas 
de decisões tanto nas unidades de conservação federal como estaduais, isto não deve ser 
interpretado como se os governos municipais tivessem o poder de veto sobre a criação das 
unidades. 

• O setor Público contra o setor Privado 
Tanto o setor público como o privado tem um papel a desempenhar na conservação da 

Amazônia. Alguns tipos de atividades, tais como as operações de eco-turismo, são 
inerentemente mais eficientes se executadas pelo setor privado. As ONGs já comprovaram ser 
intermediários essenciais entre os órgãos do governo como o IBAMA e as comunidades locais 
nas unidades de conservação. O Parque Nacional do Jaú (com arranjos de co-gestão entre o 
IBAMA e a Fundação Vitória Amazônica) e o Parque Nacional da Serra do Divisor (com um 
arranjo semelhante com a S.O.S. Amazônia) são os melhores (e virtualmente os únicos) 
exemplos dessas parcerias. 

As concessões para a atividade madeireira constituem uma questão dificil nas relações entre 
os setores público e privado. A razão para cautela é dada pela triste experiência do Sudeste 
Asiático onde as empresas madeireiras destruíram ou degradaram seriamente grandes áreas de 
florestas tropicais localizadas em terras públicas que lhes tinha sido permitido explorar através 
de concessões. Na Amazônia, a concessão altamente destrutiva na área de estudo da ITTO na 
FLONA Tapajós é um exemplo atual. Contudo, a concessão na FLONA Tapajós é por somente 
cinco anos, sendo desaconselhável concluir que todas as concessões estariam fadadas a ter um 
curso semelhante. Para ser bem sucedidas, as concessões devem ser de longo prazo para criar 
motivação de utilização de métodos sustentáveis. 

Questões sociais 

• As políticas sobre a remoção e compensação de invasores 
O pensamento sobre o estabelecimento e o manejo da unidade de conservação evoluiu muito 

nos últimos anos com a aceitação crescente de que as populações tradicionais continuassem a 
viver dentro das unidades de conservação que foram criadas em áreas por elas habitadas. 
Entretanto, isto não resolve o problema de se lidar com os invasores que entram mais tarde 
nestas unidades. Se estes invasores forem recompensados com acesso especial aos programas 
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de assentamentos e de assistência do governo, estaria sendo utilizado um incentivo perverso 
para a ocupação ilegal. Uma atitude firme é, portanto, desejável no tratamento dos invasores. 
Situações mais delicadas surgem quando os habitantes de uma unidade de conservação bem 
sucedida convida parentes e amigos de fora da área da reserva (freqüentemente, é somente uma 
questão de mudança de um lado de um rio para o outro). 

• A relação do combate à pobreza com a preservação 
O combate à pobreza tem um papel importante na política de conservação, mas é importante 

definir claramente a relação entre ambos com o propósito de se alocar os recursos, incluindo 
aqueles do PPG7. Os governos britânico e alemão têm políticas firmes onde todos os esforços 
de conservação por eles financiados devem incluir o combate a pobreza. 

Se o combate à pobreza fosse o único critério para julgar o sucesso do projeto, o apoio às 
unidades de conservação não seria a atividade escolhida. O mesmo montante de recursos 
diminui mais a pobreza nos centros urbanos. A razão para se gastar dinheiro nas unidades de 
conservação é ambiental: é o combate a pobreza nas unidades de conservação pode ter 
beneficies ambientais, enquanto que nos centros urbanos são pequenos ou mesmo negativos. A 
questão "Desenvolvimento sustentável para quem?" precisa ser sempre respondida e quando se 
trata de política de conservação, a resposta precisa ser sempre "para aqueles que protegem o 
meio ambiente". 

Ao se alocar dinheiro no redução de pobreza em unidades de conservação, surge 
invariavelmente a questão se as áreas devem ser expandidas ao máximo o mais rápido possível, 
com o mínimo de investimentos em serviços sociais e nas atividades geradoras de renda, ou se 
um nível melhor de serviços deve ser fornecido para uma população menor. Como mencionado 
acima, a justificativa ambiental das reservas toma, no momento, a maximização da área uma 
meta melhor. Em vez de se concentrar grandes volumes de recursos em algumas poucas 
comunidades selecionadas, seria melhor aumentar a qualidade de vida através de etapas: todos 
em uma unidade de conservação deveriam ser alçados a um nível de subsistência antes de se 
promover atividades de maior renda. 

Uma questão que dever ser encarada de frente é aquela da população que é excluída das 
áreas da unidade de conservação. Um exemplo é fornecido pelos recursos pesqueiros nas 
unidades RDS no estado do Amazonas, tais como Mamirauá e Amanhã. Até que ponto os 
recursos para a criação da reserva deveriam ser utilizados para mitigar o impacto sobre os 
pescadores de Manaus, Manacapuru e Tefé que são os excluídos. Embora seja proclamado 
freqüentemente a existência de peixes para todos, é mais exato dizer que haverá uma perda. 
Embora a perda seja menor do que 100% porque a produtividade aumenta nos lagos 
protegidos, ainda assim há uma perda. As atividades dos Peixeiros são inerentemente 
predatórias porque este tipo de colheita é somente economicamente racional em uma situação 
de acesso aberto (i.e., a "Tragédia dos Comuns"). 
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É limitada a quantidade de peixe que pode ser retirada de um eco-sistema natural na 
Amazônia, embora a demanda, na prática, seja infinita, dadas a população de 20 milhões na 
região e a disponibilidade de transporte refrigerado para os mercados em todo o Brasil e no 
mundo. A questão, então, é: para quem deve ser utilizado este recurso? Os argumentos para se 
dar direitos aos habitantes locais inclui o papel deles na proteção do meio ambiente, além dos 
princípios comuns de auto-determinação. 

Os pescadores que são excluídos tirarão o emprego de outros quando concorrerem por um 
número limitado de empregos com atividade manual disponível em Manaus e em outros 
centros urbanos. Portanto, em termos de redução da pobreza, isto representa uma redução no 
balanço dos beneficies líquidos do combate a pobreza. 

• A negociação com os povos indígenas 
A negociação com os povos indígenas é um ponto crucial para a política de 

conservação amazônica que apenas começou. As terras indígenas representam áreas de eco 
sistemas naturais muito maiores do que todos os tipos de unidades de conservação juntos, e o 
destino destas terras indígenas será, portanto, o fator dominante na destinação final destes eco 
sistemas. Até o presente, os povos indígenas tiveram um desempenho melhor na manutenção 
dos eco-sistemas naturais do que outras populações na Amazônia. Contudo, é importante 
compreender que os povos indígenas não são inerentemente conservacionistas, como é algumas 
vezes assumido, e a expectativa é que eles respondam ao mesmo estímulo econômico que 
induz outros agentes a destruir e degradar as florestas. Este fato seria um grande erro sob o 
ponto de vista do bem estar dos próprios povos indígenas, além do seu impacto sobre as 
preocupações com o meio ambiente global, tais como a biodiversidade e o clima. É 
precisamente a habilidade dos povos indígenas em defender e manter as suas florestas que lhes 
dá um papel, ainda não remunerado, na provisão dos serviços ambientais. Para planejar o seu 
futuro, eles precisam ver que o seu papel conservacionista deles é valioso e também é a fonte 
do seu sustento. 

As recompensas, até agora, por este papel têm sido restritas aos beneficias modestos de 
programas especiais como o PPG7. Estes incluem o programa PPT AL para a demarcação das 
terras indígenas que totalizam agora 27 milhões de hectares. O programa Pró-manejo financiou 
um projeto de manejo florestal para os índios Xikrin que fizeram a sua primeira colheita em 
2.000. O PPDI espera aplicar, em um futuro próximo, o modelo PD/A para os projetos de 
desenvolvimento sustentável nas áreas indígenas. Projetos sustentáveis ao nível comunitário 
como estes devem ser incentivados em uma escala mais ampla, mas como é o caso em projetos 
similares em todo o PPG7, há uma falta de compreensão básica dos beneficiários do fato que a 
razão básica pela qual recebem estes beneficies é ambiental e que, portanto, precisam manter e 
fortalecer as suas capacidades de prover serviços ambientais. 
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Duas vias para a sustentabilidade econômica 

• A Certificação 
A certificação florestal parece ser uma das ferramentas principais para agregar valor aos 

produtos florestais, tanto madeireiros como não-madeireiros. O crescimento impressionante da 
demanda de mercado, tanto de empresas nacionais como estrangeiras, torna-se o maior desafio 
para os métodos antiquados da atividade madeireira predatória e representa a contribuição mais 
potente para o desenvolvimento do manejo sustentável. Até agora, somente os produtores do 
Sudeste brasileiro foram capazes de atingir uma produção certificada significativa, enquanto 
que a demanda por madeira de lei nativa certificada da Amazônia não é ainda atingida. A 
obtenção de certificado é com freqüência um processo difícil para os produtores devido à falta 
de assistência técnica, de capacidade de gestão e de crédito. É de importância crucial apoiar as 
iniciativas existentes (sejam das ONGs ou do setor privado) que objetivem ajudar os 
produtores a obterem o certificado. 

Até o momento, a resposta do governo à demanda de Mercado pelos produtos certificados 
tem sido inadequada. A certificação é um mecanismo de mercado independente cuja 
efetividade está estreitamente ligada à credibilidade e confiança do consumidor. Portanto, o 
papel do governo não deveria focalizar a criação de etiquetas oficiais que garantam 
supostamente uma fonte "legal" ( ou melhor, "legalizada") do produto. Isto aumentaria os 
custos do governo e fracassaria no intuito de convencer o consumidor global. Ao contrário, o 
governo pode se beneficiar da certificação florestal independente ( um custo pago pelo 
mercado e incorporado ao preço final) que reduziria acentuadamente as suas atividades de 
fiscalização. Portanto, deveriam ser concedidos incentivos especiais às áreas florestais 
certificadas. Alguns governos estaduais iniciam a inclusão de certificado como um dos critérios 
para licitação pública. Isto poderia também ser adotado no nível federal. A certificação seria, 
finalmente, um instrumento importante para as unidades de conservação, especialmente para o 
objetivo de se estabelecer uma utilização viável das Florestas Nacionais (em uma escala 
comercial maior) e para as Reservas Extrativistas (em uma escala comunitária menor). Para as 
FLONAs, a manutenção do certificado no decorrer do tempo poderia ser uma alternativa 
extremamente vantajosa em custos para as garantias (tais como bonus de desempenho) 
normalmente necessárias em um mecanismo de concessão. 

• Negócio sustentável 
A sustentabilidade implica sobretudo na idéia de independência. No campo dos Recursos 
Naturais, as três chaves para a sustentabilidade dos Negócios são: 

(i) Produção orientada pela demanda (em oposição à produção desenvolvimentista) 
(ii) Lucros que equivalham ou excedam a taxa de desconto (15-20% p.a.) 
(iii) Prevenção do esgotamento do recurso (baseada no planejamento estratégico) 
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O PPG- 7 trabalhou com bons resultados no para estabelecer as bases científica, reguladora, 
social e política para os propósitos de conservação do PPG7, mas fracassou no estabelecimento 
de um conjunto crível de condições de desenvolvimento sustentável já que não respondem 
adequadamente a aqueles três componentes chave de negócios sustentáveis. 

Não obstante o mencionado acima, a descentralização das iniciativas com abordagens 'de 
baixo para cima" na conservação ( envolvendo municípios e estados) apresentaram resultados 
positivos na medida em que reduziram os conflitos no campo, capacitaram as comunidades, 
estabeleceram condições de cidadania para os moradores isolados da floresta, expandiram sua 
acessibilidade social e comercial através de abordagens associativas e aumentaram a 
conscientização ambiental. Todos estes esforços foram básico na mitigação bem sucedida do 
esgotamento dos recursos naturais. 

Por outro lado, a ausência de quaisquer relações e parcerias pelos coordenadores do 
programa PPG7 com os interesses de negócios intensivos em capital prejudicou as perspectivas 
para o desenvolvimento de negócios sustentáveis, uma vez que os produtos comunitários não 
chegam ao mercado e, caso o consigam, não podem competir em qualidade. Em todos os casos, 
não atingirão as condições de escala econômica exigida pelos mercados globais e, 
possivelmente, não terão acesso, deste modo, a qualquer forma de financiamento de longo 
prazo outros que não sejam doações ou a fundo perdido. 

E no entanto, os interesses de longo prazo dos negócios intensivos em capital de grande 
escala, tais como as indústrias madeireira e de polpa/celulose, estão totalmente alinhados com 
aqueles implementados pelo PPG7. Incluem o combate à pobreza, a prevenção de queimadas, 
melhor educação e serviços de saúde, lideranças e associações locais, assim como as atividades 
agro-florestais dentro e ao redor das florestas. As empresas florestais certificadas investem com 
horizontes de 25 a 75 anos. Elas têm que estar seriamente comprometidas com medidas de 
conservação para reduzirem as ameaças e riscos encarados pelos seus investimentos. A última 
coisa que querem são vizinhos desesperados, famintos e destituídos. 

Finalmente, o negócio deve dar bom lucro para ser sustentável. As florestas são também 
parte da economia global. Elas estão sujeitas aos mesmos fatores de descontos de fluxo de 
caixa como qualquer outro negócio. Normalmente, a faixa anual aplicada aos investimentos na 
América Latina é de 15 a 20%, mas pode ser maior. Qualquer negócio com uma taxa de 
retorno interna (TRI) abaixo desta faixa sofrerá uma "queima" ( comendo o seu próprio capital) 
e não será sustentável. Mas existe uma aversão notável pelos gerentes do programa PPG7 em 
incentivar tais itens "capitalistas" como a preocupação com o lucro em seus projetos de 
desenvolvimento. Em geral, refletem o viés do setor público (e das ONGs) contra o lucro. Mas, 
no fundo, torna-se um viés contra a perspectiva de conservação através do desenvolvimento de 
negócios sustentáveis. 
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O IAG acredita que algumas lições podem ser retiradas deste debate e serem aplicadas no 
próprio PPG7. 

Algumas lições aprendidas a serem aplicadas no PPG7 

O IAG acredita que algumas lições podem ser retiradas deste debate e serem aplicadas no 
próprio PPG7. 

1) A preservação de florestas e da biodiversidade nelas contida somente pode ser obtida 
através da geração de receitas para a população local. A certificação e os negócios 
sustentáveis podem ser instrumentos úteis para agregar valor aos produtos florestais; 

2) Há um modelo brasileiro de unidades de conservação diferente daqueles utilizados no 
exterior. A maioria das unidades tem pessoas vivendo nelas e a proteção destas unidades 
tem que levar este fato em consideração; 

3) A variedade de condições históricas e geográficas devem ser também inseridas no 
planejamento de preservação. Os princípios gerais devem ser mantidos, mas a base 
econômica destas unidades de conservação é necessariamente diversificada, admitindo 
se alguma utilização dos recursos naturais. Portanto, é indispensável identificar e 
maximizar a potencialidade de cada uma, i.e., existem diversas vias para se atingir o 
desenvolvimento sustentável. 

4) A idéia de um fundo fiduciário para cada unidade de conservação com doações de 
doadores, de fontes governamentais e do setor privado, deveria ser considerada. A 
estrutura de govemabilidade deveria juntar as partes envolvidas com uma gestão 
executiva eficiente baseada em um certo fluxo de renda do rendimento do fundo. 

5) Qualquer descentralização excessiva é perniciosa, deixando de fora o governo federal, 
levando a uma ausência completa de regulamentações. Transferir o gerenciamento das 
unidades de conservação para o nível regional parece ser uma forma promissora de se 
reduzirem os riscos de sua fragmentação e seu isolamento. 

6) Algumas lacunas na pesquisa podem ser identificados e deveriam ser preenchidos 
brevemente: a) avaliação dos efeitos do PD/A; b) a metodologia para a conservação 
baseada em indicadores efetivos; e) a avaliação, caso a caso, dos conflitos no 
gerenciamento das unidades de conservação. 

7) A participação da sociedade, embora mais forte a cada dia, somente tomar-se-á efetiva 
através do comprometimento do Estado. Assim, toma-se crucial, como forma de se obter 
este comprometimento, a realização de audiências públicas com a população local 
devidamente informada. 
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Glossário 

ARPA : Áreas reservadas para proteção ambiental 
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
FLONA: Floresta Nacional 
PPG7: Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras 
RDS: Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
RESEX: Reserva Extrativista 
SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
SUDAM: Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia 

Tipos de unidades de conservação 
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Unidades de proteção integral 

Estação ecológica 
Parque nacional 
Monumento natural 
Refugio da vida silvestre 

Unidades de uso sustentável 

Área de proteção ambiental 
Área de relevante interesse ecológico 
Floresta nacional 
Reserva extrativista 
Reserva de fauna 
Reserva de desenvolvimento sustentável 
Reserva particular de patrimônio natural 
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