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PARTEI 

COMENTÁRIOS GERAIS 

INTRODUÇÃO E PONTOS A SEREM DESTACADOS 

. O Grupo Consultivo Internacional (IAG) do Programa Piloto do Grupo dos 7 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) foi criado para ser um órgão 
independente com a finalidade de monitorar e orientar os participantes - governos 
doadores, o Banco Mundial, a União Européia e o Governo Brasileiro - na elaboração 
e execução do Programa. O IAG reuniu-se pela nona vez em Brasília durante no de 23 
a 27 de março. Antes de avaliar o progresso dos sub-componentes individualmente, 
gostaríamos de destacar os seguintes pontos gerais. 

1. Progresso Geral: 

O IAG observa com satisfação que. desde a sua última reunião (julho de 
1997), houve um progresso contínuo e estável na maioria dos componentes do 
Programa em relação aos seus objetivos. Consistente com o seu caráter piloto, o PPG7 
continua a desenvolver novos modelos e métodos para a conservação da diversidade 
biológica e social, ao mesmo tempo em que encoraja formas.de desenvolvimento 
sustentável e não-destrutivo. 

O início de mudanças pode ser observado em áreas significativas que indicam 
bons prognósticos para o futuro do PPG7. Isso inclui, por exemplo, a adoção de 
metodologias mais participativas por parte de agências governamentais como o lhama 
no trabalho com comunidades locais, a disposição do Banco do Brasil em facilitar os 
pagamentos e uma participação mais intensa de ONGs na elaboração e execução dos 
projetos. Além disso, houve uma acentuada descentralização das responsabilidades no 
Brasil, do nível federal aos níveis estadual e municipal, e dentro do Banco Mundial, 
com o estabelecimento de uma Unidade de Gestão Regional em Brasília. 

2. Papéis e Responsabilidades 

No último relatório, o IAG observou com satisfação que um progresso 
considerável havia sido atingido na consolidação de relações construtivas de trabalho 
entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Banco Mundial. Ainda assim, é 
natural que haja certa ambigüidade e confusão ocasional sobre a alocação de papéis e 
a distribuição de responsabilidades entre doadores, beneficiários e órgãos executores. 

Os participantes do Programa estão bem cientes dessas questões; algumas 
delas foram abordadas em um documento recente preparado e distribuído pelo DFID 
(Departamento de Desenvolvimento Internacional, Reino Unido). Os participantes do 
Programa expressaram uma grande vontade em esclarecer essas questões o mais 
rapidamente possível para garantir a implementação contínua e eficaz do PPG7. 

No mesmo espírito. o IAG recomenda firmemente que as seguintes iniciativas 
sejam tomadas: 
( 1) Em relação às diferenças de opinião que surgiram entre o Banco Mundial e o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) sobre a execução do Subprograma de Política 
de Recursos Naturais (SPRN), em especial os Projetos de Gestão Ambiental Integrada 



(PGAis), no nível estadual. Deve haver uma mesa-redonda de alta cúpula entre as 
partes envolvidas com a finalidade de resolver um modus operand! apropriado, e 
minimizar o risco de atrasos adicionais na implementação. O IAG gostaria de receber 
um relatório escrito das conclusões dessa discussão antes da sua próxima reunião, em 
julho de 1998. 
(2) Deve ser feito um estudo independente detalhado da estrutura organizacional do 
Programa Piloto, com ênfase especial nos papéis, percepção e responsabilidades 
operacionais das instituições participantes - doadores, o Banco Mundial e 
organizações executivas do governo brasileiro. O IAG considera tal análise 
fundamental para o estabelecimento de diretrizes e parâmetros claros para o 
prosseguimento tranqüilo do Programa Piloto. 

3. Projeto de Monitoramento e Análise (AMA) 
O lAG aceita com satisfação o convite formal feito pelo Ministério do Meio 

Ambiente para participar das atividades da nova Unidade de Monitoramento e Análise 
(UMA). Isso envolve: (1) analisar e priorizar os estudos propostos, (2) estudar 
estratégias para a divulgação das lições aprendidas e (3) agir como um conselho 
editorial para uma série de publicações técnicas a serem produzidas pelo AMA. 

O IAG deseja que. ao máximo possível, os papéis (1) e (2) sejam executados 
coletivamente. A análise e a definição da prioridade de estudos, assim como questões 
envolvendo a divulgação serão, portanto, consideradas pelo grupo como um todo 
durante seus encontro regulares. Propostas e informações preliminares serão 
previamente distribuídas. Casos urgentes, no entanto, podem ser examinados por 
membros no período entre os encontros do IAG. 

Os papéis, deveres e acordos de financiamento da Unidade Política (NAPIA), 
que é mantida separadamente pela União Européia, não estão claros para o IAG. 
Portanto, o IAG recomem/a que, no próximo encontro. o Ministério do Meio 
Ambiente faça uma exposição abreviada sobre a NAPIA e o seu relacionamento com 
a UMA para o IAG. 

4. Procedimentos para as Reuniões do IAG 
O IAG tem algumas preocupações relativas a questões de procedimentos. Está 

ansioso para otimizar o tempo disponível - e limitado ~ de suas reuniões com a 
finalidade de abrir espaço para outras questões. Por exemplo, possibilitar que os 
representantes de doadores apresentem seus pontos de vista de uma maneira mais 
sistemática e formal. 

O IAG recomenda que: 
( 1) O Ministério do Meio Ambiente apresente um relátorio sintético ao IAG em todas 
as suas reuniões; similar àquele fornecido pelo Banco Mundial. O relatório deve 
oferecer uma visão atualizada dos últimos eventos, - como foi feito de forma muito 
bem-sucedida pelo MMA para o encontro do IAG de julho de 1997. 
(2) Relatórios tanto do Banco Mundial quanto do Ministério do Meio Ambiente 
devem conter um apêndice sucinto, fornecendo detalhes básicos de outros projetos sob 
execução com metas similares às do PPG7. 
(3) Apresentações de projetos ao IAG por parte de secretarias técnicas devem limitar 
se a destacar os progressos recentes e questões cruciais. 



.. 
(4) Um espaço seja separado na agenda formal do IAG para que representantes de 
doadores apresentem um retomo estruturado da sua percepção do desempenho do 
PPG7 e questões relacionadas. · 

5. Projetos Bilaterais Associados 
No seu último relatório, o IAG observou o fato de, por algum tempo, ter 

insistido para que houvesse uma inclusão sistemática ao Programa Piloto de projetos 
bilaterais relevantes, cujas metas fossem consistentes com as do PPG7. O IAG nota, 
entretanto, que a execução desse processo tem sido extremamente lenta. 

O IAG recomenda que tanto os doadores quanto o governo brasileiro abordem 
essa questão em um momento mais oportuno. 

6. Desenvolvimento Regional 
Brasil em Ação, O IAG expressou em várias ocasiões a sua preocupação sobre 

a compatibilidade de planos regionais para o desenvolvimento da Amazônia (Brasil 
em Ação) com as metas do PPG7 em relação a promover a preservação de recursos e o 
desenvolvimento sustentável. 

O IAG recomenda que, durante a próxima reunião, em julho de 1998, o grupo 
seja inteiramente informado sobre a política de desenvolvimento regional do governo 
federal para a Amazônia por instituições-chave, mais especificamente pelo Ministério 
do Planejamento e Orçamento e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

SIVAM e LBA. O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) é um projeto 
de 1,4 bilhão de dólares que visa a estabelecer um sistema de vigilância para a 
Amazônia brasileira para vários propósitos, incluíndo o controle de tráfego aéreo e o 
monitoramento do tráfico de drogas e de impactos ambientais. O Experimento em 
grande escala Biosfera-Atmosfera, na Amazônia (LBA), que envolve instituições 
brasileiras, americanas e européias e é financiado pela NASA - com uma quantia de 
30 milhões de dólares - tem como meta aumentar o conhecimento científico sobre a 
Bacia Amazônica. Cerca de trinta projetos de pesquisa já foram aprovados até hoje 
pelo componente de Ecologia do LBA. 

O IAG recomem/a que, em sua próxima reunião, devido à 
complementariedade entre esses projetos e as metas do PPG7, seja apresentado ao 
grupo um resumo sobre os últimos progressos dentro daquelas duas iniciativas. 

7. Efeitos Climáticos e Queimadas 
Os incêndios em Roraima durante os meses de fevereiro e março de 1998 

chamaram a atenção para a importância do clima como um fator a ser considerado nos 
esforços de preservação da Floresta Amazônica. Eventos como os provocados pelo El 
Nifio, a exemplo desses de 1997-8,'são ocorrências naturais que, quando acrescidas 
aos efeitos da ação humana, podem levar a queimadas de florestas não desmatadas. A 
presença de estradas ou povoados adjacentes a áreas florestais que devem ser 
protegidas ( como a reserva lanomami) ocasiona fontes de incêndios que têm grande 
probabilidade de escapar ao controle e alcançar a floresta. Decisões tomadas em 
vários projetos de infra-estrutura podem ser diferentes se o custo ambiental total for 
calculado e apropriadamente considerado no processo de tomada de decisões. O 
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aperfeiçoamento de ferramentas para esse propósito é um dos objetivos do Programa 
Piloto. 

É importante que haja consciência de que vários impactos presentes e futuros 
provocados pela atividade humana aumentam substancialmente o risco de incêndios 
cm florestas não desmatadas. A extração de madeira aumenta a possibilidade de 
queimadas por causar seca e deixar madeira morta na floresta, na forma de galhos e 
outras partes não utilizadas de árvores derrubadas, assim como por matar várias 
árvores além daquelas derrubadas para consumo. Isso foi documentado em áreas de 
extração de madeira na parte leste da Amazônia. A atividade madeireira tem se 
expandido rapidamente em várias partes da região, e há a expectativa de crescimento 
ainda maior no futuro, visto que as florestas asiáticas não tem mais capacidade de 
suprir a demanda do mercado global de madeira. A maior parte dos incêndios em 
Roraima é em áreas não derrubadas, o que deve servir de aviso do perigo presente no 
resto da região, onde as condições para o ínicio de incêndios em florestas não 
desmatadas podem ocorrer com maior freqüência. 

Além disso, é de se esperar que a expansão significativa de áreas desmatadas 
na Amazônia diminua a precipitação atmosférica da região, especialmente na estação 
seca. Essa situação, quando acrescida aos efeitos dos focos de iniciação de fogo e ao 
aumento da possibilidade de incêndios por causa da extração de madeira, pode fazer 
com que a mesma intensidade do El Nião provoque maiores impactos na floresta, 
aumentando, assim, o custo ambiental do avanço do desmatamento na região. Existem 
três implicações relevantes: ( l) o impacto geral no ciclo hidrológico da Amazônia não 
deve ser negligenciado na confusão dos projetos; (2) a capacidade de prever o El Nifío 
com alguns meses de antecedência deve permitir a realização de campanhas conjuntas 
para prevenir e antecipar incêndios e (3) os esforços para quantificar os riscos 
climáticos devem ser aumentados e ser incorporados às decisões. 

Os atuais incêndios em Roraima não devem obscurecer a possibilidade de 
queimadas ainda maiores devido à seca ocorrida durante a recente estação chuvosa e à 
revelação de que certos lugares da floresta são tão secos que permitem incêndios 
abaixo da cobertura de florestas intactas. 

O IAG recomenda a disposição de recursos em caráter de emergência por 
parte do Fundo Fiduciário da Floresta Tropical para iniciar uma campanha preventiva 
imediata. Isso poderia incluir vários elementos, como um campanha por rádio e um 
trabalho de extensão em áreas prioritárias. Tais esforços devem fornecer modelos para 
campanhas futuras, incluíndo ações diretas, durante períodos futuros de alta 
possibilidade de incêndios. 

PARTE II 

O PROGRESSO DOS SUBCOMPONENTES DO PROGRAMA PILOTO 

A. PROJETOS EM IMPLEMENTAÇÃO 

l. Centros de Ciências e Pesquisas Dirigidas (C & T) 
Apesar de restrições financeiras e administrativas ocorridas durante a 

implementação do projeto, um certo progresso foi alcançado durante 1997, como 
relatado pelo Grupo Internacional de Avaliação Científica - Giac (julho de 1997), pelo 
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Grupo de Revisão de Meio-Termo - MT, pelo Relatório de Projeto - PR (dezembro de 
1997), pela Secretaria Técnica do Projeto e pelo Relatório para o IAG - WBR (março 
de 1998) do Banco Mundial. Em especial, gostaríamos de elogiar o Relatório de 
Projeto preparado pelo MCT/ SEDEC, que oferece uma visão condensada do projeto. 
Esses documentos e suas análises foram de grande utilidade, além das nossas próprias 
observações, em indicar que o desempenho do projeto como um todo é satisfatório. 

Centros de Ciências 
Com cerca de 86% do orçamento total para este componente gasto até março 

de 1997, várias realizações significativas têm sido observadas na implementação de 
componentes infra-estruturais. Concordamos com os relatórios do GIAC, MT, PR e o 
WBR de que progresso no planejamento estratégico e no sistemas de avaliação de 
pessoal foi reduzido, e que o fortalecimento, como por exemplo, da administração, do 
apoio para o planejamento estratégico e o levantamento de fundos têm, em geral, sido 
mais lento <lo que o aperfeiçoamento da infra-estrutura, que está em seus estágios 
finais de implementação. Entretanto, nossas próprias observações indicam um 
progresso satisfatório em atividades de divulgação. 

O IAG recomenda que: 
( 1) Como observado no último relatório do IAG, uma atenção especial deve ser dada 
aos subcomponentes institucionais do projeto de Centros de Ciências que estão 
atrasados. 
(2) Deve haver uma continuidade nos esforços para o aperfeiçoamento dos sistemas 
de avaliação de equipe. 
(3) Deve haver uma melhoria adicional no desempenho da Finep em relação ao gasto 
oportuno dos recursos. 
(4) Atividades de monitoramento e avaliação a serem efetuadas pelo Giac devem ser 
exaustivamente planejadas e definidas com precisão, com a participação dos centros. 

Pesquisas Dirigidas 
Um progresso satisfatório continua a ser alcançado neste componente do 

projeto. como indicado pelos relatórios do Giac, do MT e pelo PR e WBR, apesar de 
ter sido efetivamente iniciado no segundo semestre de 1996 e de, até o presente 
momento, o gasto ter sido de cerca de 68% do orçamento aprovado. 

Os relatórios do MT e do Giac apontam para questões importantes do ponto de 
vista administrativo e técnico em relação à melhoria do desempenho a ser levada em 
consideração para ações adicionais. O gasto para projetos de pesquisa aprovados ainda 
está lento e confuso. 

Gostaríamos de enfatizar a necessidade de se levar em conta as recomendações 
feitas pelo IAG no seu último relatório. Lamentamos várias vezes o atraso excessivo 
na publicação oficial do Segundo Edital de Propostas, que foi anunciado extra 
oficialmente. O IAG espera que os temas incluídos nesse novo edital sejam mais 
centrados nas necessidades dos componentes do Programa Piloto, como destacado em 
nosso último relatório. O !AG ainda não recebeu uma cópia do Segundo Edital, apesar 
da solicitação feita nos dois últimos relatórios. 

Por causa dos diferentes resultados obtidos pela primeira missão do GIAC 
realizada em julho de 1997, o IAG saúda a iniciativa do Banco Mundial e do Governo 
Brasileiro de revisar os Termos de Referência para o GIAC com a finalidade de 
melhorar o processo de avaliação e monitoramento. Existem elementos de pesquisa 
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em outros projetos do PPG7, dos quais, embora com o objetivo de apoiar esses 
projetos, ainda assim, contribuem para a pesquisa em geral. 

O IAG recomenda que: · 
( 1) A Secretaria Técnica, o Banco e o Ministério considerem as recomendações feitas 
pelo lAG em seu último relatório. 
(2) Esforços sejam renovados com o objetivo de finalizar as negociações para o 
Segundo Edital para Propostas e para melhorias adicionais no desempenho da Finep 
cm relação à liberação dos fundos de doação de de maneira mais oportuna. 
(3) Haja a criação de um mecanismo para aumentar a comunicação e a coordenação 
entre os elementos de pesquisa do PPG7. 
( 4) A definição das prioridades para as pesquisas dirigidas cubra todas as necessidades 
relacionadas às metas do Programa Piloto. Áreas que ainda precisam ser cobertas 
incluem estudos relativos a sistemas de produção sustentável para populações locais e 
estudos sócio-econômicos cm diferentes níveis. 
(5) Deve haver uma melhoria nos vínculos e no diálogo entre os executores e os 
beneficiários dos projetos. 
(6) Subprojctos de pesquisas dirigidas precisam ser monitorados e avaliados de 
maneira aperfeiçoada e completamente independente, para que a amostra de 
subprojetos selecionada reflita a variedade temática dos componentes, incluindo 
visitas a campo. 
(7) Os recursos cedidos pela Comissão Européia e pela USAID para um segundo 
edital para propostas são requisitados com urgência, visto que 68% dos fundos 
disponíveis já foram gastos. 

Uma quantia de 1 O milhões de dólares adicionais foi confiada aos centros de 
ciências e pesquisas dirigidas. Nossa opinião é que relativamente pouco deve ser 
direcionado à infra-estrutura adicional e que o resto deve apoiar a ciência na 
Amazônia de forma mais geral, através da abordagem da Pesquisa Dirigida. 

O JAG recomem/a que o próximo estágio seja desenvolvido de forma a incluir 
um maior elemento de pesquisa dirigida através de um programa de doações 
competitivo para o qual qualquer pesquisador da Amazônia possa se inscrever. 

2. Projetos de Demonstração 
Os projetos de demonstração continuam a ser vi trines do que pode ser 

alcançado em uma escala local com uma abordagem relativamente simples e 
participante. No total, 97 subprojetos foram aprovados desde a implantação, iniciada 
na primeira metade de 1996. 

Uma Revisão de Meio-Termo foi feita em setembro de 1997. A conclusões 
foram, no geral, positivas. tanto no nível dos beneficiários individuais quanto no nível 
geral do projeto. Isso contribuiu para uma demanda crescente das comunidades e 
associações locais que, a médio e longo prazo, não pode ser satisfeita unicamente pelo 
Programa Piloto. 

Aspectos que, segundo a Revisão de Meio-Termo, precisam de atenção extra: 
a sustentabilidade econômica, ambiental e social; a expertise econômica, comercial e 
gerencial dos beneficiários: a disposição de assistência técnica oportuna com 
tecnologia apropriada na fase de implementação; uma melhor integração deste projeto 
com outros componentes do Programa Piloto; esforços para um maior empenho na 
divulgação direcionada; a necessidade de se extender o financiamento de subprojetos 
promissores e bem gerenciados por um período adicional. 
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O IAG recomenda que: 
( 1) Enquanto as diversas melhorias são introduzidas, como sugerido pela equipe de 
Revisão, o excelente ritmo deste projeto seja mantido. 
(2) Deve-se procurar o apoio de instituições apropriadas para o aperfeiçoamento da 
base tecnológica de subprojctos. 
(3) A divulgação dos resultados alcançados por subprojetos individuais deve ser 
iniciada para beneficiar precursores em potencial de iniciativas similares; 
(4) A possibilidade de uma melhor integração com outros projetos do Programa Piloto 
deve ser considerada. 
(5) Os subprojetos com dois anos de existência mais promissores, devem ser 
considerados para extensão nos casos cm que há a necessidade de mais tempo para 
assegurar a obtenção de resultados consolidados. 
(6) Em vista do sucesso deste projeto e da demanda crescente da área, propostas 
devem ser desenvolvidas para consolidar esta atividade após a fase piloto atual e sua 
inserção à administração federal. 

3. Reservas Extrativistas (Rcscx) 
Apesar da persistência de certas dificuldades, este projeto pode ser classificado 

como bem-sucedido. Uma revisão de meio-termo foi realizada em outubro de 1997 e 
o projeto termina oficialmente cm dezembro de 1998. Em grande parte, o sucesso se 
deve à intensa participação de comunidades locais no planejamento e na 
implementação do projeto. e à qualidade da assistência fornecida pelo CNPT/ Ibama. 
O projeto ajudou a melhorar a qualidade de vida das populações das Resex; também 
ficou claro que grandes Reservas Extrativistas podem ter um papel maior na proteção 
das florestas nativas da Amazônia e da sua biodiversidade. Por outro lado, essas 
reservas ainda não alcançaram um estado de auto-suficiência financeira. 

Houve um progresso significativo, especialmente em relação ao 
monitoramento participativo, à capacitação gerencial das associações locais, à 
produção de mapas e a informações sócio-econômicas básicas nas quatro reservas. 
Um relatório sobre o monitoramento participativo de atividades realizadas até agora 
estará pronto no final de março de 1998. Em algumas reservas, a produção local de 
borracha aumentou. Cerca de 50 espécies nativas excluída a madeira estão sendo 
estudadas como fontes de renda em potencial. Não houve progresso na expansão das 
vendas de castanha-do-pará. A unidade de processamento de castanha-do-pará em 
Xapuri ainda está em funcionamento, mas precisa de melhor habilidade gerencial 
local para assegurar um desempenho satisfatório. Uma fábrica de processamento de 
castanha-do-pará será montada na reserva de Cajarí, no Amapá, com recursos da 
Comunidade Européia. O treinamento em agrosivicultura foi realizado por 
profissionais da Embrapa. Espera-se que o estabelecimento da produção agroflorestal 
receba um financiamento da linha de crédito do PRODEX. 
A ocorrência de atrasos deve-se à lentidão na liberação dos recursos e à empecilhos 
administrativos. Isso afetou algumas atividades fundamentais do projeto, como a 
demarcação de limites das reservas, sem a qual concessões para o uso das terras não 
podem ser emitidas. 

Respondendo a uma recomendação feita pelo IAG no relatório de julho de 
1997. o CNPT realizou levantamentos preliminares no Seringai Nova Esperança 
(Acre), que pode se tornar, no futuro, uma extensão satélite das Resex de Xapuri. 

O IAG recomenda que: 
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( 1) A legislação total das quatro reservas seja concluída o mais rapidamente possível, 
e antes de outubro de 1998. como recomendado pela revisão de meio-termo e pelo 
Banco Mundial. · 
(2) Assistência e perícias externas devem ser fornecidas a associações populares para 
ajudá-las a formar um pool com a sua produção de castanha-do-pará e achar novas 
oportunidades de comercialização. 
(3) Considerando-se a iminência do término oficial do projeto, recursos adicionais 
devem ser alocados para assegurar o crescimento e a manutenção da reserva 
extrativista. Se não for tomada nenhuma providência neste sentido, os investimentos 
feitos até agora podem ser ameaçados. 
( 4) O Ibama/ CNPT, com o auxílio do Incra, deve obter progressos adicionais para 
assegurar uma solução satisfatória ao apelo das famílias de seringueiros do Seringai 
Nova Esperança (Acre). 
(5) O IAG gostaria de, no futuro, receber um relatório mais detalhado das atividades 
dentro das reservas individuais, ao invés de somente dados totais. 

4. Terras Indígenas (PPTAL) 
O projeto de terras indígenas tem progredido bem de várias maneiras, mas foi 

desapontador o pequeno progresso obtido na "identificação" (o primeiro passo no 
processo de estabelecimento de reservas indígenas) e na "demarcação" (marcação 
efetiva dos limites das reservas), especialmente durante a segunda metade de 1997. A 
causa disso foi explicada como sendo o fato de consultores não entregarem seus 
relatórios por períodos de até seis meses após a data combinada. Esta parece ser uma 
área onde um pouco mais de firmeza na requisição de resultados desses consultores 
(pagos) seria conveniente. Também parece que, na Funai, deveria haver uma maior 
prioridade na alocação de equipes para lidar com as reservas do Programa Piloto ao 
invés de outras tarefas da instituição. 

O mapa das reservas. que passou por diferentes estágios durante o processo de 
estabelecimento, revela que várias das maiores reservas ainda estão à espera do 
estágio inicial de "identificação", enquanto a maior parte do progresso alcançado em 
estágios posteriores, como a demarcação e a homologação, refere-se a reservas 
pequenas (com a excessão da área "Cabeça de Cachorro", onde a assistência bilateral 
alemã acelerou os esforços de demarcação). Os maiores obstáculos ao processo 
parecem ser independentes da área das reservas envolvidas: são os atrasos causados 
por contestações legais ao processo de licitação freqüentemente feitas pelas firmas que 
não ganham os contratos, e os atrasos já mencionados no recebimento de relatórios de 
consultores. 

Além dos esforços empreendidos para superar esses obstáculos diretamente, 
seria sensato estabelecer as prioridades dentro das reservas propostas usando áreas 
florestais como um dos critérios. Certamente, a reserva dos Javari, uma das maiores 
da região e também sob constante pressão das madeireiras, deve receber prioridade 
máxima. A Funai garantiu ao IAG 'que a demarcação dessa reserva teria início em 
1998 e seria completada em 1999; nunca é demais enfatizar a importância de se ater a 
esse cronograma. 

Os recursos financeiros existentes terão sido esgotados até o meio de 1999. É. 
portanto, importante garantir meios de financiamento adicionais para um período 
transiciona! com a finalidade de completar todo o programa de trabalho. 
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O IAG recomenda que: 

( 1) A identificação e demarcação sejam aceleradas. 
(2) A recomendação feita no oitavo relatório do IAG (julho de 1997) para a realização 
de um estudo intensivo do potencial de desenvolvimento econômico e social 
sustentáveis para as populações indígenas, ainda é valida. 
(3) Recursos financeiros são necessários para terminar os diferentes estágios do 
projeto. 
(4) O contrato com o PNUD-FUNAI deve ser finalizado rapidamente para permitir o 
desenvolvimento de atividades relacionadas à vigilância. 
(5) Deve-se dar uma atenção especial à necessidade de um controle de qualidade na 
contratação de trabalho de vigilância para a demarcação. 

5. Subprograma de Política de Recursos Naturais (SPRN) 
Nos nove meses desde a última missão do IAG, este programa altamente 

complexo (e político) progrediu de forma estável. Todos os Projetos de Gestão 
Ambiental Integrada (PG/\ls) - os projetos de gestão ambiental local a serem 
realizados nos nove estados - foram preparados, e oito deles foram aprovados pela 
Comissão do Projeto. Apesar de certos desentendimentos entre o Banco Mundial e o 
Ministério do Meio Ambiente sobre a melhor forma de avaliação desses planos, 
causados, até certo ponto, pelo ritmo acelerado de todo o processo, o IAG observa 
com satisfação essa mudança de ritmo repentina e decisiva. Agora é o momento de ver 
esses planos serem colocados em prática. Quando as diferenças de procedimento 
atuais tiverem sido resolvidas, esperamos ver um grande êxito neste programa, após 
anos de negociações dolorosamente lentas e de meses de preparação. 

O relatório do Banco para o IAG faz referência a "incitação de propostas de 
subprojetos através da Comissão de Projeto pela Secretaria Técnica do Ministério do 
Meio Ambiente, apesar de avaliações negativas feitas pelo Banco e pelo KfW". O 
Ministério negou essa informação e declarou que todos os pontos levantados pelo 
Banco foram atendidos. O IAG recebeu garantias gerais de que questões pendentes 
estão sendo rapidamente resolvidas. 

Alguns problemas inerentes subjacentes a essas diferenças de opinião precisam 
ser compreendidos. O SPRN envolve um processo participativo pelo qual uma equipe 
do Ministério do Meio Ambiente reúne-se com comunidades locais, governos 
estaduais e municipais etc. para explicar o projeto e obter apoio para ele. Nesse 
processo, inevitavelmente criam-se expectativas e compromissos em relação a que 
tipo de beneficio as comunidades receberão do projeto. Se, posteriormente, o 
orçamento para o projeto é drasticamente cortado (como resultado de objeções do 
Banco, por exemplo), o MMA perde sua credibilidade junto às comunidades para as 
quais fez promessas. 

Outro ponto de conflito é o formato das propostas no programa. Se uma 
proposta for escrita por uma empresa de consultoria, um documento aperfeiçoado 
pode ser produzido, incluindo aspectos valorizados pelo Banco, tal como a tabela de 
'matriz lógica'. Entretanto. isso não resulta em um comprometimento por parte dos 
agentes locais ou na criação de capacidade técnica dentro do próprio Ministério para o 
desenvolvimento de projetos por conta própria. 

Até agora, nove projetos foram apresentados pelo Ministério do Meio 
Ambiente ao IAG, oralmente e por escrito, em um relatório de atividades específico e 
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na forma da coleção completa dos projetos submetidos à Comissão do Programa, com 
todos os comentários feitos pelo Banco, pelos doadores principais, pelo MMA e por 
revisores contratados especialmente com essa finalidade. Esses projetos são muito 
<li ferentes por várias razões; mais especificamente, os principais problemas ambientais 
que intencionam abordar (a proteção e o uso sustentável de florestas, o uso sustentável 
de bacias fluviais, a promoção de usos alternativos de recursos naturais), a escala de 
ação (municípios, associações municipais, região), e na maneira em que parceiros 
locais pretendem proceder { embora todas incluam os três componentes combinados 
previamente: o zoneamento. o monitoramento e o controle). Há diferenças óbvias no 
contexto ambiental e sócio-econômico, visto que os Estados da Amazônia preferiram 
começar com o que é, para eles, o problema e a área mais críticos. 

Esperamos que todos os participantes tratem das preocupações expressas pelo 
Banco Mundial no seu relatório para o IAG. estabelecendo melhores canais de 
comunicação e estabelecendo procedimentos que permitam aos participantes sentir 
que estão cumprindo o seu papel nos melhores interesses do programa como um todo. 

O IAG recomenda 4ue: 
( 1) Participantes do SPRN promovam uma reunião de alta-cúpula cm um futuro bem 
próximo para abordar as questões colocadas acima e estudar como as relações de 
trabalho podem ser melhoradas por meio de várias medidas, como modernizar os 
métodos de comunicação, partilhar informações mais eficazmente, aumentar a 
capacidade técnica onde for necessário e alcançar compatibilidade nas demandas e 
normas dos órgãos doadores (DtlD, GTZ, KfW e a UE). Essa questão foi mencionada 
em 'Introdução e Pontos a Serem Destacados' (primeira página). 
(2) O MMA deve investigar formas de divulgar informações mais eficazmente para 
todos os participantes do projeto. Por exemplo, endereços eletrônicos (e-mails) podem 
ser utilizados, e as informações podem ser mandadas simultaneamente para o Banco 
Mundial e para membros do IAG. 
(3) O Banco Mundial deve tentar estar atualizado em relação a esse processo para 
cumprir o seu papel de parceiro, como fez na reformulação deste programa. Isso pode 
significar a alocação de pessoal qualificado adicional para o projeto, envolvendo a 
participação mais próxima do Banco no processo e talvez tornando o "sem objeções" 
final uma formalidade. 

B. PROJETOS EM PREPARAÇÃO 

1. Manejo de Recursos Florestais (Promancjo) 
Apesar do acordo de empréstimo ter sido assinado pelo governo brasileiro e 

pelo Banco Mundial em abril de 1997, o projeto ainda não foi efetivado, e ainda está à 
espera da assinatura de contratos com o KfW, DFID, GTZ e UNDP, assim como um 
acordo de implementação entre o lbarna e o Ministério do Meio Ambiente. 

Enquanto isso, o Ibama/ Supes (Manaus) já montou escritórios e locais para o 
projeto, o coordenador do projeto já foi nomeado, empossado e preparou um manual 
para o projeto de iniciativas promissoras (componente 3). Através do GTZ, a 
preparação participativa de subprojetos na Floresta Nacional (Flona) de Tapajós 
(componente 4) já foi concluída. Os problemas de posse de terra, sobre os quais o IAG 
expressou grande preocupação em seu último relatório, parecem ter sido resolvidos, e 
as comunidades locais e o lbama parecem ter chegado a um entendimento. 
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Atrasos adicionais no início do projeto podem colocar o clima de cooperação e 

entendimento mútuo em risco. A alta expectativa em relação ao componente de 
iniciativas promissoras pode ser frustrada. Além do mais, a experiência a ser adquirida 
com o projeto pode não estar disponível quando necessário no novo programa da 
Flona a ser conduzido pelo Ibama, e quando o edital para concessões for feito. 

O IAG foi informado de que o componente 1 (política pública) será 
implementado no Ministério do Meio Ambiente, embora isso não tenha sido 
mencionado no relatório submetido ao IAG. 

O IAG recomenda que: 
( 1) Visto que o componente I é de importância estratégica, a implementação deve ser 
realizada de forma completamente integrada e com a participação adequada de setores 
relevantes do público. Isso também é crucial para o desenvolvimento das sete novas 
Flonas estabelecidas em fevereiro de 1998. 
(2) A assinatura dos acordos necessários deve receber prioridade máxima. 
(3) O trabalho participativo com as comunidades na Flona de Tapajós não deve, sob 
nenhuma circunstância, ser interrompido. 
(4) O manual de inscrição de iniciativas promissoras deve ser entregue o mais 
rapidamente possível. 
(5) Candidatos à inscrição de iniciativas promissoras e projetos de manejo florestal 
comunitário assistidos pelo PD/A devem ser convidados a assistir a um seminário 
para informá-los sobre as oportunidades oferecidas pelo Promanejo e pelo PD/A, e 
sobre novas políticas ambientais (por exemplo: sobre a extração de madeira 
sustentável, o regime de concessões, as normas revisadas de manejo florestal e o 
decreto sobre o manejo florestal comunitário). Esse seminário pode ser utilizado para 
iniciar a cooperação entre as iniciativas de manejo florestal, apoiadas pelo Promanejo 
e pelos PD/ A. 

2. Manejo Integrado de Recursos de Várzea 
Em julho de 1997, foi anunciado que a versão final do projeto estaria 

concluída em agosto de 1997 e que a avaliação seria realizada no mês seguinte. Houve 
um grande atraso nos planos. Os membros do IAG receberam a versão 4.3 desse 
projeto durante a reunião de março de 1998. Este projeto piloto foi projetado para um 
período de implementação de cinco anos. A proposta é boa, baseada em objetivos, 
estratégias e componentes claramente definidos, incluindo aspectos relacionados a 
parcerias confirmadas e prováveis com comunidades locais, instituições locais e 
regionais e projetos direcionados à pesquisa e ao desenvolvimento já existentes, como 
o IARA. 

O IAG recomenda que: 
(1) A aprovação final deste projeto seja oficializada o mais rapidamente possível. O 
aperfeiçoamento da proposta necessita apenas de pequenas alterações que podem ser 
feitas em um período de ajuste no curso da fase inicial do projeto, sem que haja atraso 
na implementação do projeto. 
(2) Este projeto deve contribuir para a correção de tendências atuais de diminuição de 
reservas de peixes em várias áreas da Amazônia. Medidas legais com essa finalidade 
devem ser consideradas. 
(3) É de grande urgência colher informações confiáveis, em primeira mão, de outros 
projetos sob implementação nas duas sub-áreas do projeto; o projeto da Embrapa 
(Manaus) - IICA (PROCITRÓPICOS), por exemplo, cujo objetivo é fazer uso dos 
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• solos de várzea férteis para a criação de gado e para uma utilização agricultura! mais 

intensa. Existe o risco de tais planos irem contra as metas do Programa Piloto. 
(4) O IBAMA deve informar o IAG sobre a política de manejo de reservas de peixes 
de água doce no próximo encontro. 

3. Parques e Reservas (Corredores Ecológicos) 
Corredores são um conceito novo e importante para o Brasil. Eles consistem 

cm um mosaico de diferentes tipos de unidades de proteção. Algumas unidades já 
existem; outras precisarão ser criadas. 

O Corredor Amazonense Central extende-se do norte de Manaus à fronteira 
com a Colômbia. O Estado do Amazonas estabeleceu as maiores unidades: Mamirauá 
e Amariam. As unidades federais incluem As Estações Ecológicas de Anavilhanas, 
Niquia, Juarni-Japura e Jurai-Solimões e ainda o Parque Nacional de Jau (o maior do 
Brasil) e várias reservas indígenas. Essas unidades já pertencem aos governos federal 
e estadual e possuem uma baixa concentração populacional. Este será o maior 
mosaico de unidades de proteção do mundo. 

O corredor florestal do litoral atlântico ainda está sendo estudado. Na parte 
meridional do Estado da Bahia ainda existem cerca de 20.000 hectares de florestas 
tropicais sem proteção e elas estão sendo derrubadas. Existem cerca de 6000 hectares 
preservados em unidades de proteção públicas ou privadas. Esta é a última 
oportunidade de salvar essas florestas. Em Murici, no Estado de Alagoas, existe um 
floresta de 2000 hectares, a última desse tipo, e que ainda assim está sendo derrubada. 
Essas partes da Mata Atlântica necessitam de uma atenção especial e imediata. 

Os corredores/ mosaicos representam um dos esforços de proteção mais 
ambiciosos e complexos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Inevitavelmente 
consistirão de um exercício de aprendizado na prática. Conseqüentemente, 
necessitarão de uma abordagem flexível, de uma avaliação regular e de um 
compromisso a longo prazo por parte do governo. Também necessitarão do apoio e do 
envolvimento de comunidades locais. Não devem, em virtude da sua própria 
magnitude, ofuscar outras proridades e oportunidades de proteção da Amazônia. 

A idéia de que o orçamento de gastos pode ser especificado em detalhes com 
anos de antecedência simplesmente não é viável para um projeto como este. A parte 
participativa do projeto requer certa flexibilidade, para que gastos possam ser feitos 
em itens acordados com agentes locais através de um processo contínuo de discussão 
e negociação. Nem todas as ações necessárias poderão ser previstas. Ao mesmo 
tempo, tal flexibilidade deve ser combinada a mecanismos eficazes para garantir que 
os fundos não sejam desviados para fins inapropriados. As revisões periódicos e os 
marcos miliários da proposta foram elaborados com essa finalidade. 

O governo informou ao IAG que, nesses últimos doze meses, nenhuma 
discussão ou diálogo foi realizado com as ONGs pertinentes, no que diz respeito à 
Mata Atlântica. Tal discussão aconteceu apenas no caso do corredor Central 
Amazônico. O IAG enfatiza que a participação adequada desde o início do estágio de 
planejamento é um requisito para se obter a parceria e a ação integrada necessárias 
para um projeto de tal ambição. 

O IAG recomenda que: 
( 1) O início da implementação do primeiro dos corredores ocorra rapidamente. 
(2) A implementação dos corredores deve passar por avaliações regulares e 
modificações na forma de abordagem, quando for necessário. 
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(3) Alguns elementos (Murici, por exemplo) precisam de uma ação imediata. 
(4) Medidas devem ser tomadas para um orçamento flexível. 
(5) Este projeto não deve impedir a avaliação atual de outras prioridades e 
oportunidades para a proteção da Amazônia. 
(6) A consulta contínua à população local é essencial. 

• 

4. Queimadas e Controle de Desmatamento (Prodcsquc) 
Em vista do processo contínuo de desmatamento, como demonstrado em uma 

apresentação feita por um representante do INPE, e a ocorrência atual de incêndios em 
Roraima, é óbvia a importância deste projeto. Evidências empíricas e pesquisas 
recentes sugerem que há grande possibilidade do fenômeno de incêndios florestais, 
relativamente incomuns até pouco tempo atrás, tornar-se cada vez mais freqüente nos 
próximos anos, como resultado do aumento da extração seletiva de madeira e 
degradação florestal associada, o que leva a incêndios internos. 

Desde o último encontro do JAG, houve um progresso substancial neste 
projeto. Uma empresa de consultoria, a INTARE, foi contratada para preparar uma 
proposta de projeto. A primeira versão foi submetida às autoridades brasileiras em 18 
de março de 1998. As recomedações feitas pelo IAG em sua oitava reunião foram 
seguidas à risca. Por exemplo, uma análise institucional de todos os agentes 
envolvidos foi realizada, as áreas de prioridade do Projeto de Política de Recursos 
Naturais serão usadas como áreas piloto neste projeto e a coincidência de 
componentes de monitoramento e controle com outros projetos será evitada. Espera-se 
que a proposta seja finalizada pelas autoridades brasileiras no mês de abril. 

Uma visita feita pelo IAG ao Laboratório de Sensoreamento Remoto do Ibarna 
e a apresentação feita pelo lNPE destacaram o enorme potencial do sensoreamento 
remoto e do processamento de dados eletrônico, não só para o monitoramento do 
desmatamento, mas também para o controle de atividades que podem causar o 
desmatamento. Áreas recentemente desmatadas podem ser identificadas por imagens 
de satélite, o que toma possível às autoridades reunir detalhes em campo, conferi-los 
com várias bases de dados e tomar providências, caso isso seja necessário. O acesso a 
informações sobre o desmatamento também pode ser de grande utilidade para várias 
camadas da sociedade. 

Já existe tecnologia preventiva, que poderia antecipar os anos do EI Nino e os 
riscos de incêndio associados a eles com antecedência. Isso pode oferecer uma base 
para ações preventivas (por exemplo: campanhas de rádio e de televisão). 

O IAG recomenda que: 
( 1) A primeira versão da proposta do projeto deve ser transformada em uma proposta 
final o mais rápido possível, para que a avaliação seja completada com sucesso em 
julho. 
(2) Na proposta final, a possibilidade da situação descrita acima progredir, envolvendo 
à ocorrência crescente de incêndios florestais na região Amazônica, deve ser levada 
em consideração, especialmente no que se refere às necessidades de treinamento e 
informação. 
(3) Todo esforço possível deve ser feito para que a implementação deste projeto tenha 
início até o final de 1998. 
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• (4) Deve haver capacitação para campanhas preventivas, tanto a curto como a longo 
prazo ( que possa utilizar a previsão antecipada do aumento de risco de incêndios em 
anos com a presença do El Niíio), · 

5. Educação Ambiental (Ccduc) 
O IAG expressa sua grande preocupação com o atraso de mais de um ano no 

início da implementação do componente Educação Ambiental, que foz parte dos 
PD/A. 

O lAG recomem/a que a Comissão Européia finalize o acordo de doações para 
este subprojeto o mais rapidamente possível. 

6. Projetos Demonstrativos/ Indígenas (PD/I) 
Desde o último encontro do IAG, o conceito dos PD/I tem sido desenvolvido 

pelos sub-componentes dos .. PD/ A e do PPTAL do PPG7 para contribuir para a 
preservação de reservas naturais em terras indígenas e para a integridade cultural e o 
bem-estar social dos povos indígenas. O IAG está convencido de que as comunidades 
indígenas nas duas regiões de tlorcsta tropical do Brasil podem tirar grande proveito 
deste projeto. Ele será um complemento de grande utilidade às atividades do Projeto 
de Terras Indígenas. 

O IAG ficou satisfeito em saber que a Funai, o Banco Mundial e alguns 
governos doadores estão interessados em apoiar a preparação e a implementação da 
proposta de um projeto completo. Segundo o acordo feito: 
1. A Secretaria Técnica dos PD/A coordenará o processo de preparação. 
2. A Secretaria Técnica do Projeto de Terras Indígenas, apoiada pelo GIZ, será 
responsável pela preparação técnica. 
3. O KfW talvez financie a implementação. 
4. O Banco Mundial coordenará a preparação dos PD/I entre a Funai, o MMA, ONGs 
e doadores. 

Espera-se que uma proposta de projeto esteja pronta em novembro de 1998. O 
IAG recomenda que: 
(1) Essa iniciativa seja levada adiante com determinação. 
(2) O projeto seja aberto à participação de comunidades indígenas tanto na Amazônia 
quanto na Mata Atlântica. 
(3) Haja a alocação de fundos para associações indígenas e ONGs com a finalidade de 
ajudá-las a preparar a execução do projeto. 
(4) Os PD/Is também devem ser utilizados para construir vínculos organizacionais 
entre pequenas comunidades indígenas da região da Mata Atlântica, que tendem a ser 
marginalizadas. 

7. Projeto de Monitoramento e Análise (AMA) 
O IAG observa que a avaliação deste projeto foi completada há pouco e que 

várias modificações à proposta original foram sugeridas, em relação ao quadro de 
pessoal e ao planejamento dos gastos. O IAG concordou em extender o seu papel de 
consultor, auxiliando a nova Unidade de Monitoramento e Análise (UMA) na seleção 
de estudos e lições estratégicas, e agindo como um conselho editorial para publicações 
técnicas (veja "Introdução e Pontos a Serem Destacados", na primeira página). 
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OBSERVAÇÕES FINAIS 

O IAG expressa o seu desejo de que, durante a sua viagem pela Europa em 
Maio- Junho de 1998, os representantes do PPG7 encontrem uma recepção positiva 
por parte dos doadores existentes, assim como de novos doadores em potencial, 
enquanto o Projeto Piloto aguarda ansiosamente uma fase transicional. 

Gostaríamos de agradecer ao Banco Mundial por enviar a documentação 
apropriada aos membros do IAG no momento oportuno, e pelo uso sensato de 
mensagens eletrônicas (e-mails) com essa finalidade. Enfatizamos a importância da 
distribuição de tais informações com bastante antecedência em relação aos encontros. 
O IAG também gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Banco, ao 
Ministério do Meio Ambiente e a outras organizações governamentais pelo seu apoio 
e suas contribuições ao nono.encontro, 

Reiterando um recomendação feita anteriormente neste documento, seria de 
grande utilidade se o Ministério do Meio Ambiente pudesse preparar um relatório 
sintético que resumisse os últimos acontecimentos em cada subprojeto para entregar a 
membros do IAG antes de todos os encontros. 

O próximo encontro do IAG foi marcado para o período del3 a 24 de julho de 
1998, o que incluirá visitas de campo, assim como encontros em Brasília. 
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AMA 
13MZ 
Entwicklung 

I3NDES 
Ccduc 
CNPq 
DfID 

Ernbrupa 
EU 

Finep 
Fio na 
Funai 
Giac 
GTA 
GTZ 

IAG 

IARA 
Ibama 

Incra 
INPA 
INPE 
IPAAM 
IPAM 
KtW 

MMA 

MPEG 
ONG 
OEMA 
PD/1 
PD/A 
PGAI 
PPG7 
RFT 

SCA 
PPTAL 

Lista de Acrônimos 

Projeto de Monitoramento e Análise 
Bundesministcrium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Ministério para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos 
(Alemanha) 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
Componente de Educação Ambiental 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Departmcnt for lntemational Development 
Departamento de Desenvolvimento Internacional 
(Reino Unido) 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
European Union 
União Européia 
Financiadora de Estudos e Projetos 
Floresta Nacional 
Fundação Nacional do Índio 
Grupo Internacional de Avaliação Científica 
Grupo de Trabalho da Amazônia 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammennarbeit 
Agência Alemã de Cooperação Técnica 
International Advisory Group 
Grupo Consultivo Internacional 
Instituto Amazônico de Manejo Sustentável dos Recursos Ambientais 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas 
Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Banco para a Reconstrução 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal 
Museu Paraense Emílio Goeldi 
Organização Não-Governamental 
Organização Estadual do Meio Ambiente 
Projetos Demonstrativos/ Indígenas 
Projetos Demonstrativos 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
Rain Forest Fund 
Fundo para a Floresta Tropical 
Secretaria da Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal 
Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas na 
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Prodesque 
Prodex 
Prornanejo 
Resex 
SPRN 
Supes 
TOR 

UMA 
UNDP 

USAID 

Amazônia Legal 
Projeto Desmatamento e Queimadas 
Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo 
Projeto de Manejo de Recursos Florestais 
Reservas Extrativistas 
Subprograma de Política de Recursos Naturais . 
Superintendência Estadual do IBAMA 
Terms of Reference 
Termos de Referência 
Unidade de monitoramento e análise 
United Nations Developrnent Programme 
Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 
Unitcd States Agency for International Development 
Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos 
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