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1 Ap_res_~rttação 

O Subprograma Projetos Demonstrativos , PD/A é um dos 
componentes do PPG7 (Programa Piloto para Proteção das 
florestas Tropicais do Brasil), que visa estimular e dissemi 
nar sistemas de gerenciamento e de conservação ambiental, 
desenvolvidos por comunidades locais, com vistas a gerar 
novos referenciais de desenvolvimento sustentável na Ama, 
zônia e Mata Atlântica. 

Com esta publicação, a Secretaria Técnica do PD/A pre 
tende informar sobre os princípios, os mecanismos de arti 
culação e implementação, a metodologia de trabalho, os 
procedimentos em relação às propostas das comunidades e 
instituições que demandam apoio e, um balanço de dois anos 
de execução de subprojetos. 

Espera-se contribuir para elevar o conhecimento público 
sobre o Subprograma, principalmente, pela novidade que 
ele representa no cenário das políticas públicas no Brasil, 
pela sua particularidade de gestão participativa entre os di 
ferentes agentes envolvidos e, pelas lições que as experiên 
cias começam a apresentar no processo de construção do 
desenvolvimento sustentável no Brasil. 

Secretaria Técnica do PD!A 

Março de 1998 
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ANTECEDENTES 
E SIGNIFICADO 

Em 1995, o lançamento da "Política Nacional Integrada 
para a Amazônia Legal" marca um avanço significativo em 
termos de formulação de políticas públicas, enfocando dire 
trizes de desenvolvimento cujo componente ambiental pas 
sa a nortear as ações. As diretrizes propõem uma correção 
no modelo vigente, a partir da reorientação do crescimento 
econômico, integração interna e externa e valorização hu 
mana. Em 1997, foi deflagrada a discussão em torno da pro, 
posta da Agenda XXI para a Amazônia, apresentada pelas 
secretarias Executiva e de Coordenação da Amazônia , SCA, 
do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal , MMA. 

Na Mata Atlântica, ainda não existe uma ação global de 
formulação de políticas de proteção ambiental, embora ve 
rifique-se a multiplicação de iniciativas de elaboração de 
Agendas XXI em nível local, nos municípios. 

No âmbito da sociedade civil e, em grande parte, como 
conseqüência da Rio 92, vem alcançando-se um novo pata, 
mar de articulação político-institucional, com a multiplica, 
ção de Organizações Não,Governamentais, ONGs de vá, 
rios tipos, que buscam e difundem experiências alternativas 
para o uso dos recursos naturais e das florestas. A importan 
te transformação introduzida refere-se a alternativas sus- 
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tentáveis para as comunidades tradicionais, a partir de ex, 
periências associadas à sociobiodiversidade da Amazônia e 
da Mata Atlântica. 

Apesar de sua grande potencialidade, essas alternativas 
apresentam ainda níveis muito dispersos de investimentos 
tecnológicos e, conseqüentemente, de sustentabilidade. 
Cada uma dessas experiências se desenvolve em 
ecossistemas utilizados por populações diferenciadas, com 
técnicas diversas, possuindo estrutura produtiva, social e 
política, bem como parcerias, diferenciadas. Assim, as re, 
servas de recursos naturais, nas quais reside a grande 
potencialidade da Amazônia e da Mata Atlântica, ainda 
constituem, paradoxalmente, a maior fragilidade dessas re 
giões. 

No curso dessas ações, reforça-se a concepção de que as 
regiões Amazônica e Mata Atlântica não são apenas 
repositórios de recursos naturais a serem explorados ou san 
tuários de diversidade biológica a serem preservados, mas 
sim realidades sociais cujas necessidades humanas precisam 
ser devidamente consideradas e atendidas. O grande desa, 
fio constitui-se, portanto, em ajustar três dimensões igual, 
mente relevantes, a econômica, a social e a ambiental, num 
processo capaz de responder adequadamente às aspirações 
de todos os brasileiros da região, principalmente proporcio 
nando a valorização humana e social, entendida como a 
melhoria continuada da qualidade de vida dessas popula- - 
çôes. 
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A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DA 
AMAZÔNIA E DA MATA ATLÂNTICA 

A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados abran 
geram, até o início deste século, dezesseis Estados brasilei 
ros, cobrindo uma área de aproximadamente 1.100.000 Km2, 

equivalentes a 12 % do território nacional. O processo de 
ocupação do Brasil promoveu intensa degradação desses 
ecossistemas, provocando a redução da cobertura florestal 
para índices inferiores a 10% da sua área original. Somente 
entre 1985 e 1990, os remanescentes florestais diminuíram 
em 5,6%, devido ao desmatamento, conforme mapeamento 
temático realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Es 
paciais , INPE. 

Na Amazônia Legal, o mesmo relatório identifica os prin 
cipais impactos ambientais: 

a) a construção da Rodovia Transamazônica provocou 
grandes migrações e êxodos; destruição da cultura indíge 
na; grandes projetos agropecuários e grandes queimadas; a 
propagação do garimpo; propagação de doenças endêmicas; 
e a explosão demográfica e todas as conseqüências do pro, 
cesso; 

b) a mineração industrial e os garimpas de ouro, que 
existem em muitos lugares na região, provocam o 
assoreamento e a erosão nos cursos d'água; a poluição das 
águas, aumento da turbidez e presença de metais pesados; a 
formação de núcleos populacionais com grandes problemas 
sociais; a degradação da paisagem; e a degradação da vida 
aquática, com conseqüências diretas sobre a pesca e a po 
pulação. As indústrias de ferro-gusa no Pará, no Programa 
Grande Carajás, provocam demanda de carvão vegetal de 
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floresta nativa e, em conseqüência, o desmatamento da Flo 
resta Amazônica: a exportação de energia de baixo valor e 
alto custo ambiental. As indústrias de alumínio na região de 
Barcarena, próximo a Belém, provocam a poluição atmos 
férica; poluição marinha; e impactos indiretos, pela enorme 
demanda de energia elétrica. Os pólos industriais e grandes 
indústrias em Manaus e outros centros industriais provo 
cam poluição do ar, água e solo, geração de resíduos tóxicos 
e conflitos com o meio urbano; 

e) a agricultura e a pecuária extensivas, que ocorrem 
em algumas áreas da região amazônica, próximo às estradas 
e grandes cidades, provocam incêndios flores.tais, e destrui 
ção da fauna e da flora; contaminação dos cursos d'água por 
agrotóxicos; erosão e assoreamento dos cursos d'água; e des 
truição de áreas de produtividade natural e reservas 
extra ti vis tas; 

d) as grandes usinas hidroelétricas na Região Amazôni 
ca têm causado impactos culturais na população nativa e 
impactos sócio-econômicos; provocam a inundação de áre 
as florestais, agrícolas e vilas, etc.; provocam ainda impac 
tos sobre a flora, a fauna e ecossistemas adjacentes; 

e) a caça e a pesca predatórias em toda a Amazônia têm 
provocado a drástica redução das populações de animais de 
valor econômico-ecológico, como quelônios, peixes e ma 
míferos aquáticos. 

A divulgação, pelo INPE, dos índices de 
desflorestamento em 1997, na Amazônia, estimados em 
13.037 Km2, gerou preocupações no âmbito do Governo 
Federal e junto à opinião pública nacional e internacional. 
O diagnóstico de que as maiores taxas de desflorestamento 
são provenientes de pequenas propriedades e invasões de 
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áreas florestais por sem-terras focalizou os problemas en 
frentados pelos segmentos da pequena produção nos seus 
sistemas convencionais. 

A necessidade da produção de alimentos e o aumento 
das áreas produtivas com vistas à sobrevivência econômica, 
como bem observado pelo INPE, gera pressão sobre a flo 
resta por parte, também, desses agentes econômicos. Po 
rém, os dados servem para focalizar, adicionalmente, os de 
safios de implementação de modelos sustentáveis de uso dos 
recursos naturais por esses agentes. Os dados do INPE cha 
mam a atenção para a necessidade urgente de uma melhor 
articulação e mais investimentos provenientes de políticas 
públicas, objetivando maior sustentabilidade das ações em 
curso. 

A partir de meados desta década, setores do Governo 
que, historicamente desenvolviam políticas para o setor rural 
(agrário e agrícola) baseados em conceitos convencionais 
de uso dos recursos, são desafiados a planejar suas ações sob 
um enfoque global. 

Os pequenos agricultores precisam de investimentos em 
ações complementares de pesquisa e disseminação de 
tecnologias para instrumentalizá-los no seu processo pro 
dutivo. 

Como exemplo, pode-se citar a questão das queimadas. 
O PD/A, assim como o conjunto de ONGs e representa 
ções sindicais de pequenos agricultores, vêm incentivando 
o plantio de Sistemas Agroflorestais (SAFs), nos quais o uso 
do fogo é proibitivo. No entanto, as pesquisas ainda não 
conseguem prescrever fórmulas eficazes para evitar o incên 
dio acidental que consome centenas de hectares de SAFs 
por ano, e nem para evitar a queima nas áreas destinadas às 
roças de subsistência e de renovação de pastagens. 
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Entre as diretrizes apontadas pelo Governo para atacar 
as causas do desflorestamento, apresenta-se "aumentar a 
assistência aos pequenos produtores rurais, diminuindo a 
dependência do ciclo corte raso-queimada", e "incluir a 
possibilidade de exploração florestal nos assentamentos 
fundiários", assim como, "orientar a expansão da fronteira 
agrícola para as áreas já desflorestadas". Dessa forma, se de, 
limitaria a pressão sobre a floresta e se concentraria os es 
forços de fiscalização nas áreas críticas denominadas "arco 
de desflorestamento" (áreas de colonização e, coinciden 
temente, o arco do mogno que se estendem pelos estados do 
Pará, Rondônia, norte do Mato Grosso e Acre). 

Essas medidas são pertinentes e têm maiores chances de 
sucesso se acopladas a linhas de crédito rural, com encargos 
acessíveis para os pequenos agentes econômicos, e pesquisa 
e assistência técnica como suportes financeiro e técnico para 
assegurar a viabilidade econômica das famílias que vivem 
dessas atividades. 

É nesse cenário que cresce a importância das iniciativas 
inovadoras de uso dos solos, como os sistemas de produção 
de cultivas heterogêneos permanentes incentivados pelo PD/A. 
Cresce a importância, também, das pesquisas que forneçam 
alternativas à queima anual da biomassa florestal e a disse, 
minação de técnicas que evitem incêndios acidentais que 
consomem plantios e florestas no verão. Acredita-se que, 
com a ação conjunta de outros componentes do Programa - 
Piloto, como o Projeto Apoio ao Manejo Florestal (Pro, 
Manejo) e o Projeto de Monitoramento e Controle de 
Desmatamento e Queimadas (Prodesque), essas ações po 
<lerão ser potencializadas. 

Na Amazônia, essas iniciativas apresentam uma 
receptividade muito grande por parte das populações locais. 
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A estrutura fundiária, em que predominam pequenos pro, 
prietários e posseiros, favorece políticas de conservação, na 
medida em que estas associem o conhecimento acadêmico 
ao conhecimento empírico das comunidades. Na Mata 
Atlântica, apesar da forte presença de grandes propriedades 
dedicadas às monoculturas de exportação ou à pecuária, nos 
ecossistemas associados (mais particularmente no oeste dos 
estados litorâneos), a presença de pequenos agricultores, 
remanescentes de Quilombos e extrativistas nas regiões de 
serras, ainda é bastante significativa. Historicamente, as 
iniciativas de cunho ambientalista têm tido maior visibilidade. 
Porém, os segmentos da pequena produção e 
agricultura familiar, nessa região, têm acumulado experiências 
bastante consistentes de sistemas de conservação baseados 
em agricultura ecológica. 

Nesse contexto, o Subprograma Projetos Demonstrativos 
(PD/A) tem sua importância estratégica destacada, princi 
palmente no que se refere ao objetivo de "estimular o 
desenvolvimento, a adaptação ou disseminação de sistemas de 
gerenciamento e de conservação por comunidades locais que 
sejam ambientalmente, economicamente e socialmente sustentáveis". 

O PROGRAMA PILOTO - PPG7 
E A SOCIEDADE CIVIL 

No plano internacional, antes mesmo da Rio 92, em 
1990, deu-se um passo importante para tentar reverter a 
destruição gradual das florestas tropicais brasileiras, por meio 
de uma iniciativa dos países mais industrializados (G, 7). 
Nasce a idéia de um Programa Piloto que deveria atuar tanto 
na esfera governamental quanto no apoio a iniciativas 
oriundas de organizações da sociedade civil. 
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O Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropi 
cais do Brasil - PPG7, na sua forma atual, é resultado de um 
acordo entre o Brasil e os países-membros do Grupo dos 
Sete (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, 
Japão e Reino Unido, além da União Européia e da Holanda), 
tendo o Banco Mundial como organismo de cooperação 
multilateral. O Programa Piloto traz em sua concepção a 
necessidade de se demonstrar a viabilidade em harmonizar 
os objetivos econômicos e sociais aos objetivos ambientais 
no uso das Florestas Tropicais. 

O documento apresentado pelo Governo brasileiro na 
reunião de Bruxelas, em março de 1991, fez. uma primeira 
referência a Projetos Demonstrativos como um 
subcomponente do Programa Piloto. Identificou-se uma pre 
sença significativa de projetos de conservação e de desen 
volvimento sustentável oriundos de organizações de base, 
ONGs de apoio e assessoria aos movimentos sociais e/ou de 
governos locais. Diante desse fato, o então Secretário de 
Meio Ambiente solicitou à equipe de preparação do Pro- 

' grama Piloto a elaboração de um projeto que abrigasse as 
diversas categorias de projetos de ONGs e de governos lo 
cais. 

Para melhor entender a emergência das organizações da 
sociedade civil dentro do Programa Piloto, convém lembrar, 
por um lado, o processo de redemocratização do país que 
vem se confirmando desde o início da década de 80 e, por 
outro, paralelamente, a rápida evolução observada no tra 
tamento das questões ambientais. Enquanto o Governo cria, 
em nível federal, uma estrutura para atender a questão 
ambiental, a sociedade civil também está se organizando em 
tomo dos mesmos temas. No decorrer dos últimos anos, inú 
meras ONGs surgiram no país, seja para atenderem direta- 
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mente a problemas ambientais localizados, seja em apoio a 
iniciativas de grupos de base: seringueiros, colonos, índios, 
pescadores, ribeirinhos, etc. 

Nos locais mais remotos da Amazônia, surgem iniciativas de 
diferenciadas associações de base com a preocupação de 
atender a demandas ambientais. Estas iniciativas são 
freqüentemente associadas à necessidade de alterar os 
modelos de produção prevalecentes na região, a fim de que 
se adequem melhor às restrições ambientais e possibilitem 
um uso mais racional e rentável dos recursos naturais. A 
noção de sustentabilidade econômico-social e ambiental 
permeia as iniciativas em curso. 

Na área de domínio da Mata Atlântica, as ONGs de 
cunho ambientalista têm gradativamente aumentado o seu 
nível de organização, estabelecendo um sistema interno de 
difusão de experiências e idéias para discussão por intermédio 
da Rede Mata Atlântica. No bojo das preocupações dessas 
entidades, evidencia-se claramente a necessidade de 
engajamento das populações locais no processo de 
conservação da Mata Atlântica, visando à proteção dos 
ecossistemas contidos no seu domínio e à busca de alternativas de 
uso sustentável dos recursos naturais, particularmente os 
florísticos, faunísticos e hídricos. 

Ao considerarem os Projetos Demonstrativos como parte 
integrante do Programa Piloto e, também, ao decidirem por 
sua inclusão dentre os primeiros projetos a serem avaliados 
e negociados, o Banco Mundial, o Governo da Alemanha e 
a União Européia manifestam seu interesse em viabilizar a 
participação da sociedade civil no Programa Piloto. Esta 
posição dos principais atores em relação aos Projetos 
Demonstrativos vem se reforçando desde a missão de avaliação 
de maio de 1991. Assim, o Governo brasileiro avançou 

13 



PD/A 

substantivamente na elaboração da proposta, considerando 
os princípios de uma ação conjunta na Amazônia e nas áre 
as de domínio da Mata Atlântica. 

A concepção dos Projetos Demonstrativos, que passa a 
se concretizar no Subprograma PD/A, foi resultado de um 
longo processo de discussão, que envolveu muitos atores: o 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal - MMA e seus antecessores, os Doadores 
(especialmente o Governo da Alemanha e a União Euro 
péia), o Banco Mundial, o Banco do Brasil, o Grupo de Tra 
balho Amazônico - GT A e suas regionais, a Rede Mata 
Atlântica - RMA, além de muitas ONGs de base. O proces 
so foi coordenado pela Secretaria Técnica do PD/A no 
MMA, articulada com o GTA e a RMA. Finalmente, em 
novembro de 1993, a quinta missão deavaliação, coordena 
da pelo Banco Mundial, aprovou o documento do projeto. 
Houve concordância também na designação do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD como 
instituição para atuar na cooperação técnica com o MMA 
na estruturação da Secretaria Técnica. 

O SUBPROGRAMA PROJETOS 
DEMONSTRATIVOS - PD/A 

O Subprograma Projetos Demonstrativos - PD/A tem 
como idéia central reforçar a capacidade da sociedade para 
que ela própria, em associação com o governo, desenvolva 
soluções factíveis para a conservação e o desenvolvimento 
da Região Amazônica e regiões de domínio da Mata Atlân 
tica, testando, aplicando, desenvolvendo e disseminando 
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métodos alternativos de gerenciamento e de conservação 
dos recursos naturais, que sejam econômico, social e ecolo 
gicamente sustentáveis. 

O caráter pioneiro deste princípio de associação gover 
no/sociedade civil faz prever os desafios na condução do 
projeto. Nenhuma ação de governo, por maior ou melhor 
que seja, pode sustentar sozinha o desafio de, simultanea 
mente, conservar e desenvolver uma região. Este desafio só 
pode ser assumido num esforço conjunto governo/socieda 
de. Sem um envolvimento crescente dos diversos segmen 
tos da sociedade e seu próprio comprometimento com os 
objetivos do Programa Piloto, não se pode esperar altera 
ções efetivas das condições sociais, econômicas e ambientais 
da Amazônia e das áreas de domínio da Mata Atlântica. 

O Subprograma Projetos Demonstrativos - PD/A se pro 
põe a apoiar essas iniciativas, tornando-as viáveis e divul 
gando-as. Neste sentido, a idéia central é testar e ampliar 
modelos de desenvolvimento sustentado que possuam um 
alto potencial multiplicativo, estruturados com base na ex 
periência existente no nível da população. Novos sistemas 
de produção e novos arranjos de cooperação institucional 
devem emergir dessa experiência. A participação e a 
capacitação são dois princípios importantes para a 
viabilização do PD/A. 

Existe um enorme potencial de participação nos diver 
sos segmentos da sociedade, principalmente em nível do 
poder local, com o envolvimento de prefeituras municipais, 
estados, universidades, instituições de pesquisa, instituições 
financiadoras, etc. A canalização desse potencial permitirá 
aproveitar a capacidade disponível, ora dispersa. A partici 
pação dos diversos grupos sociais não só enriquecerá o de 
bate de modelos de desenvolvimento para a região (com base 
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na avaliação crítica das experiências passadas), como leva, 
rá à geração e ao teste de novas propostas alternativas de 
desenvolvimento e de conservação do meio ambiente. 

Nesta perspectiva, entende-se que os diversos grupos 
populacionais, residentes na Amazônia e na região de do, 
mínio da Mata Atlântica, não se constituem em problema 
para a conservação da floresta, mas que, ao contrário, de, 
têm a chave de muitas das soluções possíveis, em razão da 
experiência própria e dos saberes acumulados. 

No decorrer dos últimos anos, vários grupos comunitá 
rios e ONGs têm trabalhado em ações diretas visando à re 
dução dos impactos sociais e econômicos decorrentes da 
degradação ambiental. A maioria dessas iniciativas são de 
interesse e, realmente, contribuem para a resolução dos pro, 
blemas locais. Contudo, sofrem restrições orçamentárias e 
os seus canais de financiamento são limitados. Somente as 
ONGs mais proeminentes têm conseguido acesso a ajuda 
financeira externa. 

Produtores de mudas de espécies agrícolas e florestais posam, após uma 
reunião, no barracão comunitário da Associação Novo Progresso, financiado 
pelo PD/A, em Brasiléia (AC). 
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A ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA 

O PD/ A está inserido na estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
subordinado à Secretaria de Coordenação da Amazônia e 
dentro da estrutura do Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil , PPG7. A operacionalização 
do PD/A está sob a Coordenação de uma Secretaria Técnica 
, ST e de uma Comissão Executiva , CE. 

Compete à Secretaria Técnica a coordenação, a avalia, 
ção, a análise e o acompanhamento dos subprojetos, no 
processo de sua implementação, assim como a articulação 
com os organismos governamentais, nâo-governamentais e 
com os agentes financiadores do PD/A. 

A Secretaria Técnica é composta por um secretário técnico e 
uma equipe de profissionais nas áreas financeira, técnica e 
de apoio administrativo, contando com o apoio de 
consultores eventuais na reelaboração e acompanhamento 
pontual durante a execução de subprojetos (GAPEP) 1 e para 

1- Grupo de Apoio à Execução de Subprojetos 
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a análise dos mesmos, Grupo de Análise de Projetos, GAP, 
bem como com a Cooperação Técnica da Deu tsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) -GmblI. 

A Comissão Executiva , CE é a instância que possui 
competência para julgar e aprovar as propostas de 
subprojetos, deliberando sobre todos os assuntos pertinen 
tes aos mesmos. A CE é formada pelo Secretário Técnico 
do PD/A; por cinco representantes das entidades não, go 
vemamentais (sendo três da Amazônia e dois da Mata Atlân 
tica) ; um representante do IBAMA; um representante do 
Ministério da Ciência e Tecnologia; um representante da 
FUNAI; um representante da Secretaria de Coordenação 
da Amazônia , SCA e um representante do Banco do Brasil. 
A Comissão Executiva se reúne, no mínimo trimestralmen 
te, para deliberar sobre os subprojetos recomendados pelo 
GAP, sobre planejamento anual e avaliação das experiências 
implementadas e outros assuntos a ela pertinentes. Dessa 
forma, constitui-se num fórum de coordenação entre os di 
versos órgãos envolvidos. 

O PAPEL DAS 
REDES DE ONGS 

O PD/A conta, desde sua concepção, com a efetiva par, 
ticipação das ONGs da Amazônia Legal e da Mata Atlânti 
ca. As organizações estão representadas pelo Grupo de Tra 
balho Amazônico , GTA e pela Rede Mata Atlântica , RMA, 
na discussão de projetos específicos, nos foros de decisão, 
na Comissão de Coordenação do Programa Piloto e nas mis 
sões de avaliação de projetos que envolvem diretamente as 
populações. Embora trabalhando de forma articulada, ares, 
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ponsabilidade de execução do Programa cabe à Secretaria 
Técnica, sendo as representações das Redes de ONGs os 
interlocutores no processo de execução. 

O GTA foi fundado em 1992 e conta atualmente com 
cerca de 350 ONGs afiliadas, entre ONGs ambientalistas, 
sindicatos de trabalhadores rurais, grupos comunitários, co 
operativas, caixas agrícolas, organizações de povos índíge 
nas e movimentos sociais de pescadores, seringueiros, 
quebradeiras de coco babaçu e outros extrativistas. 

Os objetivos específicos do GTA incluem os seguintes: 
facilitar a participação das populações locais nas atividades 
de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazô 
nia; identificar e promover a adoção de alternativas 
ambiental, social e economicamente sustentáveis aos atuais 
modelos destrutivos de uso dos recursos naturais; trocar in 
formações e experiências visando à conservação da Flores, 
ta Amazônica e à promoção do bem-estar dos seus habitan 
tes; e juntar os habitantes da Amazônia para debater, anali 
sar e influir na política governamental da região. Para a 
implementação de seus objetivos, o GTA organizou-se em 
quatorze regionais, com sede em todas as capitais da região 
e em Altamira e Santarém (PA), Pedreiras e Imperatriz (MA) 
e Tefé (AM). A secretaria executiva do GTA funciona em· 
Brasília. 

Em 1993, as ONGs da Mata Atlântica criaram a Comis 
são Mata Atlântica , CMA, para representá-las junto ao 
Programa Piloto. Hoje o Programa Piloto trabalha direta, 
mente com a Rede Mata Atlântica , RMA, que conta com 
cerca de 120 membros, entre ONGs, governos locais, insti 
tutos de pesquisa e empresas (sendo que somente as ONGs 
têm direito a voto). A RMA foi criada em 1992 como uma 
associação informal de grupos trabalhando nas questões 
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ambientais na Mata Atlântica, para facilitar a troca de in 
formações e a coordenação de ações. Formalizada em 1997, 
a RMA mantém sua Secretaria Executiva nos escritórios do 
Grupo Ambientalista da Bahia , GAMBÁ, entidade com 
sede em Salvador, Bahia. É governada por uma Assembléia 
Geral, com a coordenação das diversas assembléias a cargo 
de uma Comissão Coordenadora composta de oito ONGs. 

O PAPEL DO BANCO DO BRASIL 
COMO AGENTE FINANCEIRO DO PD/A 

A participação do Banco do Brasil no PD/A se destaca 
pela faculdade de viabilizar a rápida internalização dos re 
cursos doados por organismos internacionais. O papel do 
Banco do Brasil torna-se ainda mais relevante no momento 
em que disponibiliza sua extensa rede de agências e postos 
de serviços, que cobrem todo o território nacional, para o 
repasse dos recursos destinados aos beneficiários finais: as 
comunidades, organizações de base, ONGs e órgãos gover 
namentais estaduais e municipais com projetos aprovados 
pela Comissão Executiva do PD/A e as redes de ONGs. 

O Banco do Brasil complementa a sua ação no âmbito 
do PD/A mediante o exercício do poder de avaliação, julga, 
mento e aprovação das propostas de subprojeto nas reuniões 
da Comissão Executiva e gestionando o fluxo financeiro 
entre o PD/A e seus beneficiários finais. 
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TRAMITAÇÃO DAS 
PROPOSTAS DE SUBPROJETOS 

As organizações interessadas em obter recursos do PD/A 
formalizam seu pedido encaminhando uma proposta à Se, 
cretaria Técnica do PD/A. As propostas podem ser encami 
nhadas à Secretaria Técnica durante o ano todo , não há 
datas ou prazos predeterminados para recebimento de pro, 
postas. 

O processo de tramitação das propostas, do recebimen 
to até a decisão da Comissão Executiva, tem urna duração 
aproximada de 120 dias. Por ocasião do recebimento da pro, 
posta pela ST,PD/A, é verificado se essa está formalmente 
completa, se atende aos critérios de elegibilidade e se possui 
informações suficientes para sua análise técnica. As propos 
tas que se enquadram nestes requisitos são consideradas ele, 
gíveis. 

Após a triagem e a análise prévia pela Secretaria T écni 
ca, as propostas elegíveis são analisadas tecnicamente por 
dois membros do Grupo de Análise de Subprojetos , GAP, 
que têm prazo de 15 dias para emissão de pareceres conclu 
sivos, classificando os subprojetos como recomendado (RE), 
isto é, a proposta atende ao conjunto de critérios de seleção 
do PD/A, ou não-recomendado (NR). No caso de a propos 
ta não ser recomendada, ela é devolvida ao proponente pela 
ST, acompanhada de justificativa e orientações para 
reformulação. Em caso de necessidade, o GAP também de, 
senvolve avaliação de campo, visitando a entidade, a comu 
nidade e a região onde será desenvolvido o subprojeto. 
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As propostas recomendadas pelo 
GAP são submetidas pela Secretaria 
Técnica, juntamente com os pareceres 
emitidos, à Comissão Executiva para 
julgamento. A CE decidirá pela 
aprovação, reprovação ou sobre a 
necessidade de informações complemen 
tares dos subprojetos. 

Para as propostas de subprojeto 
com valor solicitado de até US$20.COJ,OO, 
o processo de avaliação, julgamento 
e aprovação é simplificado: feita a 
triagem e sendo a proposta considerada 
elegível, esta é enviada para a analise 
técnica e emissão de parecer de um 
analista do GAP e de um membro da 
Comissão Executiva. Em caso posi 
tivo, a aprovação se dá no âmbito da 
Secretaria Técnica. Isto se justifica 
pelo propósito de ampliar a gama de 
pequenos projetos e minimizar os 
trâmites administrativos para este 

. tipo de proposta. 

O desembolso dos recursos 
financeiros para a execução do 
subprojeto é realizado mensalmente, 
conforme cronograma definido no 
subprojeto. As prestações de contas 
também são mensais, devendo a 
entidade proponente encaminhar, a 
cada seis meses, relatórios de andamento 
da implementação (RAIS), físico 
financeiro (RFF) e de bens adquiridos. 
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~ Primeiros resultados e 
liçõ~$_qJ?f~_ndida~ 

DEMANDA TOTAL E 
PERFIL DAS PROPOSTAS DE 
SUBPROJETOS APROVADAS 

De uma demanda total de 548 propostas encaminhadas 
à ST do PD/A2, 97 foram aprovadas pela Comissão Execu 
tiva. Deste total, 79 estão sendo implementados na Amazô 
nia Legal e 18 na região de domínio da Mata Atlântica e 
ecossistemas associados (Decreto 750/93). 

Para a execução destes 97 subprojetos aprovados, foram 
comprometidos cerca de US$ 20,3 milhões, US$ 13,5 mi, 
lhões do PD/ A e US$ 6,8 milhões originários de 
contrapartida das entidades beneficiadas. No total, foram 
contemplados 1 7 estados, nove na Amazônia Legal e oito 
na Região de Mata Atlântica. Como pode ser visto pelo qua 
dro a seguir, na Amazônia Legal foi verificada uma concen 
tração nos estados do Acre, Maranhão e Pará , totalizando 
62% dos subprojetos e 59% dos recursos comprometidos pelo 
PD/A nesta macrorregião. Na área coberta pela Mata Atlân 
tica e ecossistemas associados, a distribuição mostra-se mais 
equilibrada, embora estados como Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul e a maior parte da Região Nordeste não te, 
nham tido propostas aprovadas. 

2- Em 30 de janeiro de 1998 
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•quadro I 
Subprojetos aprovados , quantidades e montantes por estado 

milhões USS RECURSOS COMPROMETIDOS POR ESTADO E NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS 

3,0r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Amazônia 20 Mata Atlântica 

2,51-----------1------------------t 
15 

2,01 • • 1 

1,51. • " 
07 14 

1,01 • • • 06 03 

Uma das principais lições a serem extraídas dessa situa, 
ção é a importância que as Redes de ONGs têm na divulga, 
ção do PD / A e na realização de treinamentos de capacitação 
de entidades locais na formulação e na execução de 
subprojetos. Neste particular, cabe destacar a atuação do 
Grupo de Trabalho Amazônico , GTA, que divulgou muito 
bem a existência do PD/A e proporcionou a geração de uma 
ampla demanda de propostas. Uma evidência desta relação 
é o fato de que a concentração de subprojetos aprovados 
pelo PD/A ocorre entre as regionais mais ativas e articula, 
dasdoGTA. 

No caso do Estado do Amapá, com sete subprojetos apro 
vados, o Governo do Estado vem tendo um papel de desta, 
que, apoiando técnica e operacionalmente as organizações 
de base e ONGs na formulação de propostas, e no 
envolvimento participativo das entidades nas políticas pú 
blicas de desenvolvimento humano sustentável do Estado. 
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Com uma atuação mais modesta, mas não menos signifi 
cativa, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, RMA tem atu 
ado principalmente na divulgação do PD/A entre seus asso, 
dados por meio de boletins e outros instrumentos de comu 
nicação interna. No mês de agosto/97, a RMA realizou a 
sua IV Reunião Nacional e, com o apoio da ST do PD/A, 
promoveu o primeiro encontro dos subprojetos apoiados pelo 
PD/A na Mata Atlântica. Não obstante os diferentes con 
textos sociais, culturais, políticos e ambientais, a localiza, 
ção geográfica e a diversidade temática dos subprojetos, ou 
talvez em função disto, o encontro possibilitou um inter, 
câmbio extremamente positivo de experiências e conheci, 
mentos entre os presentes e a geração de uma percepção 
coletiva da importância desse tipo de evento para o <lesem, 
penho dos subprojetos e do próprio PD/A. 

Outro aspecto importante a ser destacado sobre as pro, 
postas aprovadas no PD/A é a sua distribuição por faixa de 
valores. Contrariando às expectativas iniciais do 
Subprograma, o que se verifica pelo quadro a seguir é que 
houve uma concentração nas faixas superiores a US$ 120 
mil, totalizando 63% dos subprojetos aprovados (61 
subprojetos) e absorvendo 83% dos recursos financeiros 
contratados (US$ 11,2 milhões). Na média, o valor dos 
subprojetos ficou na ordem dos US$ 139 mil, sendo que, na 
Amazônia Legal, este valor cai para US$ 130 mil e na Re 
gião de Mata Atlântica chega a US$ 177 mil. 
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quadro II 
Subprojetos: distribuição por faixas de valores 

Faixas de Número Valor Percen tu ai Percen tu ai 

Valores de (U S $) de número sobre 
Projetos de Projetos valores 

menos 08 58.301,58 8 ,2 5 % O ,4 3 % de15.000 

15.000a 03 116.069,84 3 ,09 % o ,8 6 % 45.000 

45.000 a 1 4 1.046.629,07 14,43 % 7 ,7 6 % 8 O .o O O 
80.000 a 11 1.056.841,76 11 ,34 % 7 ,8 3 % 120.000 

120.000 a 16 2.263.971,47 16 .49 % l 6 ,7 8 % 165.000 

l65.000a 1 7 3.109.888,61 17,53 % 2 3 ,O 4 % 200.000 

200.000 a 28 5.843.436,80 2 8 ,8 7 % 4 3 ,J O% 210.000 

To tal 9 7 1 3 .4 9 5 .1 3 9, 1 3 1 00% 1 00% 

O tipo de entidade que está recebendo apoio financeiro 
é outro indicador importante do desempenho do PD/A, em 
especial no tocante à realização de seus objetivos. Como 
pode ser visto pelo quadro que segue, 99% das propostas 
aprovadas são iniciativas originárias das comunidades lo, 
cais e organizações de base, de organizações de apoio e 
ONGs. O único subprojeto que tem como proponente uma 
instituição governamental, uma prefeitura, é, de fato, exe, 
cutado por duas associações de pequenos agricultores do 
norte do Estado de Tocantins. 

As instituições governamentais municipais e estaduais 
somam aproximadamente 13% das propostas apresentadas 
ao PD/A. Na sua maioria, estas propostas não preencheram 
os critérios mínimos de elegibilidade, ao proporem objeti 
vos e atividades incompatíveis com os critérios do PD/A. 
Além disto, as propostas das prefeituras têm se caracteriza, 
do por concepções e estruturas de gestão administrativa 
pouco participativas , do ponto de vista das comunidades 
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beneficiárias e organizações da sociedade civil local, e vol 
tadas para suprir suas próprias carências (materiais e huma 
nas).3 

As organizações de base (associações de produtores, co 
operativas, sindicatos, organizações indígenas e associações 
de moradores e comunitárias) somam 61 subprojetos, isto é, 
63% das propostas aprovadas. Em termos de recursos finan 
ceiros, essas entidades recebem aproximadamente 57% dos 
recursos comprometidos. Além disto, e exceto alguns pau, 
éas subprojetos que trabalham numa linha mais "tradicío 
nal" de preservação ambiental, grande parte dos recursos 
repassados para os subprojetos executados por ONGs e or 
ganizações de apoio é aplicada diretamente na melhoria das 
condições de vida das comunidades de base, por meio de 
atividades de capacitação e de recuperação e manejo sus 
tentável dos recursos naturais das áreas onde habitam. No 
total, as ONGs aprovaram 35 propostas de subprojeto: de, 
zoito na Amazônia Legal e dezessete na Região de Mata 
Atlântica. 

•quadro III 
Tipo de Instituição apoiada pelo PD/A 

Tipo de instituição Número de projetos Percentual 

ONGs 35 36% 

Associações de Produtores 27 28% 

Cooperativas 14 15% 

Sindicatos 9 9% 

Organizações Indígenas 5 5% 

Associações de Moradores/Cormmitáriàs 6 6% 

Entidades Públicas 1 1% 

total 97 100% 

3- Em nenhuma proposta foi encontrada referência à, por exemplo, existência de 
Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambienre-CONDEMA. 
4- As Associações de Moradores dizem respeito às populações tradicionais que vivem 
em unidades de conservação ou áreas de "interesse ecológico?c que dependem dos 
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Dos 97 subprojetos aprovados, dez têm grupos indígenas 
como beneficiários: cinco são executados pelas próprias or 
ganizações indígenas e cinco por entidades de apoio e asses, 
soria (ONGs). Além destes, nos subprojetos da Rede Frutos 
do Cerrado, os povos Timbira são beneficiados pelo 
processamento, beneficiamento e comercialização da pro, 
dução de frutas nativas de dez associações e cooperativas de 
pequenos produtores do sul do Maranhão e norte do 
Tocantins. 

Ainda sobre a participação dos povos indígenas no PD/A, 
o único subprojeto na Mata Atlântica cujo proponente é 
uma organização de base é o da Associação Comunitária 
Indígena Fowa Pvpny-So, do povo indígena Fulni-ô (Águas 
Belas, PE) .5 

O último ponto que se faz necessário destacar, antes de 
apresentar alguns resultados do monitoramento em campo 
de 49 dos 97 subprojetos em execução, é a relevância que 
tem a classificação dos subprojetos por área temática. Como 
poderá ser visto a seguir, este artifício possibilita, além da 
identificação das demandas locais, indicadores sobre como 
proceder para assegurar maior vinculação entre as políticas 
públicas governamentais e não-governamentais e os anseios 
destas populações. 

No início da implementação do PD/A, os subprojetos 
eram classificados e distribuídos em oito "áreas temáticas 
prioritárias". Hoje, após os entendimentos realizados quan 
do da missão de supervisão do Banco Mundial (setembro/ 
97), estes estão sendo agrupados em quatro categorias ge 
rais : (i) Sistemas de preservação ambiental; (ii) Sistemas de 
manejo florestal; (iii) Sistemas agroflorestais , SAFs e 

5- Povos indígenas beneficiários de Subprojetos PD/A: Krahô, Gaviâo-Pukopiê, Krikati.Canela 
Apanyêkra, Apinayé, Guajajara e Tabajara (MA(fü); Kaiapó Xiknn do Cateté (PA); 
Poyanawa, Kaxinawa, Kulina, [aminawa e Machineri (AC); Mura (AM); Fulni-ô (PE); Wayana 
Apalai (APIPA) e Guarani. 
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recuperação de áreas degradadas e (iv) Sistemas de manejo 
dos recursos aquáticos. A seguir, apresentamos um quadro 
da situação dos subprojetos aprovados por área temática: 

•quadro IV 
Distribuição de subprojetos por Área Temática 

Área Amazônia Mata Total Percentual Temática Legal Atlântica 

Sistemas de o 4 4 4% Preservação Ambiental 

Sistemas de 13 l 14 15% Manejo Florestal 

SAFs e Recuperação de 
56 13 69 71% Áreas Degradadas 

Sistemas de Manejo lO o 10 10% dos Recursos Aquáticos 

total 79 18 97 100% 

O que se quer mostrar com este quadro é que, dos 97 
subprojetos aprovados, em sua maioria localizados em áreas 
de ocupação humana, 95% têm por objetivo explícito con 
ciliar questões de ordem ambiental , a recuperação e o ma, 

nejo sustentável dos recursos naturais , com demandas de 
ordem social, alimentar, fundiária e geração de renda. Como 
se isto não bastasse, o que se conclui após a avaliação de 
548 propostas é que esta tendência não se limita ao grupo 
das propostas já aprovadas, mas se estende ao conjunto das 
propostas de subprojetos encaminhadas ao PD/A. 
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ÁREAS TEMÁTICAS APOIADAS PELO PD/A 

Sistemas de 
Preservação 
Ambiental 

Sistemas de 
Manejo 
Florestal 

Sistemas de 
Manejo dos 

Recursos 
Aquáticos 

SAFse 
Recuperação 

de Áreas 
Degradadas 
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MONITORAMENTO 
DE RESULTADOS 

Para concluir esta parte relativa aos "primeiros resulta 
dos e lições aprendidas", se faz necessário tecer alguns co 
mentários gerais sobre os resultados das primeiras cinco mis 
sões de monitoramento, em campo, realizadas pela ST do 
PD/A. Ao total, foram visitados, até dezembro de 1997, 49 
subprojetos com período de execução variando entre 6 e 12 
meses. 

O objetivo é fazer um resumo do conjunto dos resulta 
dos do monitoramento. Antes, e tendo por referência a ex 
periência adquirida pela equipe da ST e os relatórios especí 
ficos e de consolidação das avaliações, o que se almeja é 
apontar, mediante o tratamento de casos específicos, ques 
tões que de fato, em maior ou menor medida, estão coloca 
das para o conjunto dos subprojetos e para o próprio PD/A. 

Mata Atlântica 

Até abril de 1997, foram monitorados quatorze 
subprojetos, localizados nos estados da Bahia, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Espí 
rito Santo e São Paulo. 

Na ocasião, foi observada uma nítida diferença no perfil 
e na abrangência dos resultados das entidades que atuam no 
campo sócio-ambiental nesta região. As ONGs com tradi 
cional atuação em movimentos de preservação e conserva 
ção ecológica tendem a concentrar seus objetivos e ativida- 
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des no componente ambiental. Em vista disto, apresentam 
uma relativa dificuldade de atuar no campo social, com im 
p lic ações sobre seu potencial de disseminação e 
internalização por grupos de base. 

Os subprojetos elaborados por ONGs ligadas à rede Pro 
jetos em Tecnologias Alternativas - PTA são, por definição, 
interessantes aos objetivos geral e específicos do PD/A. Os 
subprojetos vinculados à rede indicam a eficácia de financi 
amento de propostas que incorporam o componente social, 
viabilizando a melhoria da qualidade de vida das comunida 
des rurais por meio de modelos de desenvolvimento 
ambientalmente sustentáveis. No âmbito desses subprojetos, 
verifica-se uma nítida atuação das entidades, estimulando o 
envolvimento e a participação das populações locais no 
gerenciamento, monitoramento e avaliação da execução dos 
subprojetos, com impactos positivos sobre sua capacidade 
de organização e articulação, bem como sobre sua capaci 
dade de elaborar e implementar subprojetos ambientalmente 
sustentáveis. 

Para esta subárea, ficou evidente à ST do PD/A a neces 
sidade de serem implementadas, com maior freqüência, ati 
vidades de interação e de intercâmbio entre os dois modelos 
de atuação, potencializando os resultados dos subprojetos e, 
conseqüentemente, do PD/A. 

Rede Frutos do Cerrado: 
Maranhão/ Tocantins 

Até maio de 1997 foram monitorados os onze 
subprojetos que compõem a Rede Frutos do Cerrado, loca 
lizada principalmente do Estado do Maranhão, nas cidades 
de Imperatriz e Carolina e, também, no Tocantins. 
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As visitas de monitoramento dos subprojetos da Rede 
Frutos do Cerrado - RFC indicam que, no primeiro ano de 
execução, houve um reforço na organização interna das co 
munidades e organizações de pequenos produtores e a valo 
rização de algumas espécies nativas da região, valorização 
manifesta pelo plantio e pela não derrubada indiscriminada, 
inclusive entre a população não diretamente beneficiada pelo 
conjunto dos subprojetos. 

Voltada para a geração de renda mediante o plantio, pre 
servação e manejo sustentável de espécies frutíferas do Cer 
rado, e para a comercialização de produtos gerados no 
processamento e beneficiamento dessas frutas, a 
sustentabilidade econômica da RFC ainda está num proces 
so inicial de consolidação. 

Seu desempenho futuro dependerá de vários fatores: da 
capacidade organizativa e de articulação das entidades e 
grupos sociais envolvidos, da implementação de atividades 
de capacitação na gestão de recursos, pessoal e informações 
(nos níveis local e da Rede), da capacidade de produção da 
unidade de beneficiamento, e, tão importante quanto os 
demais, da agilidade da Rede no acesso e adequação às exi 
gências do mercado. 

Sobre este ponto, a ST está articulando, em parceria com 
a coordenação da RFC, a implementação de uma estratégia 
para o redesenho do conjunto dos subprojetos, consideran 
do a gestão, a comercialização dos produtos, novos investi 
mentos e capacitação de agentes multiplicadores, de forma 
a criar e a formar capacidades locais que contribuam para a 
viabilidade e sustentabilidade econômica, social e ambiental 
daRFC. 
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A curto e médio prazos, a incorporação de novos co 
nhecimentos sobre o potencial da diversidade biológica e 
genética do Cerrado (alimentar, medicinal, tecnológico, etc.), 
ampliando o leque de alternativas e, conseqüentemente, de 
preservação, é outra política que deve ser implementada pela 
RFC. Para isto, o desenvolvimento de pesquisas 
participativas e a valorização dos conhecimentos tradicio 
nais das populações indígenas da região devem ter um papel 
central. 

Neste particular, vislumbra-se a possibilidade da articu 
lação do PD/A com os Projetos de Proteção às Terras e Po 
pulações Indígenas da Amazônia Legal - PPTAL, Reservas 
Extrativistas - RESEX e com o Subprograma de Ciência e 
Tecnologia, por meio dos componentes Pesquisa Dirigida - 
PPD e Centros de Excelência, implicando no reforço dos 
propósitos e resultados da RFC e maior integração do PPG7. 

Acre 

Em junho de 1997 estavam concluídos os 
monitoramentos de mais sete subprojetos, localizados nos 
Estados do Acre e Rondônia. 

No contexto sociocultural de desenvolvimento dos 
subprojetos visitados existem dois grupos claramente dis 
tintos, que configuram relações com o ambiente natural de 
forma diferenciada: os seringueiros e os colonos. No primei 
ro caso, os subprojetos estão voltados ao desenvolvimento 
de sistemas de manejo e de beneficiamento de recursos flo 
restais; nos subprojetos desenvolvidos por colonos, há pre 
dominância da implantação de sistemas agroflorestais e de 
empreendimentos de piscicultura. 
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De um modo geral, os subprojetos visitados estão todos 
em consonância com os objetivos do PD/A e apresentam 
contribuições efetivas para o manejo sustentável dos recur 
sos naturais, com a conservação e preservação da Floresta 
Amazônica em toda a sua biodiversidade regional. 

Como nas demais missões de monitoramento, aqui tam 
bém foi constatado que o sucesso de qualquer subprojeto 
está calcado sobre três pontos: no desenvolvimento de ações 
de disseminação de informações e conhecimentos entre a 
população envolvida (capacitação), na gestão participativa 
e no acompanhamento técnico sistemático e continuado. 

O desenvolvimento da capacidade de gestão de pessoal, 
recursos e informações é uma necessidade de qualquer or 
ganização, em especial aquelas que trabalham na perspecti 
va da viabilidade econômica das famílias beneficiadas. Nos 
projetos visitados, a sustentabilidade econômica ainda não 
pode ser avaliada, pois as iniciativas ainda não atingiram a 
fase de comercialização. Por outro lado, com perspectiva dos 
subprojetos produzirem para o mercado consumidor, as di 
reções das associações locais devem se preparar para admi 
nistrar os processos de beneficiamento e comercialização e 
se apropriar de metodologias de planejamento e avaliação 
participativas. 

Sendo uma das regiões onde o GT A está melhor organi 
zado, considerando-se seu papel estratégico na identifica, 
ção das demandas dos subprojetos e na promoção de ações 
de assessoria técnica, a solução destas carências dependerá 
da definição de uma agenda comum entre a Secretaria de 
Coordenação da Amazônia, a Coordenação do PPG7 e o 
GTA. A experiência acumulada pelo Projeto Reservas 
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Extrativistas , RESEX na região também deverá contribuir 
para o processo, devendo ser incorporado nas ações plane, 
jadas e executadas. 

Sul do Pará 

Em 1997, foram monitorados mais sete subprojetos, lo, 
calizados no Município de Marabá e na sua área de influên 
eia: três de manejo de recursos florestais não-madeireiros, 
um de manejo de recursos madeireiros e não-rnadeireiros, 
um de manejo de recursos madeireiros, e um de dissemina, 
ção de técnicas agroflorestais. 

Os subprojetos monitorados têm como um dos eixos a 
exploração econômica de recursos agroflorestais que, pelo 
aumento previsto na renda dos membros das comunidades, 
pressupõe que haverá um impacto positivo sobre as flores, 
tas da região , preservando-as principalmente das práticas 
agrícolas tradicionais de derrubada, queima e implantação 
de culturas anuais e pastagem. 

São subprojetos que se enquadram na temática da pre 
servação de recursos florestais com exploração econômica, 
sendo seis desenvolvidos em comunidades de pequenos pro, 
dutores e uma em comunidade indígena , na Terra Indígena 
Xikrim do Cateté. 

Excetuando os subprojetos voltados ao manejo florestal, 
os demais estão centrados no plantio, manejo, 
processamento, beneficiamento e comercialização do 
cupuaçu, complementado pelas atividades de coleta, 
beneficiamento e comercialização da castanha-do-pará (ou 
castanha-do- Brasil). 
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Como a cultura do cupuaçu tem surgido como uma al 
temativa em outras regiões do país, exemplo: no norte do 
Pará, no Acre, no Amapá e no litoral sul da Bahia-, cresce a 
exigência de uma visão mais ampliada do empreendimento 
e de sua viabilidade como alternativa econômica, em espe, 
cial no tocante aos mercados produtores e consumidores. 
Devido à capacidade potencial de oferta de frutas pelos pro, 
dutores associados nestes subprojetos, as equipes técnicas/ 
administrativas devem avaliar e planejar circuitos de 
comercialização que levem em consideração não apenas a 
polpa do cupuaçu, mas também a fruta in natura e outros 
subprodutos. 

Nesse sentido faz-se necessário um levantamento dos 
fluxos de comercialização da polpa de cupuaçu, de forma a 
se ter uma maior clareza dos mercados a serem atingidos ou 
criados, assim como suas exigências. Para esta e outras ati 
vidades - como capacitação das equipes executoras no cam 
po gerencial, ação coordenada do processo de 
comercialização, etc. -, a entidade que desenvolve um 
subprojeto voltado à disseminação de técnicas agroflorestais 
tem um papel estratégico. 

Superadas algumas deficiências identificadas no 
monitoramento - a falta de critérios de avaliação do seu pró, 
prio trabalho, a não -garantia da sustentabilidade do traba 
lho de assessoria após o término do apoio financeiro do PD/A, 
a necessidade de ampliação e diversificação da equipe téc- · 
nica de assessoramento dos subprojetos, e o desenvolvimento 
de suas atribuições de forma sistemática e continuada-, cer 
tamente haverá um impacto sobre a qualidade dos serviços 
prestados e, conseqüentemente, sobre o desempenho dos 
subprojetos. 
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Aqui, como no caso dos subprojetos dos estados do Acre 
e de Rondônia, o Projeto RESEX e o GTA poderão contri 
buir para a solução das dificuldades encontradas, apoiados 
na sua experiência de articulação das organizações produ 
toras com os mercados consumidores de produtos de ori 
gem florestal. 

Amazonas 

Em agosto de 1997 foram concluídos os monitoramentos 
de mais três subprojetos localizados nos municípios de 
Autazes, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. 

O de Presidente Figueiredo está voltado prioritariamente 
para a valorização da apicultura como meio de preservação 
e manejo sustentável das florestas; os demais têm por tema 
principal o cultivo, beneficiamento e comercialização de 
cupuaçu e o beneficiamento e comercialização do coco 
babaçu. 

Todos os subprojetos estão em fase de implantação, de 
modo que as atividades econômicas ainda não se iniciaram 
de fato. Em geral, os subprojetos se voltam, também, à ex, 
ploração de recursos com certa tradição ou experiência lo, 
cal, sendo que a organização da comercialização dos produ 
tos existentes apresenta potencial de crescimento e 
sustentabilidade econômica. 

De um modo geral, todos os subprojetos necessitam de 
uma maior capacitação, por meio de treinamentos e asses, 
sorias, em manejo agroflorestal, organização da produção, 
beneficiamento e comercialização, gestão administrativa, 
financeira e de informações e, em procedimentos de articu- 
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lação e interação com instituições de pesquisa, assessoria e 
de apoio institucional, aprimorando o seu potencial de de, 
senvolvimento auto-sustentado, 

No caso do subprojeto de Presidente Figueiredo, o po 
tendal social e ambiental da apicultura ainda está numa fase 
inicial de disseminação entre as comunidades indígenas e 
regional. Dada a inserção da entidade proponente, o Con 
selho lndigenista Missionário, CIMI Norte 1, entre os po 
vos e organizações indígenas do Estado do Amazonas, os 
resultados deverão ser significativos. 

O subprojeto de Rio Preto da Eva está sendo implanta, 
do com plena participação da comunidade beneficiada, bem 
como tem atraído o interesse de outros grupos locais e regi, 
onais. Igualmente, o subprojeto de Autazes, desenvolvido 
pelo Conselho Indígena Mura , CIM, está sendo implanta, 
do com a participação efetiva das lideranças e comunidades 
beneficiadas, embora com diferenças internas no nível de 
entendimento e comprometimento na sua execução. 

O estreitamento das relações entre a ST do PD/A com 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e en 
tre este e os subprojetos, deverão redundar em resultados 
positivos para ambas as partes. 

Mato Grosso 

Em novembro de 1997 foram monitorados mais dois 
subprojetos, um em Juína e outro em Alta Floresta. 

O subprojeto implementado pela Associação Rural 
Juinense para Ajuda Mútua, AJOPAM, que congrega vin 
te e duas associações de pequenos produtores rurais do mu 
nicípio de Juína, se constitui em um exemplo positivo do 
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potencial do PD/A de influir, por meio do apoio de projetos 
de organizações de base, na geração de políticas públicas 
locais socialmente justas, economicamente rentáveis e 
ambientalmente sustentáveis. 

Caracterizada como uma região produtora de café (além 
da pecuária e da exploração madeireira), a articulação en 
tre o poder público local e as organizações de pequenos 
produtores tem possibilitado o fortalecimento da capacidade 
de fomento à implantação de consórcios agroflorestais, com 
impacto sobre a preservação dos recursos florestais e na 
geração de alternativas à pastagem como meio de valorização 
da terra e geração de renda para a economia familiar. 

O subprojeto desenvolvido em Alta Floresta chama a 
atenção por ser um dos poucos projetos apoiados pelo PD/A 
que tem como objetivos a valorização do conhecimento local 
sobre plantas com potencial medicamentoso, o desenvolvi, 
mento e disseminação de técnicas de cultivo e manejo, e a 
implementação de estratégias de geração de renda para os 
pequenos produtores por meio da comercialização. 

O subprojeto possibilitou a criação de um viveiro de 
mudas com mais de sessenta espécies e o levantamento do 
conhecimento popular sobre o potencial fitoterápico de 
várias espécies. Por outro lado, a falta de experiência e 
pessoal qualificado para o trabalho com comunidades e 
comercialização, além do reduzido tempo para a disseminação e 
maturação do subprojeto, resultaram num baixo rendimento 
no campo social e na geração de· uma proposta alternativa de 
renda para os produtores. 

Do ponto de vista da sustentabilidade econômica dos 
subprojetos, ambos encontram-se numa fase inicial de im- 

41 



PD/A 

plantação. O mais adiantado neste sentido foi, indiscutível 
mente, o desenvolvido pela AJOPAM, que, na perspectiva 
de ter sua produção iniciada no final de 1998, desencadeou 
em 1997 algumas experiências de organização para articu 
lação, como o mercado e a comercialização coletiva. 

A avaliação destes dois subprojetos mais uma vez dei, 
xou visível o quão importante é, no caso daqueles voltados 
para a geração de renda, a realização de esrudos/diagnósti 
cos de mercado e de viabilidade econômica ainda na fase de 
elaboração da proposta. São estes estudos/diagnósticos que 
de fato possibilitam uma definição mais segura sobre, por 
exemplo, o que produzir, o que e onde plantar, as quantida 
des que devem ser plantadas, onde e quando deve-se escoar 
a produção e a definição dos canais de distribuição, e uma 
estimativa dos benefícios sociais e econômicos que podem 
ser almejados. 

Rondônia 

Uma característica marcante dos subprojetos apoiados 
pelo PD/A no estado de Rondônia, num total de oito, é o 
fato de os mesmos, em sua maioria, serem originários do 
movimento sindical de trabalhadores rurais. 

Em dezembro de 1997, foram monitorados cinco 
subprojetos: quatro implementados por entidades de peque, 
nos produtores rurais (emAriquemes, [i-Paraná e Ouro Preto - 
do Oeste); e um da Organização dos Seringueiros de 
Rondônia-Oõ R (em Porto Velho, Costa Marques e 
Machadinha). 

Os cinco projetos destinam-se prioritariamente à gera, 
ção de renda por meio da diversificação da produção. No 
caso das entidades de pequenos produtores rurais, por meio 
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da implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) em con 
sórcio com piscicultura e ou apicultura; no caso da OSR, 
por meio do manejo e beneficiamento de recursos florestais 
madeireiros. 

Com exceção dos subprojetos desenvolvidos no municí 
pio de Ouro Preto do Oeste (dois) os demais mostraram-se 
carentes de uma estratégia consistente de comercialização 
e de um melhor planejamento no processo de produção e 
beneficiamento, o que tem demandado um esforço redobra, 
do das equipes de coordenação. 

Os subprojetos desenvolvidos pelas entidades de Ouro 
Preto do Oeste chamam a atenção também pelo alto grau 
de participação e envolvimento social na sua execução, com 
ganhos organizacionais, na consciência sobre a necessidade 
da preservação e manejo sustentável dos recursos naturais 
disponíveis e sobre a viabilidade econômica das alternativas 
implementadas. 

Para concluir, deve ser frisado que, qualitativamente, 
todos são bons projetos e têm potencial para tornarem-se 
demonstrativos para a região. Por outro lado, seu sucesso 
dependerá, em grande medida, de políticas governamentais 
mais amplas voltadas ao apoio e criação de condições para o 
desenvolvimento da agricultura familiar sustentável. Neste 
particular, o PLANAFLORO tem um papel central e com, 
plementar às ações desenvolvidas com o apoio do PD/A, 
sendo um elo fundamental na realização do desenvolvimento 
social e econômico sustentável 
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RELAÇÃO GOVERNO/SOCIEDADE CIVIL 

A história dos projetos regionais recentes, com reduzida 
participação dos públicos alvos, evidencia poucos resultados e 
limitado alcance dos objetivos. Este simples fato justificaria 
a inclusão de. um programa fundamentado em projetos 
emanados da própria população. Além do mais, vários 
segmentos da sociedade civil, políticos locais, ONGs e 
outros grupos organizados, públicos e privados, tendem a 
procurar, cada vez mais, alternativas de redução dos danos 
ambientais e modelos inovadores de desenvolvimento 
sócio-econômico sustentado, numa base local ou regional. 

As experiências atuais de envolvimento das comunidades 
e ONGs em ações ambientais diretas também se ressentem de 
uma capacidade institucional reduzida e de uma dispersão 
de esforços. Cresce a consciência de que a participação mais - 
estável e contínua da sociedade é condição básica para um 
desenvolvimento sustentado. Os Projetos Demonstrativos 
PD/A representam uma forma concreta de se aprimorar a 
qualidade de vida da população. O modelo associativo 
proposto para a sociedade civil e o Governo é certamente 
inovador, e também vem reforçar os compromissos oficiali 
zados pela Constituição Federal de 1988. 
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INSERÇÃO NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Os Projetos Demonstrativos, ao multiplicar suas experi 
ências nos diversos Estados, envolvendo numerosos grupos 
de base, proporcionarão uma crescente tomada de posição 
da população das regiões envolvidas no Programa Piloto. 
Elevando-se a consciência da população, o PD/A estará 
contribuindo direta e indiretamente para o fortalecimento 
da sociedade civil e de suas iniciativas geradoras de um 
modelo sustentável de desenvolvimento. Desta forma, 
melhores condições de avaliação das políticas públicas e de 
reivindicação de formas de atuação mais condizentes com 
as necessidades de um desenvolvimento econômico, social 
e ambientalmente sustentável estarão dadas. 

A criação, em 1996, da linha de financiamento Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo, PRO D EX, 
do Banco da Amazônia , BASA, específico para formas 
sustentáveis de extrativismo, representa uma resposta às 
reivindicações dos segmentos da sociedade beneficiados pelo 
PD/A. Na medida em que for implementada e ampliada, 
contribuirá para a consolidação das parcerias já estabelecidas, 
bem como para a permanência dos extrativistas nas flores, 
tas tropicais com melhoria concreta na sua qualidade de vida. 

O objetivo final dos Projetos Demonstrativos, que é a 
multiplicação em escala dos resultados positivos obtidos na 
execução dos subprojetos, somente poderá ser satisfatoriamente 
atingido se a metodologia, filosofia de trabalho do PD/A e 
seus resultados forem, ao final, incorporados no contexto 
de políticas públicas brasileiras, em nível municipal, estadual e 
federal. 
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Seu formato atual, como componente do PPG7, basea 
do exclusivamente em doações da cooperação internado, 
nal é, necessariamente, provisório. A disseminação em es 
cala dos resultados obtidos supõe o aporte de novos e subs 
tanciais recursos do Tesouro Nacional e da própria coope 
ração internacional. 

Para tanto, consideramos que a segunda fase do PD/A 
deve ser gerida no sentido da identificação e da 
potencialização das possibilidades para a sua futura incor 
poração como instrumento permanente de ação do Gover 
no. Isto requer um esforço adicional por parte da Secretaria 
de Coordenação da Amazônia (SCA/MMA)) por meio do 
incremento das iniciativas no âmbito das relações 
interinstitucionais junto a outras instâncias e níveis do Po 
der Público. 

INTERFACE COM OUTROS 
PROGRAMAS DO PPG7 

Em um programa de abrangência e complexidade como 
o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil, PPG7, é natural e admissível que existam várias 
interfaces entre os diferentes projetos que estão sendo de, 
senvolvidos. Deve -se , porém, evitar que ocorram 
sobreposições e dar prioridade às interações proativas entre 
os diversos programas. 

Os Projetos Demonstrativos poderão desempenhar um 
importante papel junto a outros Subprogramas do Progra 
ma Piloto, como por exemplo: os Projetos de Gestão Inte 
gradas do Subprograma de Política de Recursos Naturais e o 
Projeto Parques e Reservas (Corredores Ecológicos): ambos 
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têm necessidade de reforçar o auxílio ao governo e à sacie, 
dade civil locais, para a promoção do desenvolvimento sus 
tentável. 

A experiência acumulada no PD/A, bem como as lições 
aprendidas com os resultados colhidos dos subprojetos em 
execução, poderão ser um importante elemento na 
potencialização dos dois subprogramas, com possibilidade 
de aumentar os ganhos relativos dos projetos de gestão 
ambiental, promovendo o envolvimento de comunidades e 
governos locais. 

Em relação ao Projeto Parques e Reservas, as experiên 
cias apoiadas pelo PD/A poderão servir como insumos para 
as atividades a serem identificadas no Projeto, bem como 
poderia haver a indução de projetos do PD/A no entorno 
das unidades de conservação. 

Em relação aos Projetos Reservas extrativistas, Resex e 
Terras Indígenas, PPTAL, as experiências apoiadas pelo PD/A 
poderão resultar em novas atividades para as Resex. Na nova 
fase do PPTAL, em que haverá implantação de componen 
tes voltados ao desenvolvimento e sustentabilidade das ter, 
ras indígenas, as lições aprendidas e mecanismos elaborados 
pelo PD/A também poderão servir de referência. 

Há ainda outras possíveis interações entre o PD/A e o 
Projeto Apoio ao Manejo Florestal, Pro-Manejo e o Proje 
to Manejo dos Recursos Naturais da Várzea, Pro-Várzea. 
As iniciativas promissoras contidas nestes programas pode, 
rão trabalhar em estreita articulação com projetos semelhan 
tes aos do PD/A, transferindo e incorporando as lições já 
aprendidas. O Projeto de Monitoramento e Controle de 
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Desmatamento e Queimadas , Prodesque e o Projeto de 
Pesquisas Dirigidas , PPD poderão ser enriquecidos, con 
templando experiências e demandas oriundas do PD/A. 

A interação entre os subprogramas do PPG7 e progra 
mas afins proporcionarão, sem dúvida, também ao PD/ A, os 
conhecimentos acumulados pelos outros subprogramas para 
a otimização de seus esforços. 

NOVOS COMPONENTES 
DO PD/A 

O bom desempenho alcançado pelo PD/A tem 
credenciado o Programa a expandir as suas ações. A forma 
de atuar do PD/A, baseada na valorização das contribuições 
das populações e de grupos locais na geração de modelos de 
desenvolvimento sustentável, sensibilizou os doadores do 
PPG7 a redirecionarem o Projeto de Educação Ambiental, 
que outrora era proposto como um projeto estrutural e que, 
após reflexões, passará a integrar o PD/A, sob a forma de 
um novo componente dos Projetos Demonstrativos, deno 
minado Componente Educação Ambiental ~ Ceduc. 

O PPG7 tem destacado a importância de promover um 
maior envolvimento das comunidades e organizações não, 
governamentais em testes e difusão de modelos de desen 
volvimento sustentável, por meio dos denominados Proje 
tos Demonstrativos. A finalidade da inclusão no PPG7 de 
um subprograma voltado à Educação Ambiental, fundamen 
tado em projetos, emanados de segmentos da sociedade ci 
vil organizada e dos governos municipais e estaduais, é apoiar 
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iniciativas que contemplem a redução dos danos ambientais 
e/ou a geração de modelos inovadores, multiplicáveis e sus 
tentáveis de desenvolvimento, em bases locais ou regionais. 

O Ceduc será conduzido como uma das linhas do PD/A 
e, a partir dos seus instrumentos de ação, viabilizará o de, 
senvolvimento de projetos de Educação Ambiental na Re 
gião Amazônica, o que colaborará para reforçar o Programa 
Piloto e seus projetos, além de apoiar a criação e o fortaleci, 
mento das instâncias de cooperação entre as instituições 
governamentais e não-governamentais responsáveis pela 
Educação Ambiental nos estados amazônicos. 

O âmbito de atuação do Ceduc é o da Educação 
Ambiental Não-Formal e foi definido em função da nature 
za deste Projeto e da adoção do pressuposto de que o uso 
sustentável dos recursos só é possível com a participação 
efetiva da população nas decisões, com clara consciência da 
sua co-responsabilidade com as instituições governamen 
tais. 

Existe ainda potencial para a criação de outros compo, 
nentes dos Projetos Demonstrativos dedicados a segmentos 
específicos da sociedade, que começam a se materializar, por 
exemplo, na figura dos Projetos Demonstrativos para Co 
munidades Indígenas, PDI, que se trata de uma iniciativa 
de cooperação entre a Funai e o MMA, para a concepção e 
implantação de um programa dedicado exclusivamente ao 
setor indígena, que atuará no apoio a atividades de desen 
volvimento sustentável dentro das terras indígenas, refor, 
çando a sustentabilidade destas, pela permanência dos seus 
povos. Outro segmento que começa a ganhar corpo, seria a 
possibilidade de iniciar uma atuação voltada a ambientes 
urbanos, em escala demonstrativa. 
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~ Conclusóo 

Gostaríamos de concluir, da forma mais simples possível, 
chamando a atenção para o que entendemos ser a maior 
contribuição do PD/A para os programas ambientais de, 
senvolvidos em nosso país: entender as comunidades como 
atores principais do processo do desenvolvimento susten 
tável. 

Mapa dos Subprojetos 
em execução 
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GLOSSÁRIO 
AJOPAM - Associação Rural Juinense de Ajuda Mútua 
BASA - Banco da Amazônia S/A 
CE - Comissão Executiva do Subprograma Projetos Demonstrativos - D/A 
CEDUC - Componente de Educação Ambiental 
CMA - Comissão Mata Atlântica 
CNUMAD - Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desen 
volvimento 
CIM - Conselho Indígena Mura 
CIMI - Conselho Indigenista Missionário 
FUNAI - Fundação Nacional do Índio 
G7 - Grupo dos Sete (países mais industrializados) 
GAMBA - Grupo Ambientalista da Bahia 
GAP - Grupo de Análises de Projetos 
GAPEP - Grupo de Apoio à Preparação e Execução de Subprojetos 
GT A - Grupo de Trabalho Amazônico 
GTZ- Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
MMA - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal 
ONGs - Organizações Não Governamentais 
OSR - Organização dos Seringueiros de Rondônia 
PD/A - Subprograma Projetos Demonstrativos 
PD/1 - Projetos Demonstrativos para Populações Indígenas 
PLANAFLORO - Plano de Desenvolvimento Agroflorestal de Rondônia 
PPD - Projetos de Pesquisa Dirigida 
PPG7 - Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PPTAL- Projeto de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal 
PTA - Projetos em Tecnologias Alternativas 
PRODESQUE - Projeto de Monitoramento e Controle de Desmatamento e 
Queimadas 
PRODEX - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo 
PRO-MANEJO - Projeto de Apoio ao Manejo Florestal 
PRO-VÁRZEA - Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea 
RAIS- Relatório de Andamento e Implementação Semestral 
RFF - Relatório Físico-Financeiro 
RMA- Rede Mata Atlântica 
RFC - Rede Frutos do Cerrado 
RESEX - Projeto Reservas Extrativistas 
SAFs - Sistemas Agroflorestais 
SCA - Secretaria de Coordenação da Amazônia 
ST - Secretaria Técnica do PD/A 
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Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal 

PROGRAMA PILOTO 
PARA A PROTEÇÃO DAS 
FLORESTAS TROPICAIS 

NO BRASIL 

>------~- Demonstrar um desenvolvimento 
harmônico entre economia e meio 
ambiente. 
- Conservação de recursos genéticos. 
- Contribuir para redução das 
emissões de CO, 
- Cooperação entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. 

1 
1 

Subprogramas 
Estruturais 

Pretendem atingir, diretamente, 
as deficiências institucionais que 
inibem a implementação da 
Política Ambiental Brasileira, na 
Região Amazônica, além da 
ampliação dos conhecimentos 
sobre os ecossistemas da 
Amazônia e o uso sustentável 
de seus recursos. 

1 .... 

Política de: 
Recursos 
Naturais 

Ciência e 
Tecnologia 

Unidades de 
Conservação 
e Manejo 

de Recursos 
Naturais ..• 

+' Reservas 
Fortalecimento Extrativistas 

institucional Reservas 
dos OEMA's Indígenas 

Apoio ao 
Zoneamento, manejo 
monitoramento, 

florestal 

controle e Parques e 
fiscalização 

Reservas 'V 

Manejo de Centros 

Fortalecimento recursos de 

das 
da várzea Excelência 

entidades Recuperação 
de Pesquisa executaras áreas 

doZEE degradadas Dirigida 
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Subprograma 
Demonstrativo 

Destina-se a viabilizar o envolvi 
mento de comunidades e ONGs, 
Estados e Municípios em testes e 
difusão de modelos de desen 
volvimento sustentável, que te 
nham alto grau de replicabilida 
de e utilizem tecnologias bran 
das e promover ações de 
educação ambiental. 

1 

PD/A 
Projetos 

Demonstrativos 

Componente 
Educação 
Ambiental 
CEDUC 

'V 
Fundos de 

'JI 
Desenvolvimento 
de novos 
projetos 

Disseminação 
de 
conteúdos 

doaçoes 

Disseminação 
do PD/A 

Fortalecimento 
das ONGs 
(GTAeRMA) 

Subprojetos aprovados pela Comissão Executiva do PD/A 
ACRE 

TITULO PROPONENTE LOCALIDADE 

Projeto de proteção de recursos forestais Conselho Nacional dos Seringueiros- Rio Branco 
nativos utilizados para fins econômicos CNS 

Manejo forcstal de uso múltiplo na reserva Centro dos Trabalbadores da Amazônia- Plácido de Castro 
extrativista de Porto Dias CTA 

Aproveitamento de áreas desrnatadas e Associação Agroextrativista Poyanava Mãncio Lima 
degradadas do Barão e Ipiranga-AAPBI 

Apoio à organização com.mitária e gerencial do Associação dos Pequenos Plácido de Castro 
Projeto RECA Agrossilvicultores do Projeto RECA 

Piscicultura semi-intensiva do Tambaqui e Sindicato dos Trabalhadores Rurais Brasilêia 
Curimatã Brasiléia - STRB 

Beneficiamento descentrailzado de castanha-do- Central de Associações de Produtores Brasiléia, 
Brasil alternativa para proteção de maciços de de Brasiléia e Epiraciolândia -CAPEB Epitaciolândia 
castanheiras no Vale do Rio Acre Assis Brasil 

Implantação de tecnologias de manejo dos Comissão Pró-Índio do Acre-CPl/AC Sena Madureira 
recursos agrofurestais nas áreas indígenas Santa Rosa 
Marroadate, Rio Purus e Igarapé do Caucho Tarauacá 

implantação de farmácias vivas em áreas Comissão Pró-Índio do Acre-CPI/AC Áreas Indígenas 
indígenas do estado do Acre Rio Branco 

Recuperação de áreas degradadas através do Associação de Pequenos Produtores Brasiléia 
plantio consorciado de espécies de interesse Novo Progresso 
comercial 

Empresas de piscicultura semi-intensiva de Associação de Produtores Rurais Senador Guiornard 
Tambaqui e Curimatã Capricho Ideal 

Programa de alternativa de produção nos vales Federação dos Trabalbadores na Diversos 
dos rios Acre e Purus Il Agricultura do Estado do Acre- Municípios do 

FETACRE Acre 

Alternativa de produção em áreas através do Associação dos Seringueiros e Cruzeiro do Sul 
uso consorciado de espécies perenes Agricultores do Rio Liberdade 

Uso alternativo de solos para produção de Associação dos Produtores Rurais Dom Rio Branco 
fiutos de peixes nativos Moacir Grechi 

Manejo forestal de sementes nativas Associação Nossa Senhora de Fátima Brasiléia 

Montagem de estrutura produtiva e de apoio na Cooperativa Ecológica Mista de Bujari 
comunidade seringueira da Floresta Estadual de Produtores e Trabalbadores do Seringa! 
Antima ri Japào-COOPERECO 

AMAZONAS 

Projeto para fiscalização de áreas do setor Associação Comunitária do Jarauá Uarini 
Jarauá-Estaçào Ecológica Mamirauá 

Fiscalização da área do setor Mamirauá- Associação Moradores da Vila Alencar- Uarini 
Estação Ecológica Marnirauá AMVA 

Desenvolvimento comunitário de produção Associação Comunitária da Água Verde Rio Preto da Eva 
agrícola e proteção ambiental 

Projeto de sustentabilidade e ocupação Conselho Indígena Mura-CIM Autazes 
territorial do Povo Mura 

Apicultura e industrialização de frutas- Conselho lndigenista Missionário Norte I Presidente 
desenvolvimento apícola, indústria caseira de Figueiredo 
frutas e proteção ambiental 

Projeto para fiscalização e assistência da área Associação dos Comunitários Agrícolas Alvarães 
do setor Pananim- Ilha do lcé de Santa Helena do Icé 



AMAPÁ 

TÍTULO PROPONENTE LOCALIDADE 

Apoio ao pescador artesanal Federação dos Pescadores do Amapá- Maca pá 
FEPAP 

Projeto Tykahsamo Associação dos Povos Indígenas do Parque Indígena 
Turnucumaque-AP !TU Turnucumaque 

Recuperação e despoluição de áreas de terra Centro de Trabalho lndigenista-CTI Laranjal do Jari 
Waiãpi degradadas por garimpo Ama pari 

Subprojeto Lontra Associação dos Agricultores da Comunidade Macapá 
do Lontra do Distrito da Pedreira-ACL 

Beneficiamento da produção agroflorestal na Cooperativa Mista dos Produtores e Laranjal do Jari 
Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas Extrativistas do Rio Iratapuru-COMARU 
do Rio Jratapuru 

Recuperação de áreas desmatadas de floresta Sindicato dos Trabalhadores Rurais de EFA-km 142 
nativa na comunidade do km 142-EFA com Maca pá Porto Grande 
SAF 

Projeto de desenvolvimento autosustentável da Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos Laranjal do Jari 
Cooperativa Mista Extrativista de Laranjal do Agricultores de Laranjal do Jari 
Jari 

MARANHÃO 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa Agroextrativista dos Imperatriz 
do Cerrado Pequenos Produtores de Imperatriz- 

COO PAI 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa dos Pequenos Produtores Estreito 
do Cerrado Agroextrativistas de Estreito- 

COOPAEMA 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa Agrícola de Riachão- Riachão 
do Cerrado COAGRIL 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Centro de Educação e Cuhura do Imperatriz 
do Cerrado Trabalhador Rural-CENTRU 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa Agrícola de Riachão- Carolina 
do Cerrado COAGRIL 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa.dos Pequenos Produtores Lo reto 
do Cerrado Agroextrativistas de Loreto-COOPRAL 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa Agroecológica para a Vida São Raimundo das 
do Cerrado de São Raimundo das Mangabeiras- Mangabeiras 

COOPEVIDA 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa dos Pequenos Montes Altos 
do Cerrado Prod.Agroextrativistas de Amarante do 

Maranhão 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa dos Pequenos Produtores Amarante 
do Cerrado Agroextrativistas de Amarante do 

Maranhão 

Conservação e beneficiamento dos Frutos Cooperativa dos Pequenos Produtores João Lisboa 
do Cerrado Agroextrativistas de João Lisboa- 

COOPAJOL 

Aproveitamento das áreas desmatadas e de Cooperativa Mista dos Produtores Imperatriz 
capoeira através de plantio e enriquecimento Hortifrutigranjeiros Vale do Tocantins- 
com frutíferas tropicais COOPERVAL 

Transporte de babaçu :Cooperativa Associação em Áreas de Assentamento Lago do Junco 
Agroextrativista do Lago do Junco no Estado do Maranhão 

Desenvolvendo a apicuhura para Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Esperantinópolis 
conservação ambiental Município de Esperantinópolis 

Vyty-Cati-altemativas não-predatórias de Associação das Comunidades Indígenas Carolina 
geração de renda para as aldeias associadas Gavião do Maranhão 

MATO GROSSO 

TITULO PROPONENTE LOCALIDADE 

Viveiro de mudas de plantas fitoterápicas Fundação Alta Florestense e Alta Floresta 
Zoobotânica da Amazônia-FACUZA 

PAC A-Projeto agro florestal cm consórcio adensado Associação Rural Juincnse Organizada Juína 
para Ajuda Mútua-AJO PAM 

Projeto bcocficiamcnto, processamento e Central de Abastecimento e Veadas da Vale do Guaporé 
aperfeiçoamento comercialização da produção Associação dos Trabalhadores Unidos 
agroflorestal dos produtores familiares do MT 

Projeto Agrofiorcstal Associação dos Pequenos Produtores Aripuanã 
Rurais do Guariba 

Projeto Agroflorestal de Aripuanã Associação de Desenvolvimento Aripuanã 
Distrital Comunitário M orencnse- 
ADDCM 

PARÁ 

Consolidação do processo de desenvolvimento Associação de Moradores e Produção São Geraldo do 
integrado, sustentável e participativo" Grotão dos do Grotão dos Caboclos de Novo Araguaia 
Caboclos" Paraíso-AGROCANP 

Valorização e manejo dos recursos dos madeireiros Grupo de Apoio à Agricultura familiar M a rab á 

pela agricultura Familiar de Região de Fronteira-GRAAL 

Recuperação e proteção do Lago Romão e parte Associação Comunitária de N o ssu O riximiná 
do Lago Sapucuá Sra. da Conceição-ASCON 

Beneficiamento, processamento e comercialização Corrente de Ação dos Trabalhadores Nova lpixuna 
da produção agroflorestal Unidos da Região de Nova Tpixuna 

Programa uso sustentável de recursos naturais e Instituto Socioambiental Paraupcbas 
recuperação de áreas degradadas da área indígena 
Xikrin do Cateté 

Produção, transformação e comercialização de Caixa Agrícola de Araras-CAAR Comunidade 
produtos agroflore stais Araras 

Valorização da cultura permanente Associação dos Pequenos Produtores Marabá 
Agro extrativistas da Comunidade de 
São Benedito 

Disseminação de alternativa à exploração Centro de Educação Pesquisa e M arabâ 
agro extrarivista Assessoria Sindical e popular- S.João 

CEPASP Eldorado 

Proteção de plantas medicinais e produção de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Região das Ilhas 
remédios fitotcrápicos no ambiente da Floresta Afuá-STR de A fuá 
Amazônica 

Recuperação das M argcns dos Rios, Preservação Associação dos Mini e Pequenos Placas 
das Fontes de Água e Uso Sustentável dos Agricultores de Pfacas-AM PAP 
Açaizeiros 

Apoio à produção e comercialização da pesca Associação dos Trabalhadores Rurais Tucurui 
artesanal da Região das Ilhas da UHE de Tucurui Agroextralivista e Pescadores e 

Artesanais da RESEX Ta ip a va 

fmplantação de sistema agroextrativista, Caixa Agrícola Pequenos Produtores Eldorado de 
beneficiamento e comercialização de Eldorado -CAAM EC Carajâs 

Melhoramento do programa agroextrntivista Associação Agro e xtrativisra do Lago M arabá 
do Deserto 

Desenvolvimento participativo de tecnologias para Centro de Treinamento e Tecnologia Abactctuba 
agricultura familiar de terra firme e várzea no A !terna tiva Tipiti 
município de Abaetetuba 

Reserva comunitária e implantação de môdulos Centro de Estudos Avançados em Santarém 
agro florestais Promoção Social-C EA PS 

Recuperação de áreas degradadas com trabalho Associação Comunitária dos Pequenos Ó bidos 
comunitário Agricultores de Ó bidos 

Escola Agropecuária 25 de Julho Associação de Pequenos Produtores Ourém 
Rurais 25 de Julho 

Atividade integrada de proteção e recuperação Associação Comunit.iria dos O riximiná 
ambiental com trabalho comunitário Remanescentes de Quilombos da Boa 

Vista 

Da agricultura itinerante ao desenvolvimento Núcleo de Ação para A b a e te tuba 
sustentável: a viabilização de Camurituba-Beira Desenvolvimento Sustentável- 

POEMAR 

Preservação dos reursos hídricos e uso racional do Associação dos Pescadores de Porto Porto de M oz 
pescado como estratégia de viabilização dos de Moz-ASPAR 
pescadores artesanais de Porto de M oz 



RONDÔNIA 

TÍTULO PROPONENTE LOCALIDADE 

Alternativas à agricultura migratória Federação dos Trabalhadores na Macro região de Ariquemcs 
Agricultura de Rondônia-FETAGRO 

Manejo florestal comunitário em Ação Ecológica Vale do Guaporé- Costa Marques 
Reservas Extrativistas ECOPORÉ Machadinha 

Porto Velho 

Iniciativa de piscicultura cormmitária Sindicato dos Trabalhadores Rurais Pimenta Bueno 
de Pimenta Bueno e Região 

Agricultura diversificada Sindicato dos Trabalhadores Rurais Ji-Paraná 

Aproveitamento de área degradada com Associação dos Produtores Rurais Rolim de Moura 
consórcio agroflorestal, frutas regionais e Rolimourenses para Ajuda Mútua outros 
essências florestais 

Viveiros de mudas para diversificação da Sindicato dos Trabalhadores Rurais Santa Luzia D'Ocste 
produção de Santa Luzia D'Oeste 

Desenvolvimento sustentável para Associação dos Produtores Ouro Preto D'Oeste 
agricultores na Amazônia Ocidental Alternativos 

Capacitação de produtores em modelos Sindicato dos Trabalhadores Rurais Ouro Preto D'Oeste 
de produção que preservem as Florestas de Ouro Preto D'Oeste e Região 
Tropicais 

RORAIMA 

Consorciação de fruteiras e espécies Sindicato dos Trabalhadores São João da Baliza 
madeireiras de valor comercial Rurais de São João de Baliza 

TOCANTINS 

Frutos do Cerrado-Santa Maria do Prefeitura Municipal de Santa Maria Santa Maria do Tocantins 
Tocantins do Tocantins 

Reviver Associação Trabalhadores Rurais do Wanderlândia 
Vale do Corda 

Preservação e aproveitamento racional Associação Regional das Mulheres São Miguel 
do coco babaçu Trabalhadores Rurais do Bico do Bico do Papagaio 

Papagaio-ASMUBlP 

BAIDA 

Recomposição florestal em áreas rurais- Gmpo Ambientalista da Bahia- Elísio Medrado 
REFLORAR GAMBÁ 

Sistema sustentável de produção agrícola Terra Viva-Centro de Prado 
e preservação ambiental em áreas de Desenvolvimento do Sul da Bahia 
Reforma Agrária 

Manejo sustentável de sisterras SASOP-Serviço de Assessoria a Camarnú 
agroflorestais biodiversificados no Organizações Populares Rurais 
ecossistema da Mata Atlântica - 
Alternativas para a agricultura familiar na 
região do Baixo Sul da Bahia 

ESPÍRITO SANTO 

Conservação e recuperação de Associação VIia- Velhense de VIia Velha 
ecossistemas costeiros Proteção Ambiental-AVIDEPA 

Promoção de sistemas agroflorestais Associação de Programas e N.Venécia 
junto à Associação de Pequenos Tecnologias Alternativas S.Mateus 
Produtores no Espírito Santo Iconha 

Alegre 

MINAS GERAIS 

TÍTIJLO PROPONENTE LOCALIDADE 

Agricultura sustentada e conservação da Centro de Tecnologia Alternativa da Serra do Brigadeiro 
Mata Atlântica na Serra do Brigadeiro Zona da Mata-CTA-ZM 

Recuperação e conservação de recursos Centro de Assistência Técnica Vale do Rio Doce 
naturais através de sistemas agroflorestais 

PARANÁ 

Manejo regenerativo de ecossistemas Assessoria e Serviços a Projetos em União da Vitória 
associados à Mata Atlântica Agricuhura Alternativa-AS-PTA 

Participação conrunitária na recuperação Sociedade de Pesquisa em Vida Antonina 
de áreas degradadas da Floresta Atlântica Selvagem e Educação Ambiental- Marretes 
do estado do Paraná SVPS Guaraqueçaba 

Área-Modelo OCOT-do miserável ao Instituto Indigenista e de Estudos São Miguel do Iguaçu 
viável Sócio Ambientais - TERRA MATER 

PERNAMBUCO 

Vivendo a Mata Atlântica Sociedade Nordestina de Ecologia Itapessuma 
Itamaracá 

Difusão de sistemas agroflorestais Centro de Desenvolvirrento Bom Jardim 
Agroecológico Sabiá-Centro Sabiá Abreu e Lima 

Reflorestaueuto para fins diversos Ass.Comunitária Indígena Fowa Águas Belas 
Pypny-So 

' RJO DE JANEIRO 

Recuperação de ecossistema Instituto Rede Agroflorestal Japeri 
associado à mata Atlântica, introdução Brasileira-REBRAF Baixada Fluminense 
de culturas permanentes 
desenvolvimento sustentável para 
pequenos agricultores 

Desenvolvimento agroflorestal piloto na Associação Mico- Leão- Dourado Silva Jardim 
região de ocorrência do mico- leão- Casimiro Abreu 
dourado 

SAl'ffA CATARINA 

Manejo de enriquecnrento de florestas Associação de Preservação do Meio Atalanta 
secundárias Ambiente do Vale do Itajaí 

SÃO PAULO 

Reposição da cobertura florestal no Baixo FLORA TIETÊ Associação Baixo Tietê 
Tietê Recuperação Florestal do Médio Tietê 

Programa de recuperação ambiental do Institutos de Pesquisas Ambientais-IPA São Sebastião 
Pontão do Guaecá 


