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Governo condena PP-G7 à morte  
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Políticas ambiental e indigenista sofrem duros cortes orçamentários em 
função do ajusta fiscal e do acordo com o FMI. 

 
Para surpresa dos ambientalistas e das pessoas sensatas em geral, o 
conjunto de medidas do chamado ajuste fiscal produziu profundos cortes 
nas aberturas orçamentárias destinadas ao recebimento de doações da 
cooperação internacional para projetos de proteção ao meio ambiente e de 
apoio ao desenvolvimento sustentável.  

O PP-G7, Plano Piloto de Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, 
que resultou da Rio-92, é financiado com recursos da cooperação 
internacional e considerado como o mais importante programa 
governamental na área de meio ambiente, foi praticamente liquidado 
através de cortes da ordem de 90% em relação aos montantes previamente 
acordados entre os órgãos governamentais envolvidos, os doadores e o 
Banco Mundial. 

O PP-G7 é composto por 10 projetos, também chamados componentes 
(com vários sub-componentes): o SPRN, que envolve projetos de ação 
integrada dos governos estaduais da Amazônia; o PDA, que é uma 
carteira de projetos demonstrativos de ongs e comunidades da região 
amazônica e de Mata Atlântica; o AMA, que visa o monitoramento 
ambiental; o RESEX, para a implantação de reservas extrativistas; o 
PRODESQUE, que apoia o combate às queimadas e ao desflorestamento; 
o PROMANEJO, que apoia iniciativas de manejo sustentável de recursos 
naturais; os VÁRZEA, para as regiões inundáveis da Amazônia; o PCE, 
que visa a implantação de corredores ecológicos na Amazônia e Mata 
Atlântica; o de Ciência e Tecnologia, que apoia os institutos de pesquisa 
mantidos pelo governo federal na Amazônia; e o PPTAL, que financia 
identificações e demarcações de terras indígenas. 

O PP-G7 levou vários anos sendo negociado durante os governos Collor e 
Itamar, e passou a desenvolver-se mais efetivamente no decorrer do 
primeiro mandato de FHC. Envolve os ministérios do Meio Ambiente, da 
Justiça e da Ciência e Tecnologia, o Ibama, a Funai, o Museu Emílio 
Goeldi de Belém, o INPA de Manaus, o Banco do Brasil, os OEMAS - 
órgãos ambientais dos estados - e outras instâncias dos governos locais, 
além de mais de uma centena de organizações não governamentais e do 
movimento popular, extrativista ou indígena, organizadas em redes 
denominadas GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, e RMA, Rede Mata 
Atlântica. Recursos procedentes da Alemanha, Grã-Bretanha, França, 
União Européia e Japão (além dos de contrapartida), administrados pelo 



Banco Mundial, financiam os seus projetos.  

O orçamento programado para o PP-G7 para 99 seria de 72,9 milhões de 
reais, sendo que 63,7 milhões seriam doados pela cooperação 
internacional e outros 9,2 viriam do Tesouro Nacional, a título de 
contrapartidas. Após os sucessivos cortes promovidos pelo Ministério do 
Planejamento, traduzidos na lei orçamentária que já se encontra no 
Congresso Nacional, apenas 7,6 milhões foram a ele destinados, sendo 
5,5 oriundos da cooperação e outros 2,1 de contrapartida. O corte total foi 
de 89,6% e - para espanto geral - atingiu os recursos ainda mais 
profundamente que os de contrapartida. Ou seja, a pretexto de promover o 
superávit primário acordado com o FMI, e contrariando a alegada 
necessidade de atrair moeda forte para o Brasil, o governo recusou 91,4% 
das doações oferecidas ao PP-G7 para 99. O restante será suficiente 
apenas para pagar funcionários e despesas de administração dos projetos, 
que não poderão continuar a ser executados.  

Revolta geral 

A notícia da virtual extinção do PP-G7 caiu como uma bomba, durante a 
semana passada, e gerou indignação e perplexidade entre as pessoas e 
organizações envolvidas. As pessoas se perguntavam sobre o que teria 
levado o governo FHC a destruir, justamente, os projetos que geraram os 
melhores resultados para as políticas ambiental e indígena (apesar dos 
vários problemas que a sua execução enfrenta) e, justamente, num quadro 
de crescimento das queimadas e da destruição das florestas. 
Questionavam-se sobre as razões de terem sido detonadas, com o PP-G7, 
pontes raras de cooperação entre sociedade civil e governo, penosamente 
construídas durante os últimos anos.  

Além do PP-G7, vários outros projetos importantes da área ambiental 
sofreram cortes devastadores, como o PROBIO, financiado em 50% com 
doação do GEF e que teve o seu orçamento cortado em 87,5%, ou o 
PNMA, Programa Nacional do Meio Ambiente, que dependeria de 
empréstimo do BID ( Banco Interamericano de Desenvolvimento) e que 
simplesmente foi cortado em 100%. Mantidos os cortes, o MMA estará 
transformado numa burocracia vazia e já se especula sobre a viabilidade 
da sua própria sobrevivência, na passagem do primeiro para o segundo 
mandato de FHC. 

A ironia maior fica por conta da hipocrisia do governo federal que, 
reiteradas vezes, dentro e fora do país, cobrou a multiplicação do volume 
total de recursos oferecidos pelos doadores do G7, dos atuais cerca de 250 
milhões já comprometidos para 1,5 bilhão, valendo-se um argumento 
pseudo-nacionalista de que os países desenvolvidos nos criticam muito e 
nos ajudam pouco. Agora, corta violentamente as rubricas de doação, que 
nada têm a ver com o déficit orçamentário gerado pela loucura dos juros e 
pelas distorções do estado. Não implicam, sequer, nos ônus futuros 
implícitos nos empréstimos que o governo procura desesperadamente 
obter para cobrir a dependência de recursos externos. A falta de lógica no 



corte das doações deixa a forte impressão de que o tal ajuste está servindo 
para os tecnocratas liquidarem os projetos com que antipatizam e 
continuarem manejando um orçamento fisiológico e distorcido por mais 
algum tempo. 

O FMI na jogada 

Depois de constatada a inconsistência das várias explicações oferecidas 
pelos economistas do Planejamento, descobriu-se que a raiz conceitual do 
absurdo está no acordo negociado entre o governo brasileiro, o FMI e os 
bancos multilaterais, que considera as doações como despesas 
orçamentárias correntes, a menos que sejam doações eternas (existem?) 
ou se destinem a finalidades pontuais. Como o PP-G7 supõe que os seus 
projetos serão, um dia, incorporados como política pública permanente, e 
como o ajuste efeemeiano se considera estrutural - ou seja, o patamar de 
arrocho orçamentário deve se fingir permanente -, as doações devem ser 
objeto de cortes como qualquer recurso de arrecadação interna ou de 
empréstimo. 

Assim, os geniais economistas do FMI, BIRD e BID, quiçá outros mais 
de alguns governos do próprio G7, deram a faca e o queijo na mão dos 
tecnocratas daqui, para que pudessem fazer um corte burro e 
extremamente penoso para a área ambiental. Não se deram conta de que 
os recursos de cooperação envolvem áreas críticas e sensíveis, 
tradicionalmente desprovidas de cobertura orçamentária em países como 
o nosso. Não se permitiram uma lógica mais flexível, como a de preservá-
los agora e cobrar a incorporação dos seus valores ao orçamento ao final 
do período de cada doação. Por estas e outras que o receituário do FMI, 
secundado pelos bancos multilaterais de desenvolvimento, tornou-se 
signo do aumento da pobreza e da devastação nos países ditos em 
desenvolvimento. 

Uma vez estabelecida a absurda raiz conceitual, o golpe de misericórdia 
no PP-G7 e em outros projetos de interesse ambiental foi praticado dentro 
do próprio MMA. Entre o gabinete do ministro e as secretarias do 
ministério - o PP-G7 está subordinado à Secretaria da Amazônia Legal - 
foi negociado o tamanho dos cortes, que variou conforme os interesses 
político-corporativos. Projetos como o PROBEM, que se presta à 
fisiologia com políticos regionais e não está sujeito a instrumentos de 
controle social, sofreram cortes relativamente pequenos, mas o PP-G7, 
que não dá muito espaço para a manipulação burocrática, foi liquidado.  

Os cortes brutais atingiram o Ibama no momento crítico em que se 
desencadeava a discussão, no âmbito da reforma do estado, da sua 
transformação em uma agência executiva. Permeado por nefastas 
injunções e nomeações políticas, o órgão tentava se reestruturar, tendo 
agora a perspectiva de um esvaziamento orçamentário sem precedentes. 
A margem de risco de uma reforma, com perda de eficácia do ponto de 
vista ambiental, agigantou-se.  



O PDA pode se safar 

O único projeto do PP-G7 que não terá cortes nas suas doações é o PDA, 
em decorrência do mecanismo de financiamento sui-generis de que 
dispõe, já que elas não se incorporam ao orçamento da União e são 
internalizadas através de uma conta especial do Banco do Brasil. Apenas 
os recursos de contrapartida interna do PDA sofreram corte. No entanto, 
99 seria o primeiro ano em que o PDA disporia de recursos de 
contrapartida. Até hoje funcionou sem eles, e é o componente do PP-G7 
que sustenta o maior grau de efetiva execução. Terá recursos suficientes 
para continuar funcionando na mesma escala, embora sem o maior aporte 
institucional há muito demandado, que seria assegurado pela 
contrapartida. 

No entanto, apesar de dispor dos seus recursos de doação, o futuro do 
PDA também está em risco. O episódio do golpe de misericórdia deixou 
claro que os próprios (ir)responsáveis pelo PP-G7 o trucidaram. E, entre 
os projetos que o compõe, o PDA foi sempre o patinho feio, pois se 
destina às ongs e não alimenta a burocracia. Antes mesmo do arrocho, a 
situação do PDA dentro do MMA já era ridícula, pois a sua secretaria 
técnica está até despejada da sala que ocupa, em ala do ministério 
destinada a uma outra secretaria, pois a da Amazônia Legal jamais a 
acolheu no seu próprio espaço. Mesmo dispondo dos recursos de doação, 
o PDA estaria mais seguro se a sua administração fosse transferida para 
uma fundação. Mas também isto dependeria de vontade política... 

De qualquer forma, fica evidente o acerto da comissão executiva do PDA 
e dos doadores quando optaram pelo Banco do Brasil como agente de 
financiamento direto, à margem do orçamento da União. Apesar dos 
problemas que existiram para se estabelecer este mecanismo, ele poderá, 
agora, salvar o PDA. Fica, também, evidente que, se houvesse interesse 
do governo em preservar o PP-G7 da sanha destruidora dos tecnocratas, 
caminhos alternativos poderiam ter sido estabelecidos também para 
outros projetos. 

Horizonte sombrio 

Resta, ainda, ver se o Congresso Nacional vai aprovar o orçamento nos 
termos em que foi enviado pelo Poder Executivo. A possibilidade de 
reversão da situação orçamentária dos projetos ambientais dependeria de 
uma reavaliação do governo e da mobilização da sua liderança e bancada 
majoritária. Mesmo a remota hipótese de o Congresso se sensibilizar para 
a questão e resolver recompor as rubricas orçamentárias de doações à 
revelia do Executivo esbarraria no poder de veto do Presidente da 
República. 

Portanto, a menos que o próprio Presidente da República resolva tomar 
uma atitude imediata, a política ambiental, que começou os anos 90 sob o 
signo favorável da UNCED, chegará ao final do século completamente 
desestruturada. O único fator que poderá atenuar o avanço da devastação 



ambiental é a recessão econômica. É provável que algumas obras 
públicas, como as do setor de transportes, que em regiões sensíveis - 
como a Amazônia - são vetores de várias outras frentes predatórias, 
também não possam seguir adiante. Mas é melancólica a situação de se 
depender da recessão para se evitar uma maior tragédia ambiental. Até 
porque o desemprego e a penúria, que afetarão um número ainda maior de 
brasileiros, estarão condenando-os aos garimpos, à exploração ilegal de 
madeiras e aos assentamentos de colonização em regiões de florestas já 
acessíveis através da infra-estrutura existente. Necessário seria preparar 
agora, através dos projetos ambientais, alicerces mais sólidos à desejada 
retomada do crescimento econômico, em bases sustentáveis. 

Quanto ao PP-G7, é importante acentuar que o golpe não é apenas 
momentâneo, como parecem querer crer alguns funcionários do governo 
e da cooperação internacional. É ilusória a idéia de que ele poderia 
permanecer em estado de dormência durante 99, para ser continuado no 
ano seguinte. Em primeiro lugar, porque a quebra de continuidade 
significará, em muitos casos, a perda do investimento anterior. Haverá, 
também, o esvaziamento de articulações interinstitucionais delicadas, que 
foram tecidas ao longo dos anos. Ademais, na lógica perversa dos 
economistas, sabe-se lá quando haverá disponibilidade orçamentária 
diante do arrocho prolongado que se pretende. 

Além disso, é pouco provável que a opinião pública dos países doadores 
continue apoiando o PP-G7, nestas condições, mesmo no que se refere 
aos míseros 5,5 milhões que o Brasil dos tecnocratas diz que aceita 
receber em 99. Não é para manter burocracias inócuas que as pessoas e os 
países se dispõem a doar dinheiro. Portanto, uma eventual retomada 
futura do PP-G7 teria que se dar a partir de um patamar muito mais 
próximo do zero e, ainda, sob a suspeita generalizada dos que até aqui o 
apoiaram. 

Teia de contradições 

Aqui cabe um parêntesis: assim como os ambientalistas brasileiros estão 
envergonhados com a atitude irresponsável do nosso governo frente à 
cooperação internacional, especialmente à alemã, que acreditou e vem 
bancando a maior parte do PP-G7, ela própria também deveria reconhecer 
a necessidade de reforçar a cooperação a nível não governamental que, 
apesar da sua menor escala, tem maior compromisso com a solução 
efetiva dos problemas socioambientais. Numa via de mão única, governo 
a governo, muitas oportunidades podem ser perdidas por conta do 
emaranhado infernal da burocracia. No caso da Alemanha, a ascensão 
recente do Partido Verde a importantes funções de governo deveria 
ensejar um maior empenho de recursos públicos para a cooperação entre 
organizações ambientalistas dos dois países. Enquanto o governo 
brasileiro recusa doações, as ongs e movimentos sociais estão na penúria, 
sem recursos para financiar os seus projetos.  

O corte burro do orçamento deixará sequelas muito além da política 



ambiental, mas a radicalidade com que a destroçou acabou por 
caracterizar situações ridículas, como a da Hidrovia Araguaia-Tocantins, 
uma das obras priorizadas através do programa governamental Brasil em 
Ação, mas que se encontra embargada na Justiça Federal por falta de eia-
rima e de autorização do Congresso Nacional, exigida nos casos de 
aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas. A obra afeta 
várias terras indígenas e unidades de conservação ambiental situadas na 
bacia de três importantes rios brasileiros (Rio das Mortes, Araguaia e 
Tocantins), inclusive a Ilha do Bananal. Apesar de praticamente não ter se 
iniciado (foi suspensa na fase inicial de sinalização e balizamento, 
embora já houvesse também obras portuárias e acessos em construção por 
prefeituras municipais) e de não ter condições legais de ser retomada a 
curto prazo, o orçamento do arrocho enviado ao Congresso ainda a 
contempla com 38,3 milhões de reais, em recursos do Tesouro Nacional. 
O suficiente, por exemplo, para assegurar um patamar mínimo de 
continuidade para o PP-G7 em 99, com recursos próprios.  

Demarcações afetadas 

A política indigenista também será duramente afetada pela falência do 
PPTAL, o componente indígena do PP-G7. Dos 8,5 milhões solicitados 
pela Funai (7,5 de doação, 1 de contrapartida), o orçamento do arrocho 
deixou só 1,2 milhão. A mais importante demarcação prevista para 99, a 
da Terra Indígena do Vale do Javari, no estado do Amazonas, custaria 1,6 
milhão. Outros projetos de fiscalização e controle das terras, ou de 
desenvolvimento sustentável para comunidades indígenas, nem poderão 
começar. O Projeto Corredores Ecológicos, outro do PP-G7 com um 
componente indígena em gestação, também está inviabilizado. Antes 
mesmo do arrocho fiscal, tecnocratas da SEAIN, órgão do Ministério do 
Planejamento que tem que avalizar financiamentos da cooperação 
internacional, já haviam declarado objeções, por ordens superiores, aos 
contratos para um PDA específico para projetos comunitários indígenas, 
denominado PDI. Até o componente indígena do único projeto 
sobrevivente do PP-G7 está sendo boicotado. 

É bem verdade que o PPTAL teve uma expressiva queda de desempenho, 
inclusive orçamentário, de 97 para 98. A entropia crônica da Funai 
impediu que identificações de terras indígenas fossem concluídas e, em 
consequência, atrasou-se a programação das demarcações físicas. Mesmo 
assim, o PPTAL foi o principal responsável pelo recorde histórico do 
governo FHC em extensão total de terras indígenas homologadas. A 
inviabilização orçamentária do PPTAL não estará evidenciada a curto 
prazo, pois há um bom pacote de identificações e demarcações 
concluídas, que deverão ser decretadas ainda este ano. Mas já está 
anunciada a morte do único projeto governamental relativo à questão 
indígena que ainda funcionava, minimamente, no país. Apesar dos seus 
problemas de funcionamento e das suas limitações temáticas e 
geográficas, o PPTAL subordinava-se ao controle social de uma comissão 
com representação indígena paritária e inspirava soluções mais 



abrangentes, agora frustradas, para a própria política indigenista. 

Portanto, o horizonte socioambiental para o Brasil ficou sombrio. Se não 
houver uma recaída de bom senso governamental, ou uma reação à altura 
da crise por parte da sociedade civil organizada, viveremos um imenso 
retrocesso. Neste caso, os anos 90 e a virada do século, que ensejaram 
tantas esperanças, ainda poderão resultar numa década perdida, para o 
meio ambiente. 

ISA, Márcio Santilli, 23/11/1998. 
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