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O PP-G7 E A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS: 
O FIM DA ILUSÃO E A HORA DA VERDADE. 

(MARÇO DE 1999) 

O Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras, apoiado pelos 
países do G7 (PPG7), foi concebido na reunião de cúpula de Houston de 1990 e 
consagrado no Rio de Janeiro na Eco-92. Vem sendo vagarosamente implementado a 
partir de 1995 e, apesar disto, ao longo desse tempo tornou-se o maior programa oficial 
para conservação e desenvolvimento sustentavel na Amazônia brasileira. A coordenação 
do programa está sob a responsibilidade do Banco Mundial, que conta com uma equipe de 
funcionários na sua representação no Brasil dedicados a desenhar, negociar e acompanhar 
o programa, cujo fianciamento vem de vários países do G7. e 

A primeira fase do programa, projetado para cinco anos, encerrou-se no ano passado. Esta 
primeira fase e a sua sequência para os cinco anos seguintes, foram assunto de duas 
reuniões em Manaus no final de 1997, uma do governo, outra dos doadores. Apesar de a 
grande maioria dos recursos disponibilizados pelos doadores não terem sido gastos nos 
primeiros cinco anos, foi sinalizada a vontade dos doadores de acrescentar novos recursos 
para uma segunda fase do programa. 

No final do ano passado, as organizações não governamentais ligadas às redes do GTA, 
Grupo de Trabalho Amazônico, e RMA, Rede Mata Atlântica, foram surpreendidas por 
cortes absurdos nos valores das rubricas orçamentárias relativas ao programa, inclusive 
das específicas para o recebimento de doações externas. De um montante inicialmente 
previsto de mais de 70 milhões de reais, acordado entre doadores e órgãos executores dos 
vários sub-programas, um primeiro projeto de lei orçamentária para 1999, enviado pelo 
governo ao Congresso Nacional, contemplou apenas 23 milhões. E, ainda por cima, no 
contexto do recente acordo do governo com o FMI, um segundo projeto de lei rebaixou 
este valor para pouco mais de 7 milhões, cerca de 10% dos valores originalmente 
disporúveis. 

A sociedade civil reagiu vigorosamente aos cortes, houve manifestações de protesto na 
sede do Ministério do Meio Ambiente em Brasília, e autoridades do governo - inclusive o 
Presidente da República - admitiram ter ocorrido um "êrro" dos técnicos da sua área 
econômica, decorrente da pressa com que tiveram que ser definidos os cortes no 
orçamento. O governo solicitou aos relatores do orçamento no Congresso que revissem os 
valores constantes do segundo projeto de lei, que foram restabelecidos para o patamar do 



projeto anterior, com o que cerca de 50 milhões não poderão ser disponibilizados para o 
próximo ano. A justificativa para estes valores é que o Ministério do Meio Ambiente e 
outros órgãos federais envolvidos na sua execução não têm capacidade de executar o 
orçamento anteriormente proposto, o que estaria comprovado pelo baixo nível de 
execução orçamentária no ano de 1988. 

Há que se perguntar: quase dez anos após o surgimento da programa, e sete anos após a 
assinatura do acordo que o tomou oficial, e ainda depois do episódio curioso do corte do 
dinheiro doado e a sua reposição parcial sob pressão, o que é que aconteceu? O que na 
verdade se fez ao longo desse tempo, como foram administrados esses recursos, qual 
foram as responsibilidades e atitudes das partes envolvidas (governo, Banco Mundial, 
doadores e - de outro lado - a sociedade civil)? Extensas e em alguns casos importantes 
analises e ponderações já foram feitas e publicadas sobre o PPG7 (p.e., os documentos 
dos Amigos da Terra com o GTA). Mas trata-se aqui de colocar de forma resumida 
algumas indagações mais simples: se não existisse o PPG7, o que seria diferente na 
Amazônia? Há como o programa fazer uma diferênca maior na Amazônia do que faz 
agora? Se é que há, como? 

Em termos dos metas principais do programa, observamos que o objetivo do programa é· 
"contribuir para a redução da taxa do desmatmento na Amazônia e para o uso 
sustentável dos seus recursos." O meio principal para atingir essa meta é "fortalecer 
a capacidade do setor público de fazer e implementar políticas ambientais 
consistentes." 

No entanto, como se sabe, o desmatamento na Amazônia não só aumentou, como atingiu 
em 1995 a maior cifra historicamente já registrada. Constatou-se, ainda, que a taxa de 
desmatamento responde basicamente ao tempo e aos ciclos econômicos, não havendo 
indicações de que as políticas ambientais do governo afetem este processo. E - pior - 
pesquisas recentes identificam novos processos de destruição potencialmente muito mais 
rápidos do que o desmatmento em si. O fogo rasteiro, aguçado pela extração seletiva da 
madeira, e agravado pelos eventos El Nino, assola áreas imensas da floresta, as deixando 
cada vez mais vulneráveis à destruição maior. Calcula-se que agora, para cada hectare de 
mata virgem na Amazônia derrubado e queimado, mais outro hectare é queimado pelo 
fogo rasteiro, e/ou degradado pela extração seletiva da madeira. No ano passado, em 
Roraima, ocorreu o maior incêndio conhecido na Amazônia - que incluiu áreas de floresta 
intacta, alta e densa. O PPG7 tem sido absolutamente inócuo em relação à taxa de 
desmatamento e às queimadas. 

O episódio do orçamento - e a revelação dos baixos níveis de execução orçamentária dos 
órgãos públicos envolvidos -, não demonstra a ocorrência de avanços em relação ao 
fortalecimento institucional e a capacitação para fazer políticas públicas consistentes. A 



administração e organização do propno programa demonstra que, além da fraca 
capacidade institucional dos órgãos oficiais, não há uma estratégia, nem plano de 
execução do programa por parte do governo. 

Os únicos subprojetos que apresentaram bons níveis de execução (pelo critério mais 
simples e básico possível, pois conseguiram gastar o dinheiro disponível) são os que 
correspondem a uma demanda social estruturada: os PDAs (projetos demonstrativos da 
sociedade civil), o Resex (reservas extrativistas), o PPTAL (demarcações de terras 
indígenas). Além destes, o único que logrou intemalizar os seus recursos foi o de Ciência 
e Tecnologia, que gastou grande parte dos mesmos na reforma dos edificios-sede do 
INP A e do Museu Emílio Goeldi, o que não pode ser considerado como atividade piloto 
ou geradora de novos conhecimentos. A paralisia foi tanta que, na primeira fase, somente 
conseguiu-se gastar 17% dos aproximadamente $250 milhões disponibilizados pelos 
doadores. O subprojeto SPRN, que financia inciativas dos governos estaduais da região 
amazônica e que dispõe do maior orçamento dentro do PP-G7, foi o que revelou os piores 
níveis de desempenho. 

Esta triste situação decorre da inexistência de um planejamento para a região no setor 
ambiental do governo. Fortalecimento institucional só é possível em instituições que 
tenham metas, uma visão de onde querem chegar, uma estratégia. Tampouco o Banco 
Mundial, que tem função de coordenação no programa, tem sido capaz de suprir tamanha 
deficiência, o que significa que há uma desarticulação total entre o planejamento do 
desenvolvimento e da proteção ambiental para a região. O aparente consenso com relação 
ao "desenvolvimento sustentável" deveria implicar na incorporação da dimensão ambiental 
ao planejamento econômico, assim como os custos e beneficias ambientais dos projetos de 
desenvolvimento regional, antes de executá-los, para minimizar os custos e maximizar os 
beneficias. 

Mas o PPG7 não tem nenhuma influência no planejamento e nem mesmo diálogo com os 
setores econômicos do governo. Não tem relação com o planejamento dos projetos de 
infraestrutura para a região, como os contidos no programa "Brasil em Ação", com as 
linhas de crédito oficais de fomento à produção, com as políticas de definição dos preços 
dos produtos extrativistas, como a borracha, ou com as práticas predatórias que 
continuam hegemonizando a economia regional. Tem sido pequena a sua influência e 
capacidade de articulação até mesmo no próprio :M:MA. 

As organizações da sociedade civil apóiam o fortalecimento dos PDAs, assim como a 
continuidade das demarcações das terras indígenas e o estabelecimento de novas linhas de 
apoio aos povos indígenas. Desejam que o Resex formule um novo subprojeto que 
possibilite dimensionar a amplitude da demanda por reseravas extrativistas na região, e 

3 

-- 



que se prosegue com a criação das novas reservas extrativistas, isto é, a Reforma Agrária 
Ecológica. 

Propõe que sejam priorizadas as interfaces mais relevantes com as demais políticas 
públicas com impacto na região para o fim de definição de novos sub-projetos. 

Reivindicam, ainda, que seja revista toda a estratégia de coordenação e gestão do PP-G7, 
seja no âmbito do MMA - ora em processo de reestruturação-, seja no que se refere ao 
papel atribuído mas não desempenhado a contento pelo Banco Mundial. Que seja 
assegurada a representação da sociedade civil em todas as instâncias deliberativas do 
programa e dos sub-projetos, com efetivos instrumentos que viabilizem o contrôle social 
sobre os mesmos. Que sejam discutidas novas formas de articulação institucional que 
permitam superar os impasses atualmente colocados pelo baixo nível de execução dos 
órgãos governamentais envolvidos, considerando-se a possibilidade de extinguir ou 
desvincular do programa os sub-projetos que não assegurem transparência ou resultados 
efetivos. 

Se os problemas que afetam a execução do PP-G7 desde o seu início - agravados pela 
crise gerada com os cortes no orçamento ao final do ano passado - não forem 
prontamente enfrentados e solucionados, indicando um novo horizonte para o 
desenvolvimento do programa e para a incorporação dos seus resultados no âmbito das 
políticas públicas para a região, ele estará ameaçado de esvaziamento - pelo desinteresse 
da sociedade civil - e de desmoralização - por incapacidade de promover a efetiva 
proteção das florestas tropicais barasileiras. 

Claudionor Alexandre Barbosa da Silva 
Presidente 
Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) 

José Juarez Leitão dos Santos 
Presidente 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) 
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Anexo -- Desempenho Orçamentário do PPG7 - MMA, IBAMA, FUNAI e PDA 

(R$1.000.000) 
MMA/IBAMA 

1995 1996 1997 1998 (até 25/07) 

Orçamento / Execução O I E O / E O/E 

106 12 53 40 23 16 18,5 1 

FUNAI -PPTAL 

5 4 11 3,5 

Total Orçado MMA/IBAMA/Funai = 216,5 
Total gasto = 68 

(fonte: Panorama Orçamentário dos Porgramas da União para Meio Ambiente (1995 a 1998) - INESC) 

O quadro acima não pretende ser completo, apenas aproximadamente representativo. Há 
outros recursos do PPG7 não incluidos - os PDA, que tem mecanísmo de repasse 
independente do orçamento, e os projetos do PNUD. Os PDA, entre abril de 1996 e o 
final de 1998 desembolsaram US$ 11,2 milhões dos US$ 16,7 milhões aprovados, ou 
73%. Pelos dados disponíveis, o MMA, IBAMA e FUNAI efetivamente gastaram por 
volta de 34% do dinheiro no orçamento para o programa. Mesmo tirando o orçamento do 
ano 1995 do MMA, quando a alta cifra no orçamento pode representar a expectativa da 
inflação, o empenho do recurso não chega a 60% do orçamento. 

Embora não existam no momento dados precisas consolidados quanto aos desembolsos 
dos recursos dos doadores, a estimativa que se faz nas instituições internacionais é de que 
por volta de US$ 80 milhões dos US$2SO milhões originalmente comprometidos foram 
desembolsados, ou 32%. 


