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"MANEJO DE RECURSOS NÃO MADEIREIROS: PERSPECTIVAS PARA A 

AMAZÔNIA,, 

As entidades organizadoras e promotoras do Workshop "Manejo de 

recursos não madeireiros: perspectivas para a Amazônia", ocorrido de 11 a 14 

de Agosto de 1998 em Rio Branco, AC: SOS Amazônia, EMBRAPA/AC, 

CNPT/AC, CNPT-IBAMA, SEBRAE/AC, UFAC, FIEAC - Federação das 
Indústrias do Acre, IMAC -Tnstituto de Meio Ambiente do Acre juntamente com 

as entidades participantes (Anexo), decidiram em comum acordo, estabelecer 

este documento que cumpre o papel de apresentar às autoridades supremas 

desta Nação, as proposições que concluíram ser fundamentais e decisivas 

para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Considerando: 

- As características intrínsecas .da região: solo, clima, geologia, vegetação, 

são extremamente favoráveis ao manejo de seus recursos naturais; 
- A riqueza em biodiversidade presente na Amazônia (o Brasil é o país de 

maior biodiversidade do mundo) e os serviços ambientais que presta à 

humanidade (fixação de C02, equilíbrio do ciclo hidrológico, conservação 

da biodiversidade); 

- A miséria generalizada em que vive a grande maioria da população que 
habita esta região, que já contribuiu com seu trabalho para o 
desenvolvimento de grandes projetos nacionais e jamais teve uma 

retribuição; 

- A taxa assustadora em que se processa o desmatamento (nos últimos três 
anos foram estimados mais de 2 milhões de hectares), por falta de uma 
política de colonização adequada, que contemplasse a capacitação do 

assentado para operar no ecossistema local; 
O descaso histórico por parte do Governo Federal com o desenvolvimento 
da região, traduzido na ausência de políticas públicas que gerem 
benefícios efetivos para as populações da região; 
O potencial econômico dos recursos florestais não madeireiros, que é 
estimado em US$ 200 bilhões/ano só no setor da biotecnologia; 



- A existência de inúmeras contradições entre os diferentes programas do 

governo (SIVAN/SIPAN, PPG7 e acordos de cooperação internacional), 

que agridem a soberania nacional; 

Concluímos e propomos que 'as bases para o desenvolvimento da 

Amazônia sejam: 

1) A capacitação emancipatória da população para que ela protagonize o 

processo de desenvolvimento da região atingindo sua plena cidadania; 

2) Acesso aos serviços públicos de educação básica e saúde 

universalizado na região, como previsto na Constituição Federal, 

particularmente para as populações que são os agentes de conservação 

ambiental; 

3) Existência de uma política de ciência e tecnologia voltada para o 

aproveitamento dos recursos naturais da região, coerente com a 

importância do Brasil frente à biodiversidade mundial; 

4) Apoio estratégico na infra-estrutura básica para viabilizar as atividades 
produtivas ( estradas, energia, água tratada, comunicação); 

5) Política de qualificação técnica para a população, adequada ao processo 
produtivo dos recursos florestais não madeireiros; 

6) Incentivos fiscais e políticas de crédito específicos para os 

empreendimentos voltados aos recursos florestais não madeireiros; 

7) Existência de programas de capacitação gerencial para todas as formas 

associativas das populações tradicionais (índios, seringueiros e colonos). 



INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 

AMOREAB 
AMORES 
AMOR EX 
ASAARTE 
ASAREAJ 
ASPAC 
ASPC 

ASSOCIAÇÃO ASHANINKA 
BASA 
BIRD 
CAEX 
CATIE 

CNPT/IBAMA-ACRE 
CNPT/IBAMA 
CNS/RVAP 

COOPERECO/OCEA 
CPI 
CPT 
CTA 

EMBRAPA 
ESALQ/USP 

FAEAC/SENAR 
FUNBIO 
FUNTAC 
GTZ/IMAC 
INCRA 
IPAM 
ISA 

MICRO EMPRESAS 
NATURATINS - TO 

OPAN 
POA/PPG7 /MMA 

PNUD/PLANAFLORA 
PESACRE 

PROJETO COURO VEGETAL DA AMAZÔNIA 
PROJETO RECA 
SOS AMAZÔNIA 

SOR/RO 
SEBRA AC, RO, AM, RR 
EMPRESA TAWAYA 

UFAC/PZ 
UNB/COS 
WHRC 


