
, 
r- 

_, 

r: 

/ 

r 

r: 
r- 

r: 

r: 

r 
(' 

r 

.r: 
• ·#TC/BR r: 
r: 
r 
r- 
r 
r 

r: 
r: 
r> 

r: 
r: 
r 

INSTITU1 O ~OCIOAMB,ENTAL 

data---············· / ..•............. .1 -----·--·· 
cod. tJQ) __ 1) 0_12> </) _.S3 _ 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal (MMA) 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) 

lnternational Bank For Reconstruction And Development (BIRD) 

PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS 
FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

PROJETO PARQUES E RESERVAS 

ALTERNATIVAS DE GESTÃO INSTITUCIONAL E 
ORGANIZACIONAL PARA O PROJETO PARQUES E 

RESERVAS: CORREDORES ECOLÓGICOS 

SETEMBRO DE 1997 



r __...,... . <li" ••••. 
~-~"' 

~WORLDB 'r~; 

0 
\ 

f' 
1 

(' 
r: 
r 
1 

r 
r: 
{ 

r 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
r: 
r 
r: 
r 
r: 
r 
r> 

~~TC/BR r: 
r 
r- 

r 
r- 
r 
r: 
0 

r 
r 
r 
r: 
' 

ÍNDICE 

APRESENTAÇÃO 3 

INTRODUÇÃO 5 

CAPÍTULO 1 
MARCO CONCEITUAL METODOLÓGICO 8 

CAPÍTULO 11 
MARCO DE REFERÊNCIA 12 

CAPÍTULO JII 
CONTEXTO GEOPOLÍTICO 29 

CAPÍTULO IV 
PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE E CONCLUSÃO 82 

CAPÍTULO V 
PROPOSTAS DE ALTERNATIVAS DE GESTÃO DO PROJETO PARQUES E 
RESERVAS: 
CORREDORES ECOLÓGICOS 112 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 141 

EQUIPE TÉCNICA 146 



0 
("' 

(' 

r- 
-~ 

"INOF4LO BAN~ 

r'~ -"' 

(' 

(' 

r: 
(' 

r-. 
(' 

(' 

(' 

(' 

f".TC/BR 
r 
r, 
r 
r 
(' 

("" 

<' 
(' 

(' 

r- 
0 

0 

r- 

APRESENTAÇÃO 

3 



í 

r: 

r: 
r: 

r> 

r: 
r- 

r- 

r: 

r 
r: 

O Banco Mundial (BIAO), gestor do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil, PP/G-7, firmou contrato de trabalho com a TC/BR - Tecnologia e Consultoria 
Brasileira S.A., para elaborar um estudo sobre alternativas de gestão institucional e 
organizacional para o Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos, cujo objetivo 
principal é promover a conservação da biodiversidade em grandes extensões de 
ecossistemas florestais biologicamente prioritários para a Amazônia e a Mata Atlântica. 

Este trabalho, foi elaborado de acordo com o Termo de Referência fornecido pelo BIAO e 
pelo Projeto Parques e Reservas, componente do Programa Piloto Para Proteção das 
Florestas Tropicais Brasileiras - PP/G-7, sob a responsabilidade de execução do 
Subprograma Unidades de Conservação e Manejo dos Recursos Naturais do PP/G-7 junto 
ao I BAMA, com o seguinte conteúdo: 

1) Introdução 

2) Marco Conceituai Metodológico 

3) Marco de Referência 

4) O Contexto Geopolítico 

5) A Pesquisa de Campo: Análise e Conclusões 

6) Propostas de Alternativas de Gestão 

7) Referências Bibliográficas e Equipe Técnica 

8) Anexos 

A intenção da equipe que realizou este documento é subsidiar as autoridades e os agentes 
participantes do Projeto Parques e Reservas na tarefa de viabilizar técnica e 
institucionalmente o Projeto Corredores Ecológicos. 
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O presente trabalho constitui a versão final do estudo "Alternativas de Gestão Institucional 
e Organizacional para o Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos". 

Esse estudo, que se insere no processo de preparação do Projeto, tem como objetivo geral 
buscar um sistema de gestão para os Corredores compartilhado, amplo e participativo, 
capaz de integrar interesses ambientais, sociais, econômicos e culturais na conservação 
da biodiversidade. A implementação dos Corredores Amazônia Central e Mata Atlântica 
Central constituirá um projeto piloto, que servirá para testar as possibilidades reais de 
implantação de Corredores Ecológicos no país. 

A complexidade que implica propor um sistema de gestão para um espaço, identificado 
como prioritário para a conservação da biodiversidade, onde interagem indivíduos das mais 
diversas espécies e classificações e agentes socioeconômicos, públicos e privados, fez 
com que se estabelecessem algumas premissas. 

Para efeito desse estudo, os Corredores Ecológicos serão tratados como espaços 
privilegiados para a implementação do planejamento ambiental. Compreende-se o 
planejamento ambiental como um processo organizativo que busca integrar relações 
ambientais, sociais, culturais e econômicas, possibilitando o desenvolvimento sustentável 
dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade. 

Entendem-se os Corredores Ecológicos como espaços prioritários para o planejamento de 
ações de conservação da biodiversidade, e das áreas, atualmente protegidas localizadas 
em seu interior, como o ponto inicial de um processo dinâmico e participativo, capaz de 
integrar todos os atores sociais que participam na constn. ção de uma estratégia de 
conservação da biodiversidade. · 

Como espaços dinâmicos, os limites dos Corredores Ecológicos serão redefinidos e 
retraçados, ao longo do processo de implementação, com base no conhecimento renovado 
e ampliado da relação entre agentes sociais e seres vivos de diversas espécies que 
compartilham o mesmo espaço. 

A participação dos poderes constituídos (federal, estadual e municipal) e dos agentes 
socioeconômicos é indispensável em qualquer ação concreta. Esse envolvimento deve 
acontecer em todos os momentos: na fase de discussão inicial, durante a montagem 
propriamente dita dos planos de ação, no monitoramento e na avaliação dos resultados. 

A gestão desse Projeto, com tantos e diferentes agentes atuantes, exige o estabelecimento 
de parcerias e associações, de modo que todos os atores se sintam co-participantes do 
processo de implementação dos Corredores Ecológicos. 
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Esse estudo, em sua estrutura e em seu desenvolvimento, levou em consideração o 
objetivo de buscar um sistema de gestão amplo e participativo que incorpore ações 
estratégicas de articulação com a comunidade; de desenvolvimento de pesquisas e 
programas de educação ambiental; de planejamento ambiental; de fiscalização e 
monitoramento e de gestão dos recursos financeiros. 

Apresenta-se, a seguir, a estrutura do documento "Alternativas de Gestão Institucional e 
Administrativa para o Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos". 

No primeiro capítulo, são explicados os conceitos e as metodologias utilizados para a 
elaboração desse estudo. 

O segundo capítulo faz uma síntese da noção de Corredores, calcada nos documentos 
preliminares do Projeto, elaborados pela equipe de consultores que definiu os Corredores 
Ecológicos; da noção de gestão bio-regionaJ e comenta algumas experiências sobre 
implantação de Corredores no mundo. 

No terceiro capítulo, aborda-se o contexto em que se inserem os Corredores Amazônia 
Central e Mata Atlântica Central, caracterizando-os de acordo com especificidades 
ambientais, potencial econômico, agentes sociais, estrutura fundiária e destacando a 
questão indígena. 

O capítulo quarto contém a análise da pesquisa de campo aplicada aos principais agentes 
públicos e privados - representantes de associações, sindicatos, ONGs, setor produtivo e 
dirigentes e funcionários públicos, participantes no processo de conservação da 
biodiversidade. · · 

O quinto capítulo propõe três alternativas de sistemas de gestão para os Corredores. Em 
cada sistema, apresentam-se a gestão geral do Projeto e a gestão dos dois Corredores; 
um organograma de funções, atribuições e responsabilidades; sugestões para as primeiras 
etapas de gestão do Projeto e um esquema de ações estratégicas para um período de três 
anos. 

O último capítulo dedica-se à apresentação das conclusões e sugestões sobre o Projeto 
Parques e Reservas: Corredores Ecológicos. 

A equipe que elaborou esse estudo atuou do modo integrado, e este documento foi 
montado com base nos relatórios de cada consultor. Esses relatórios encontram-se em 
anexo. 
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O estudo "Alternativas de Gestão Institucional e Organizacional para o Projeto Parques e 
Reservas: Corredores Ecológicos" teve origem na análise dos documentos dos consultores 
contratados, pelo IBAMA e BIRD, para elaborar a proposta do Projeto, em outros estudos e 
nas conclusões sobre a pesquisa de campo realizada de forma ampla, aberta e 
participativa. 

Os Corredores Ecológicos da Amazônia Central e da Mata Atlântica correspondem a extensas 
áreas regionais de variadíssima diversidade biológica e integram várias unidades de 
conservação, áreas de atividade produtiva rural e urbana e aglomerações populacionais 
significativas, que co-habitam e fazem uso não-sustentável dos recursos naturais, 
comprometendo a conservação da biodiversidade. 

Um Sistema de Gestão Ambiental é essencialmente um conjunto de princípios que orientam e 
normatizam a relação entre natureza-sociedade em determinado espaço, implementado por 
intermédio de instituições. Por sua vez, o princípio determinante nesse espaço é que, por 
concentrar parte considerável da diversidade biológica do país, necessita ser conservado. 
Para isso, estabelecer as áreas protegidas - unidades de conservação e áreas indígenas, 
como locus de excelência da diversidade biológica - e integrar os agentes sociais para se 
promover a incorporação de espaços ao uso sustentável dos recursos 

No caso dos Corredores Ecológicos da Amazônia e da Mata Atlântica, consideraram-se cinco 
instrumentos como ações estratégicas que conduziriam o processo de implementação de um 
sistema de gestão compartilhada. 

O primeiro, Articulação Comunitária, refere-se a integração e à participação da comunidade 
nas ações de conservação da biodiversidade. A premissa básica com a qual se trabalha é 
que, sem a participação dos agentes sociais, não é possível conservar a riqueza biológica de 
determinado espaço, independentemente de seu tamanho, sua localização e/ou sua estrutura 
jurídico-institucional. Por outra parte, assume-se que o processo de articulação só é possível 
se houver o próprio interesse das comunidades em buscar de forma conjunta atender suas 
necessidades produtivas, desenvolvendo projetos de uso sustentável dos recursos naturais. 

A Pesquisa constitui um instrumento indispensável no processo de implementação dos 
Corredores. O conhecimento dos fenômenos naturais e sociais e suas possíveis relações é 
fundamental no processo de implementação dos Corredores Ecológicos. O desenvolvimeto de 
projetos de pesquisa, além de gerar conhecimento e explicar esses espaços bio-regionais, 
apresenta alternativas de conservação da biodiversidade. 
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Considerando-se que a implementação dos Corredores Ecológicos dependerá, em grande 
parte, da capacidade dos agentes sociais em internalizar o real significado de conservar os 
recursos naturais, a Educação Ambiental aparece como o elemento a ser trabalhado em suas 
mais variadas formas, seja por meio do ensino formal, seja por intermédio de programas de 
informação, divulgação e projetos demonstrativos que leva às comunidades a comprometer 
se com o processo de conservação da biodiversidade. 

O Planejamento Ambiental, entendido como um conjunto de mecanismos técnico-políticos, 
surge como o processo estratégico que conduzirá as transformações necessárias à efetiva 
implantação dos Corredores Ecológicos. Enquanto processo estratégico, o planejamento 
permite a identificação dos problemas; o estabelecimento de objetivos concretos e a 
priorização de ações e projetos que contribuam para a conservação da biodiversidade. Nos 
Corredores, o planejamento ambiental deve atuar como um "processo organizador que facilita 
a cooperação entre as pessoas para adquirir informações, refletir sobre os problemas e 
possibilidades da sua região, estabelecer metas e objetivos, definir atividades, implementar 
projetos, agregar informações cedidas pelas comunidades, avaliar os resultados e clarificar 
seu enfoque" ( Kenton Miller. IBAMA. Brasília, 1995). O planejamento é a atividade que 
permitirá, no tempo e no espaço, a implementação das outras ações estratégicas. 

A Fiscalização e o Monitoramento são duas atividades fundamentais de gestão para a 
conservação da biodiversidade. A fiscalização é uma atividade repressiva, em muitos casos 
executada em uma perspectiva policial. Além de levar ao desprestígio as entidades que 
exercem essa atividade, provoca rejeição em agentes sociais, inviabilizando qualquer ação de 
controle preventivo. Nos Corredores Ecológicos, a fiscalização seria tratada como uma 
medida de controle em um contexto de informar e educar, antes de punir. Nesse sentido, a 
figura dos "agentes ambientais voluntários", membros da comunidade, interessados no 
controle dos recursos naturais, unidos a fiscais conscientes de seus limites e 
responsabilidade, atuariam no sistema de fiscalização dos Corredores. 

O Monitoramento seria tratado como um mecanismo de acompanhamento e avaliação do 
comportamento dos fenômenos naturais. sociais e econômicos que interferem na 
conservação da biodiversidade, devendo ser claro em suas artibuições e permitir a constante 
reavaliação dos objetivos e das estratégias de implementação dos Corredores. 

A questão dos recursos financeiros está associada à escassez, à rigidez e à administração 
centralizada e ineficiente, que, em geral. dificultam a execução de projetos. Os recursos 
financeiros para o Projeto deveriam ser geridos de modo descentralizado e desburocratizado, 

10 
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com alocação direta aos executores de projetos, permitindo-lhes utilizar os recursos com certa 
autonomia. Um dos objetivos da gestão dos recursos financeiros nos Corredores seria buscar 
maneiras de gerar e captar recursos a médio e longo prazo. Os Corredores deveriam gerar 
renda própria de modo que defendam cada vez menos das doações externas e/ou dos 
recursos orçamentários. 
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A - O PROJETO PARQUES E RESERVAS: CORREDORES ECOLÓGICOS 

O estudo desenvolvido insere-se no processo de preparação do Projeto cujo objetivo 
principal é garantir a conservação da biodiversidade, selecionando "grandes extensões de 
ecossistemas florestais biologicamente prioritários, denominados Corredores Biológicos", 
promovendo "a integração das unidades de conservação existentes; a implementação de 
unidades modelos e a preservação de florestas tropicais através da integração das 
populações e outros atores locais" (MMA e PP/G-7, 1997, vol. 1·, p. 5). 

O Projeto Parques e Reservas, do Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil - PP/G-7, propõe uma mudança de paradigma no planejamento da 
conservação da biodiversidade, com vistas a substituir o modelo tradicional de "ilhas 
biológicas" pelo modelo de "corredores ecológicos", conceituado como "as grandes 
extensões de ecossistemas florestais biologicamente prioritários na Amazônia e na Mata 
Atlântica, delimitados em grande parte por conjuntos de Unidades de Conservação 
existentes ou propostas e pelas comunidades biológicas que contêm". Essa mudança teria 
o objetivo de ''facilitar o fluxo de indivíduos e genes entre populações e subpopulações, 
aumentando a probabilidade de sua sobrevivência a longo prazo e assegurando a 
manutenção de processos ecológicos e evolutivos em larga escala" (MMA e PP/G-7, 1997, 
vol. 1, p.5). 

Esse novo modelo acompanha uma tendência mundial de adotar maior escala geográfica 
de intervenção dos programas de conservação e de desenvolvimento como uma das 
principais estratégias para a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável, 
alterando o escopo tradicional do manejo de áreas protegidas, de modo que englobe 
ecossistemas inteiros (Miller, 1996). 

Devido às atividades do homem, a tendência nos ecossistemas florestais contínuos, como 
as florestas Amazônica e Atlântica, é de fragmentação. A fragmentação de habitats, por 
força da influência antrópica, leva à insularização de populações de plantas e animais, 
permitindo, por exemplo, a aplicação da teoria da biogeografia de ilhas, proposta por Mac 
Arthur e Wilson. Num ambiente ilhado, diz a teoria, a taxa de mortalidade de indivíduos 
(plantas e animais) numa população iguala-se à taxa de natalidade, ou a taxa de extinção 
de espécies em uma biata lsularizada iguala-se à taxa de imigração de novas espécies que 
chegam por dispersão nesse ambiente. 
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Os estudos de genética de populações têm mostrado que populações isoladas, por 
exemplo, em pequenas Unidades de Conservação (UCs), com o tempo, tornam-se 
inviáveis geneticamente, extinguindo-se com o passar do tempo. A prática de conservação 
por meio de manejo precisa, pois, promover a conectividade entre as populações principais 
da espécie (metapopulações) com as populações-satélites (subpoputações). 

Quando ocorre a fragmentação da floresta por processo brusco de desmatamento, a "ilha" 
declarada protegida fica susceptível à perturbação que empobrece a biodiversidade. Toda 
a borda do fragmento, mesmo que protegido por qualquer tipo de Unidade de 
Conservação, passa a sofrer o que se chama de efeito de borda. Quando uma área de 
pastagem, por exemplo, é aberta próxima a uma área protegida, a penetração de luz, de 
vento, a temperatura do solo, a ciclagem de nutrientes e outros fatores influenciam a 
biodiversidade de uma faixa grande na borda dessa área protegida. A estratégia de manejo 
é procurar criar uma zona tampão no entorno da área protegida para absorver os impactos 
da atividade humana, resguardando o núcleo protegido para a biodiversidade. Um dos 
modelos de integração das atividades socioeconômicas da zona tampão com a ecologia do 
núcleo protegido para a biodiversidade é o chamado "Projeto Integrado de Conservação e 
Desenvolvimento", preconizado por algumas agências de fomento de recursos financeiros 
internacionais. A zona tampão é uma forma de integrar a área de interstício entre as "ilhas" 
que são as unidades de conservação e toda a região não declarada protegida. A zona 
tampão insere-se no conceito de Corredor. Considerando-se a dificuldade em ampliar as 
áreas protegidas de caráter público, as Reservas Particulares de Patrimônio Natural 
(RPPNs) surgem como alternativa viável para integrar novas áreas protegidas ao Corredor. 

O conceito moderno de Manejo de Corredores, dentro da estratégia de conservação da 
biodiversidade, é estabelecer conectividade entre áreas protegidas. Essa estratégia foi 
proposta mais recentemente para permitir o fluxo de espécies entre áreas protegidas 
pequenas e isoladas, aumentando, assim, o tamanho da área, maximizando o fluxo gênico 
e minimizando a taxa de extinção. 

Desse modo, a adesão da área de interstício, que propicia a conectividade entre os 
núcleos declarados protegidos, é o ponto-chave da gestão estratégica e programática para 
a proteção da biodiversidade dentro do conceito de Corredor. 
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B -A GESTÃO 810-REGIONAL 
Contrapondo-se ao modelo tradicional de conservação da natureza exclusivamente por 
meio da criação e do manejo das áreas protegidas e de seu entorno imediato ("ilhas de 
biodiversidade"), a Gestão Bio-regional propõe uma estratégia mais ampla de conservação, 
a escala de um ecossistema ou de um conjunto de ecossistemas. As Áreas Protegidas 
(áreas-núcleo) e os Corredores Ecológicos que as interligam, são a base para essa 
estratégia. Áreas rurais e urbanas, pertencentes a esses ecossistemas, mas não inseridas 
em áreas protegidas, merecem atenção especial, levando-se em conta que grande parte 
do patrimônio natural mundial encontra-se em áreas não protegidas, dependendo, portanto, 
da participação das comunidades residentes para ser conservado. No Brasil, por exemplo, 
as áreas protegidas, nos três níveis de governo, dentro das diversas categorias de manejo, 
perfazem somente 8% do território nacional. 

Na concepção da gestão bio-regional, o planejamento da conservação e do 
desenvolvimento pode ser descrito como um "processo participativo e descentralizado, que 
visa organizar a atividade socioeconômica no espaço de uma bio-região, preservando a 
sua diversidade, complexidade e funções ecológicas, de forma a garantir a 
sustentabilidade do seu desenvolvimento. Nesse processo, as instituições e grupos sociais 
organizados cooperam para obter informações, refletir sobre os problemas e 
potencialidades da bio-região, definir metas e objetivos de desenvolvimento sustentável, 
definir estratégias de ação, definir projetos, atividades e ações, bem como definir os 
sistemas de monitoramento e avaliação que irão retroalimentar o processo de gestão, 
como um todo" (Miller, 1995). 
A bio-região, unidade de intervenção da gestão bio-regional, é conceituada como "um 
espaço geográfico que contém um ou vários ecossistemas, caracterizado por suas formas 
terrestres, vegetação, cultura humana e história, e reconhecido pelas comunidades locais, 
agências governamentais e entidades científicas" (Miller, 1996). Portanto, os limites 
geográficos de uma bio-região são definidos com base em critérios econômicos, 
socioculturais, políticos e ecológicos, buscando-se sempre um equilíbrio entre os 
interesses das comunidades residentes e o potencial dos recursos naturais disponíveis. 
A gestão bio-regional, em suas características, deve ter: 

• Regiões grandes e bioticamente viáveis - grandes o suficiente para incluir os 
habitats, bem como as funções e os processos do ecossistema necessários para 
tornar ecologicamente viáveis suas comunidades bióticas e populações, no longo 
prazo. 
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• Liderança e gerenciamento - a liderança para implantar programas bio-regionais 
provém de órgãos públicos ou da comunidade residente e usuária dos recursos da 
bio-região. O gerenciamento pode ser feito de forma cooperativa, por entidades 
públicas e privadas, ou totalmente assumido pela comunidade. 

• Estrutura de áreas-núcleo, corredores ecológicos e usos múltiplos do solo - as 
áreas-núcleo constituem amostras representativas da biodiversidade da região, 
que podem já ter sido designadas como áreas protegidas. Em termos ideais, essas 
áreas conectam-se entre si por meio de corredores de cobertura vegetal natural ou 
restaurada, de modo que permitam a migração e a adaptação a mudanças globais. 
Ambos - áreas-núcleo e corredores - inserem-se numa matriz de usos múltiplos e 
de propriedade diversificada do solo. 

• Sustentabilidade econômica - a atividade econômica das pessoas que vivem ou 
trabalham na bio-região, inclusive a atividade industrial, é encorajada. Combinam 
se incentivos à otimização do uso dos recursos locais e aplicação de tecnologias 
sustentáveis, com um sistema de repartição dos custos e benefícios da 
conservação e do uso controlado. 

• Participação plena dos agentes sociais - todas as partes que são afetadas ou que 
extraem benefícios dos recursos da bio-região estão em condições de participar 
plenamente no planejamento e na gestão dos programas, desde que se 
desenvolva capacidade local de participação, negociação e execução. 

/'>TC/BR 

• Aceitação social - propostas de mudança no modo de vida devem ser aceitáveis do 
ponto de vista das comunidades residentes, inclusive das indígénas. A todos os 
participantes é garantida a oportunidade de trabalhar na elaboração e 
implementação dos programas de gestão. 

• Informação sólida e compreensível - a informação crítica necessária à gestão está 
disponível para todos os participantes, sempre que possível, organizadas em um 
sistema geográfico de informações. 

• Pesquisa e monitoramento - pesquisas e estudos centram-se nas interações 
homem-meio ambiente, no desenvolvimento de métodos inovadores de manejo 
dos recursos naturais, e no monitoramento dos fatores ambientais e do impacto de 
práticas de manejo. 

19 

r>. 



r 

r: 
/";..._.TC/BR 

r: 

• Uso do conhecimento científico, local e tradicional - necessário às atividades de 
planejamento e gestão, o conhecimento disponível auxilia na antecipação de ciclos 
naturais longos e curtos e na identificação de indícios de mudanças globais. 

• Gestão adaptativa - os programas bio-regionais desenvolvem-se numa base 
experimental e incorporam permanentemente as lições aprendidas na prática. 

• Restauração de habitats ou de funções ecológicas - ·havendo viabilidade, devem 
ser recompostas áreas impactadas pelo uso excessivo ou inapropriado. 

• Desenvolvimento da capacidade de cooperação - comunidades, instituições 
públicas e privadas, juntas, identificam e mobilizam as capacidades, os 
conhecimentos e as informações necessários para viabilizar a gestão bio-regional. 

• Integração institucional - alianças interinstitucionais e com organizações 
comunitárias propiciam complementação de ações e minimizam superposições, 
tornando mais efecientes a gestão e os investimentos na bio-região. 

• Cooperação internacional - alguns ecossistemas ultrapassam fronteiras nacionais 
ou estendem-se globalmente ao longo das rotas de migração animal ou de 
comércio de espécies ameaçadas. Acordos de cooperação internacional para 
debate, pesquisa conjunta, gestão da informação e investimentos, são parte de um 
programa de gestão da biodiversidade. 

Cabe ressaltar que a gestão bio-regional está em consonância com os princípios da 
Convenção da Diversidade Biológica, assim como com os princípios da descentralização e 
da reforma administrativa do governo brasileiro, que enfatizam a participação e a 
integração, por meio de parcerias e co-gestão e do reconhecimento e da valorização das 
diversidades biológicas e culturais. 

A integração e a participação efetiva das lideranças e dos representantes legítimos dos 
grupos sociais no processo de tomada de decisão, planejamento e execução de atividades 
são praticadas em diversos sistemas gerenciais de áreas protegidas ou projetos de manejo 
dos recursos naturais de determinada região. 

20 



,.-. 

_,,,.,,--.,TC/BR 

r: 

C - EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM GESTÃO 810-REGIONAL 

A concepção da gestão bio-regional vem sendo adotada em diversos países { Estados 
Unidos, Canadá, Austrália, Costa Rica, Alemanha, Escócia, Holanda, Dinamarca, lndia, 
Kênia, Zimbábue), de todos os continentes, às vezes enriquecida por outras abordagens, 
tais como "reserva da biosfera", "bio-regionalismo", "conservação integrada" e "projetos de 
desenvolvimento" ou "gestão de ecossistemas", todas elas buscando promover o melhor 
uso possível da ciência e da informação para ajudar a proteger, restaurar e gerenciar 
cuidadosamente a biodiversidade e os recursos naturais. 

Na Austrália, na Califórnia e no Oeste do Canadá, a bio-região já foi formalizada como uma 
unidade de planejamento e manejo (ANZEECC, 1994). Somente nos Estados Unidos, 
foram inventariadas, por um estudo da Universidade de Michigan, mais de seiscentas 
iniciativas bio-regionais relativamente recentes (Frentz et ai., 1995). O catálogo "1995 
Plane! Drum Bioregional Directory" inclui duzentos e quatro projetos no Canadá e nos EUA, 
cinco no México, seis na Austrália, vinte e seis na Europa e quatro nas ilhas do Pacífico 
(Planet Drum Foundation, 1995). A Nova Zelândia está reformulando agora sua subdivisão 
de terras, de modo que refleta melhor seus diversos ecossistemas e possibilite uma 
estruturação geográfica ecologicamente orientada, para ordenar a organização e a 
administração pública e comunitária (Helen Hugues, comunicação pessoal, 5 de junho de 
1995). 

1 Programa Estratégico do Corredor Biológico Mesoamerica 

A Alianza Centroamericana para el Desarollo Sostenible ( ALIDES ) propôs um grande 
corredor biológico para a América Central, para propiciar interligação entre várias áreas 
protegidas, de diferentes categorias de manejo, por meio da gestão bio-regional. Apoiada 
por instituições científicas, órgãos governamentais e não-governamentais do México, de 
Belize, da Guatemala, de El Salvador, de Honduras, da Nicarágua, da Costa Rica e do 
Panamá (Miller, 1996; UICN, 1997), essa proposta deu origem ao "Programa Estratégico 
dei Corredor Biológico Mesoamerica", que tem levado alguns dos países participantes a 
rever suas estruturas institucionais e estratégias de conservação, com resultados 
significativos em termos de decisão política e direcionamento das políticas públicas para a 
conservação e o desenvolvimento sustentável, como é o caso da Costa Rica. 

A base gerencial desse Corredor é o "Convênio para la Conservacion de la Biodiversidad y 
Protección de Areas Silvestres Prioritárias en America Central (CCAD), que tem uma 
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Secretaria Executiva, à qual se vincula a Unidade de Coordenação do Corredor, orientada 
e supervisionada pelos Ministérios de Ambiente e Recursos Naturais dos oito países 
conveniados. 

2 Experiência Australiana 

a) Voluntary Regional Organizations of Councils (VROC) 

A Austrália conta atualmente com 50 Voluntary Regional Organízations of Councils 
(VROC), que são conselhos instituídos para organizar e sistematizar a elaboração de 
estratégias ambientais regionais em áreas-piloto distribuídas por todo o território 
australiano. Esses conselhos definem as diretrizes gerais para a avaliação e o 
monitoramento dos planos e programas ambientais. Após a integração das informações, 
são elaborados planos de ação para cada bio-região . 

Os planos de ação contemplam uma definição clara de objetivos, identificação de 
indicadores e parâmetros-chave e métodos de monitoramento, além da compilação de 
dados básicos. 

b) Conselhos de Conservação da Terra do Estado de Vitctoria 

No Estado de Victoria, foram estabelecidos os Conselhos de Conservação da Terra (Land 
Conservetion Councils-LCC), que operam de acordo com a Lei de Conservação do Solo, 
de 1970. A responsabilidade principal desses conselhos é elaborar recomendações ao 
Ministro Estadual de Meio Ambiente quanto ao uso das terras públicas, com vistas ao 
equilíbrio ambiental ou uso sustentável. O governo não participa diretamente da realização 
dos estudos, mas elabora os termos de referência que os orienta. Recebidas as 
recomendações finais, cabe a ele definir que recomendações serão adotadas, 
efetivamente. 

e) Gestão de Florestas Tropicais no Estado de Queensfand 

No norte do Estado de Queensland, existe uma área de 900.000 ha de florestas tropicais, 
reconhecida como Patrimônio Mundial pela The United Educational Scientific and Cultural 
(UNESCO). O modelo gerencial para esta área foi negociado entre o Governo Federal 
(Commonwealth) e o governo estadual de Queensland e resultou em um acordo 
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intergovernamental firmado em 1990. Esse acordo estabelece, entre outras estratégias, a 
participação efetiva da comunidade no processo de decisão quanto ao manejo de toda a 
área. 

O modelo gerencial adotado baseia-se em uma estrutura de conselhos, a saber: um 
Conselho Ministerial, composto de representantes dos governos federal e estadual; e um 
Conselho Gestor, constituído por dois diretores indicados pela Comunidade Britânica 
(Commonwealth), sendo um deles representante das comunidades indígenas (aborígenes), 
um diretor indicado pelo Conselho Ministerial, dois diretores indicados pelo governo 
estadual de Quennsland e um diretor executivo. O Conselho Gestor é assessorado por um 
Comitê Consultivo Comunitário, um Comitê Científico e um Comitê Aborígene. Essa 
estrutura geral executa atividades relativas a regulamentação, planejamento, coordenação, 
recursos financeiros e suporte técnico. 

C - PROGRAMA COMMUNAL AREAS MANAGEMENT PROGRAMME FOR 
INDIGENOUS RESOURCES-CAMPFIRE DO ZIMBABWE 

Esse programa teve sua implementação iniciada em 1991, com o objetivo de estabelecer 
uma nova relação entre as comunidades locais e os recursos de vida silvestre, bem como 
uma redistribuição de autoridade e responsabilidade entre o Departamento de Vida 
Silvestre do Governo central, as administrações distritais e comunidades rurais, na 
conservação da biodiversidade para além das áreas protegidas. Representa um caso típico 
de parceria direta governo-comunidade, com redistribuição de autoridade e 
responsabilidade. 

O Distrito de Beitbridge é apontado como exemplo ilustrativo de uma escala operacional 
efetiva para uma bio-região. 

De diálogos, mantidos em fevereiro de 1991, entre o pessoal do Departamento de Vida 
Silvestre e a comunidade, surgiu a decisão de tomar a "comunidade de produtores" como 
unidade de gestão mais apropriada para executar o programa. Cada comunidade é 
formada por um grupo rural pequeno e homogêneo, composto por, no máximo, cento e 
cinquenta famílias. Partiu-se do pressuposto de que um grupo desse tamanho é capaz de 
administrar seus negócios de modo responsável e que, participando diretamente do 
manejo e da exploração da vida selvagem, seus membros podem desfrutar localmente de 
uma divisão justa dos seus benefícios (Child & Paterson, 1991 ) . 
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A estratégia adotada pelo programa baseia-se em três pontos: (i) identificação dos 
benefícios financeiros potenciais que as comunidades podem auferir de um manejo 
cuidadoso dos recursos de vida silvestre; (ii) restauração da percepção de que a vida 
silvestre é um recurso valioso, não uma fonte de problemas; e (iii) criação de incentivos 
poderosos para que a população rural maneje a vida silvestre de forma integrada com a 
agricultura de subsistência tradicional e conserve os ecossistemas. 

Na implementação do programa, o Departamento de Vida · Silvestre mantém-se como 
autoridade máxima no que se refere aos recursos de vida silvestre em terras comunais e 
pode intervir sempre que as propostas de manejo prejudicarem esses recursos. O 
Conselho de Distrito Rural, do governo local, oferece assessoria às comunidades na 
elaboração, auditagem e revisão final de projetos. As comunidades rurais utilizam-se de 
comitês pré-existentes para convocar pessoas, tomar decisões e administrar a distribuição 
de benefícios. No caso específico do Distrito de Beitbridge, foi instituído formalmente um 
Comitê de Desenvolvimento Distrital para gerenciar os projetos, com estatuto próprio, e o 
Conselho do Distrito abriu uma conta bancária para que administre seus fundos e 
poupanças diretamente. 

A partir de junho de 1991, várias comunidades assumiram a responsabilidade de manejar 
sustentavelmente suas fontes de água, suas pastagens, seus recursos madeireiros e de 
vida silvestre, e tiveram a oportunidade de auferir benefícios de sua utilização. Com a 
redistribuição de poder, o programa CAMPFI RE concede autoridade apropriada aos 
Conselhos dos Distritos Rurais, já que estes demonstraram disposição e boa vontade em 
assumir responsabilidades. Os Conselhos, por sua vez, distribuem a responsabilidade a 
unidades menores, tais como vilas (cada uma com população entre duas ·mil e dez mil 
pessoas) e aldeias. 

Em 1991, a Associação CAMPFIRE do Zimbábue analisou as lições aprendidas com o 
programa, dispensando atenção particular às alternativas que permitem transferir a 
responsabilidade do manejo de recursos e direcionar a autoridade do governo central para 
as comunidades locais, tendo concluído que não são necessárias novas organizações para 
o ajuste do manejo local. CAMPFIRE ajusta-se às estruturas hierárquicas de governo 
existentes no local - o Comitê de Desenvolvimento Distrital, o Conselho do Distrito Rural e 
o governo central. Os diretores do Comitê são, por sua vez, membros do Conselho. 
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E - FARM SCHEME DO PARQUE NACIONAL NORTH YORK MOORS, 
NORTE DA INGLATERRA 

Os Parques Nacionais ingleses geralmente abrigam em seu interior muitas propriedades 
privadas, que utilizam milenarmente os recursos naturais (Câmara, 1993). O Parque 
Nacional North York Moors, assim como vários outros, tem seu plano de manejo como 
parte integrante do plano de desenvolvimento local, ambos elaborados com ampla 
participação da sociedade. · 

O programa que vem sendo implementado em North York Moors desde 1988, denominado 
"Experimental Farm Conservation Scheme", exemplifica uma estratégia de longo prazo, 
voltada para a manutenção da diversidade ecológica e de espécies de uma bio-região, com 
base na cooperação pública e privada. Assim como no Programa CAMPFIRE, do 
Zimbábue, partiu-se também do princípio de que esforços de conservação devam ser 
recompensados. Desse modo, os fazendeiros locais, com direitos de propriedade, assinam 
um contrato formal com o órgão que gerencia o Parque Nacional, dentro de um acordo que 
visa recuperar e manter o arranjo de habitats e paisagens na matriz bio-regional; criar 
alternativas de renda para fazendeiros de modo que se evite a intensificação da atividade 
agrícola; criar oportunidades de emprego a nível local; e proteger o patrimônio 
arqueológico e histórico. Em troca, eles recebem diversos benefícios econômicos. 

F-ALGUMAS EXPERIÊNCIAS E MODELOS GERENCIAIS VOLTADOS 
PARA O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS NO 
BRASIL 

a) A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (ASMA) foi instituída por iniciativa de alguns 
estados e do governo federal, com o objetivo de proteger os remanescentes da Floresta 
Atlântica e dos ecossistemas a ela associados. 

Para o início dos trabalhos de definição da ASMA, criou-se um Consórcio que, à época do 
reconhecimento da Reserva pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO (MAB), em 
1991, contava com representantes do Governo Federal e dos Estados do Espírito Santo, 
Aio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do 
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Sul. Posteriormente, em 1992, aderiram ao Consórcio os Estados do Ceará, do Rio Grande 
do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe (CMA/UNICAMP, 1992). 

O modelo de gerenciamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica apresenta a 
seguinte estrutura: 

• Um Conselho, responsável pela definição das diretrizes principais; 

• Câmaras Técnicas, concebidas como elemento de articulação para integração 
regional, além de serem responsáveis pela discussão de temas específicos, pela 
proposição de programas e políticas, e pelo encaminhamento de questões 
transfronteiriças de ecossistemas compartilhados. Sua composição deve ter um 
equilíbrio de representantes governamentais e não-governamentais; 

• Comitês Estaduais, para execução dos trabalhos e implantação de projetos; 

• Um Conselho Científico, de caráter consultivo. 

b) As Reservas Extrativistas {RESEX) 

As Reservas Extrativistas, criadas pelo IBAMA, vêm adotando um modelo participativo de 
gerenciamento e definição das estratégias para seu desenvolvimento, com 
assessoramento técnico do Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 
Populações Tradicionais (CNPT). As entidades representativas de moradores das RESEX 
(associações, cooperativas, sindicatos) são a instância pela qual passam as decisões, as 
articulações e a supervisão de cada estratégia e do processo gerencial como um todo. 

O Conselho Nacional dos Seringueiros apóia a organização das comunidades extrativistas 
nas RESEX e a celebração de convênios e contratos com diversas instituições e 
organizações. 

O instrumento gerencial de uma RESEX é o Plano de Utilização da Reserva. Qualquer 
utilização de recurso natural não contemplada no Plano deve ser aprovada previamente 
pela assembléia-geral da Associação de Moradores da Reserva, mediante avaliação do 
Plano de Manejo Simplificado. O acompanhamento e a monitoria ambiental e gerencial das 
atividades inseridas no Plano de Utilização da Reserva são feitos pelas associações de 
classe presentes na Reserva, previamente capacitadas para exercer essa função. 
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A organização social, a descentralização, o aproveitamento das capacidades e 
organizações locais e o manejo participativo são características fortes no manejo das 
RESEX. 

e) Os Centros Agro-Ambientais do Tocantins (CAT) 

Os Centros Agro-Ambientais do Tocantins (CAT) atuam junto às populações rurais da 
região do Rio Tocantins, no sul do Estado do Pará. Segundo Guerra (IDESP, 1992), esses 
centros buscam a valorização do conhecimento do caboclo para a orientação de projetos 
de restauração ambiental em castanhais, tratando-se, portanto, de um processo de 
formalização do saber dos agricultores. Em sua essência, esse projeto busca identificar, 
junto à comunidade, suas indagações e planos para assuntos diversos, tais como gerir um 
pomar, uma pequena criação de animais, a comercialização e o transporte de seus 
produtos, a educação dos filhos, o combate às pragas e o melhor aproveitamento das 
matas. 

CONCLUSÃO 

A tendência internacional mais evidente para a conservação da biodiversidade é a gestão 
de grandes espaços com áreas protegidas como seus núcleos, definindo conjuntamente 
metas entre nações, estados e municípios, com o intuito de ampliar os sistemas de áreas 
protegidas existentes, em conformidade com as diretrizes básicas estabelecidas nas 
diversas convenções internacionais que tratam da proteção da natureza, em especial a 
Convenção da Biodiversidade. 

Os princípios da gestão bio-regional estão sendo aplicados em diversos países que 
buscam meios e processos para o planejamento e a execução de uma verdadeira política 
de desenvolvimento sustentável, em nível nacional e regional. 

O modelo gerencial mais comumente empregado para a gestão de Áreas Protegidas e 
Corredores Ecológicos tem sido o de sistemas participativos descentralizados, com uma 
forte tendência para a criação de conselhos e comitês locais e regionais, constituídos por 
representantes legítimos dos atores integrantes. 

A negociação e a discussão ampla, a legitimação social e a sustentabilidade política das 
propostas e dos sistemas gerenciais têm reduzido os fracassos na conservação da 
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natureza, historicamente vinculados a um sistema gerencial autoritário e contrallzado, 
utilizado por várias agências governamentais na gestão de áreas protegidas. 

A concepção dos Corredores Biológicos, no âmbito do Projeto Parques e Reservas do 
PP/G-7, deu-se com a identificação de Unidades de Conservação (UC} e a necessidade de 
se estabelecer conectividade entre agrupamentos diversos dessas Unidades, em áreas 
consideradas prioritárias para a conservação da natureza. Pressupõe, portanto, o 
gerenciamento também dos espaços localizados em torno das UCs e entre as UCs, em 
coerência com os princípios da gestão bio-regional e do manejo participativo. 
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A - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, POLÍTICA E AMBIENTAL 
NOS CORREDORES 

INTRODUÇÃO 

1 CORREDOR AMAZÔNIA CENTRAL 

1 Atividades Econômicas e Uso da Terra 

O dado mais expressivo da economia dos municípios que participam do Corredor da 
Amazônia Central refere-se ao alto grau de concentração na arrecadação líquida do Estado 
(Tabela 1 ). A cidade de Manaus arrecada 98,55 % do total do Estado do Amazonas, talvez, 
a maior arrecadação de toda a Amazônia, constituindo verdadeiro enclave na região. Em 
seguida vem Presidente Figueiredo (0,45 %), Coari (),16 %) e ltacoatiara (0,13 %). Os 
demais municípios aparecem com participação ínfima, inclusive Teté (0,081 %). Estado de 
Roraima, Caracaraí tem participação significativa (25%). 

Essa concentração revela a desigualdade econômica que marca o Corredor. Em sua 
porção oriental, encontra-se uma economia diversificada. Manaus e seu entorno 
caracterizam-se pela indústria eletro-eletrônica da Zona Franca, com papel central e 
dinâmico, alimentando um ativo comércio, e pela expansão agropecuária. Uma segunda 
concentração, nessa área, refere-se à industria extrativa mineral em Presidente Figueiredo, 
conforme demonstrado nas Tabelas 2 e 3. 

Nos demais espaços, nas grandes extensões do Corredor, predomina a economia 
amazônica tradicional com a lavoura temporária, sobretudo de mandioca, e o extrativismo 
vegetal (Tabela 4). Embora não registrada nas estatísticas oficiais, a pesca aparece como 
condição vital de subsistência da população. 

30 



r: 

r- 

r 
r: 
r- 

(• 

r 
r: 

r 

r 
A""> TC/BR 

r- 

r 
r: 
r: 

r 
r 

Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Municípios Participantes 

Oriximiná* 
Faro* 
Nhamundá* 
Urucara* 
São Sebastião do Uatumã* 1 

ltapiranga* 
Silves* 
ltacoatiara* 
Rio Preto da Eva1 

Presidente Figueiredo 1 

Manaus 
Novo Airão 
lranduba 
Manacapurú* 1 

Manaquiri* 1 

Caapiranga* 
Codajás* 
Barcelos* 
"Municípios com área parcial no Corredor. 
1 Municípios criados entre 1980 e 1991. 
2 Municípios criados após 1991. 

Coari* 
Japurá* 
Maraã* 
Alvarães1 

Teté* 
Uannl' 
Juruá 
Tonantins 
Fonte Boa 
Santa Isabel do Rio Negro* 
Santo Antônio do Iça* 
Amatura* 
Jutai* 
Caracarai* 
Rorainópolis* 2 

São João da Baliza* 
Caraobe* 2 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 1 - Arrecadação Líquida dos Municípios - Exercício de 1995 

Em A$ 1,00 
Estado/Município ICMS Outras Total o/a/Estado 

Pará 

Oriximaná 13.633.086,56 74.176,33 . 13.707.262,89 2,83 
Faro 3.140,28 73,53 3.213,81 0,0008 
Amazonas 

Nhumundá 55.275,43 3.826,35 59.101,78 0,0065 
Urucara 387.630,94 45.222,95 432.856,89 0,047 
São Sebastião do Uatuma 6.391,01 537,62 6.928,64 0,0007 
ltapiranga 12.149,66 1.075,12 13.224,78 0,001 
Silves 22.359,68 702,94 23.062,62 0,002 
ltacoatiara 1.119.028,37 100.301,30 1.219.329,67 0,13 
Rio Preto do Eva 554.034,43 1.357,54 555.391,97 0,061 
Presidente Figueiredo 4.141.075,77 18.914,61 4.159.990,00 0,45 
Manaus -- --- 900.298.634,00 98,55 
Novo Airão 24.891,03 893,34 25.784,37 0,003 
lranduba 101.259,21 14.467,77 115.726,98 0,013 
Manacapuru 536.870,10 43.403,87 580.273,97 0,063 
Careiro da Várzea 120.773,75 698,70 121.472,45 0,013 
Manaquiri 86.182,84 2.886,61 89.069,45 .0,010 
Caapiranga 9.194,59 89,33 9.283,92 0,001 
Codajás 48.430,51 1.184,61 49.615, 12 0,005 
Barcelos 95.488,31 2.090,25 97.578,56 0,011 
Coari 1.414.209.44 14.499,33 1.428.708,77 0,16 
Japurá 8.207,73 522,77 8.730,50 0.001 

(continua) 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 1 - Arrecadação Líquida dos Municípios - Exercício de 1995 

Êm R$1,00 
Estado/Município ICMS Outras Total o/o/Estado 

Maraã 9.127,36 177,27 9.304,63 0,001 
Alvarães 19.464,25 380,60 19.844,85 0,002 
Tefé 700.485,22 46.170,29 746.655,51 0,081 
Uarini 1.182,78 535,38 1.718,16 0,0002 
Juruá 67.569,69 660,34 68.230,03 0,007 
Tonantins 3.569,22 314,12 3.883,34 0,0004 
Fonte Boa 23.559,77 1.283,20 24.842,97 0,003 
Santa Isabel do Rio Negro 24.431,89 4.247,93 28.679,82 0,003 
Santo Antônio do Iça 54.138,57 983,98 55.122,55 0,006 
Amatura 817,89 218, 12 1.036,01 0,0001 
Jutai 55.926,53 733,81 56.660,34 0,006 
Roraima 

Caracarai 9.690.154,38 12.738,05 9.703.213,60 25,61 
Rorainópolis -- -- -- - 
São João da Baliza 73.553,41 0,00 73.553,41 0,19 
Caraobe --- --- - -- 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 2-Composição Setorial da Produção (%-Valor da Produção 1985) 

Agr. lnd. Com. Serv. 
1. Oriximiná 3.7 87.7 7.9 0.7 
2. Faro 43.9 0.9 41.5 5.6 
3. Nhamundá 86.8 o.o 13.1 0.1 
4. Urucara 64.0 1.1 33.2 1.7 
5. São Sebastião do Uatumã 77.0 10.3 12.7 o.o 
6. ltapiranga 34.4 6.5 52.9 6.3 
7. Silves 50.0 7.4 33.8 8.7 
8. ltacoatiara 15.3 33.4 41.8 9.6 
9. Rio Preto da Eva 87.7 3.3 7.8 1.2 
1 O. Presidente Figueiredo 0.7 97.7 1.5 0.1 
11.Manaus 0.3 69.4 26.3 4.0 
12. Novo Airão 82.6 9.5 7.4 0.5 
13. lranduba 80.9 15.1 3.0 1.0 
14. Manacapurú 44.2 18.4 31.9 5.4 
15. Manaquiri 87.9 0.3 11.7 o.o 
16. Caapiranga 76.6 o.o 22.5 0.9 
17.Codajás 55.9 4.9 35.6 3.6 
18. Barcelos 54.3 5.7 39.3 0.7 
19. Coari 63.8 3.4 28.7 4.0 
20.Japurá 88.6 O.O 6.0 5.3 
21.Maraã 97.5 0.3 2.1 0.1 
22. Alvarães 88.9 o.o 11.1 o.o 
23. Teté 37.2 8.4 48.8 5.6 

(continua) 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 2-Composição Setorial da Produção {%-Valor da Produção 1985) 

Agr. lnd. Com. Serv. 
24. Uarini 76.0 o.o 24.0 o.o 
25.Juruá 66.8 o.o 6.0 5.3 
26. T onantins 93.à 1.7 3.7 1.0 
27. Fonte Boa 75.5 0.5 22.8 1.3 
28. Santa Isabel do Rio Negro 74.8 o.o 21.1 4.1 
29. Santo Antônio do Iça 38.8 0.6 58.7 1.9 
30.Amatura 83.6 3.6 10.1 2.8 
31.Jutai 55.5 1.6 40.7 2.3 
32. Caracarai 9.8 2.5 84.7 3.0 
33. Rorainópolis --- --- --- --- 
34. São João da Baliza 50.0 9.6 33.0 7.4 
35. Caraobe --- --- --- --- 
Fonte: IBGE • Censos Econômicos de 1985. 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 3-Atividade Principal segundo a Participação na Receita Total do Município 

Estado/Município Atividade Gênero % gênero 
Pará 
Oriximaná industrial ext. mineral 81.0 
Faro agropec/com pecuária 49.86 
Amazonas 
Nhumundá agropecuária lav. temporária 69.93 
Urucara agropecuária lav. temporária 53.27 
São Sebastião do Uatuma agropecuária lav. temporária 58.53 
ltapiranga comercial 
Silves agropecuária lav. temp./pecuária 33.82/33.63 
ltacoatiara industrial madeireira 26.20 
Rio Preto do Eva agropecuária l.temp./1.perm./pec. 23.20/26. 77/23.07 
Presidente Figueiredo industrial ext. mineral 97.60 
Manaus industrial eletrônica 41.20 
Novo Airão agropecuária ext. vegetal 56.68 
lranduba agropecuária lav. temporária 35.83 
Manacapuru agro/ind/com lav.temp./borracha 88.30/10.60 
Careiro da Várzea agropecuária lav. temporária --- 
Manaquiri agropecuária lav. temporária 49.69 
Caapiranga agropecuária lav. temporária 76.13 
Codajás agropecuária lav.temp./ext.mineral 48.60/33.87 
Barcelos agropecuária ext. vegetal 81.64 
Coari agropecuária lav.temp./perm/ext.veg 28.30/36.99/23.90 
Japurá agropecuária ext. vegetal 71.20 
Maraã agropecuária lav. permanente 57.82 
Alvarães agropecuária lav. temporária 70.04 
Tefé comercial 
Uarini agropecuária lav. temporária 74.63 

(continua) 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 3 - Atividade Principal segundo a Participação na Receita Total do Município 

Estado/Município Atividade Gênero o/o gênero 
Juruá agropecuária ext.vegetal 46.64 
Tonantins agropecuária lav. temporária 66.29 
Fonte Boa agropecuária lav. temp.zavlcultura 46.88/30.26 
Santa Isabel do Rio Negro agropecuária lav. temporária 61.29 
Santo Antônio do Iça comercial 
Amatura agropecuária lav. temporária n.96 
Jutai agropecuária lav.temp./ext.vegetal 31.50/42.83 
Roraima 
Curucuraí comercial 
Rorainópolis --- --- -- 
São João da Baliza agropecuária lav. temporária 68.55 
Caraobe --- --- --- 

. . 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário . 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 4 - Participação na Receita Agropecuária* (1985) 

Lav. P. Lav. T. Ext. Veg. A. Gr. Porte 
1. Oriximiná 5.71 39.41 22.15 27.24 
2. Faro 1.73 31.93 2.62 49.86* 
3. Nhamundá 2.97 69.93 . 2.60 21.53 
4. Urucara 28.22 53.27 0.60 14.18 
5. São Sebastião do Uatumã 9.42 58.53 6.83 21.44 
6. ltapiranga 8.41 64.77 4.92 19.87 
7. Silves 21.63 33.82 1.97 33.63 
8. ltacoatiara 17.08 45.51 5.22 25.64 
9. Rio Preto da Eva 23.20 26.77 23.07 15.90 
1 O. Presidente Figueiredo 8.47 25.41 4.64 46.97* 
11.Manaus 16.49 17.50 9.20 9.47 
12.Careiro 7.04 44.08 8.78 27.58 
13. Novo Airão 4.76 36.44 56.68 0.63 
14. 1 randuba 22.74 35.83 3.77 6.26 
15. Manacapurú 4.32 88.30 2.82 3.52 
16. Manaquiri 8.24 49.69 10.66. 3.31 
17. Caapiranga 0.41 76.13 19.41 3.57 
18.Codajás 12.69 48.60 33.87 1.97 
19. Barcelos 0.85 12.18 81.64 0.01 
20.Coari 28.30 36.99 23.90 0.33 
21.Japurá 14.17 11.18 71.20 0.01 
22.Maraã 57.82 25.01 13.80 0.00 
23. Alvarães 7.89 70.04 15.31 3.66 
24. Tefé 11.01 68.38 16.07 2.29 

(continua) 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 4 - Participação na Receita Agropecuária* (1985) 

Lav. P. Lav. T. Ext. Veg. A. Gr. Porte 

25. Uarini 12.30 74.63 10.20 0.42 
26.Juruá 1.78 38.05 46.64 0.55 
27. Tonantins 17.35 66.29 · 5.14 7.14 
28. Fonte Boa 7.34 46.88 13.34 1.28 
29. Santa Isabel do Rio Negro 5.18 61.29 30.19 2.37 
30. Santo Antônio do Iça 9.68 45.07 35.23 3.29 
31.Amatura 16.12 62.19 16.96 2.22 
32.Jutai 6.77 31.50 42.83 1.10 
33. Caracarai 6.53 32.73 4.41 49.39* 
34. Rorainópo!is --- --- --- --- 
35. São João da Baliza 4.30 68.55 7.93 8.32 
36.Caraobe --- --- --- --- 
Fonte: Censo Aqropecuano IBGE. 1985. 
• Horticultura/Floncultura, Silvicultura e Animais de Médio e Pequeno Porte. por serem mexpressivos no corqunto da área. não foram 
computados. 
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A apropriação da terra segue o padrão desigual das atividades econômicas. Baixos índices 
de concentração fundiária e elevada proporção de ocupantes bem revelam a rarefação de 
atividades e da apropriação da terra nas porções central e ocidental do Corredor. Somente 
na porção oriental, a terra se valoriza-se é apropriada com índices de concentração 
relativamente elevados, revelando a presença da economia moderna comandada por 
Manaus. 

Através dos rios realiza-se a circulação. A densidade fluv!al. orienta o padrão do 
povoamento, das atividades econômicas e do uso da terra, bem como a localização dos 
núcieos urbanos em sítios estratégicos, via de regra na confluência dos grandes afluentes 
do Solimões-Amazonas. 

Um verdadeiro colar de núcleos urbanos cerca o Corredor que apóia e dinamiza as 
atividades econômicas. Os núcleos mais dinâmicos comandam sub-regiões estruturadas 
com centros locais e de apoio rural, estabelecendo uma rede de relações. Porém, em sua 
grande maioria, esses centros localizam-se fora do Corredor, significando que apenas as 
porções mais rurais e despovoadas de seus respectivos municípios nele estão inseridas 
(Tabela 5). 

Com o maior índice de acessibilidade fluvial em toda a Amazônia, e, hoje, com urna rede 
viária, Manaus vem experimentando dinamismo econômico constante. Extrapolando seu 
município, impulsiona não só crescimento de sua sub-região, como a desconcentração 
industrial para centros que se localizam na calha do Amazonas, favorecendo a formação 
de sub-regiões (Tabela 6). 

O comércio atacadista e os serviços de educação e saúde,que servem às extensas áreas 
pouco povoadas, são os fatores de diferenciação e hierarquização urbana nas porções 
central e ocidental do Corredor. 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 5 - Dinâmica Urbana 

Municípios UF Grau de urban. 1991 Tx. Urban. 1980·1~_9, 
Oriximiná* PA 51,43 10,75 
Faro* PA 65,44 18,99 
Nhamundá* AM 36,47 1 22,34 
Urucara* AM 54,29 

1 
14,78 

São Sebastião do Uatumã* 1 AM "/5,12 
ltapiranga* AM 67,29 

1 
26,79 

Silves* AM 39,31 

1 

22,32 
ltacoatiara* AM 38, 11 17,06 
Rio Preto da Eva1 AM 36,04 
Presidente Figueiredo 1 'AM 46,20 
Manaus AM 99,51 2,91 
Novo Airão AM 46,62 

1 
10,05 

lranduba AM 34,09 
Manacapurú* 1 AM 62,97 1 · "32,98 1 

Manaquiri* 1 AM 22,49 
Caapiranga* AM 24,99 
Codajás* AM 64,14 18,58 
Barcelos* AM 36,07 13,93 
Coari* AM 54,34 19,59 
Japurá* iAM 13,24 -1,97 
Maraã* AM 18,54 8,14 
Alvarães1 AM 39,54 

(continua) 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 5 - Dinâmica Urbana 

Municípios UF Grau de Urban. 1991 Tx. Urban. 1980-19911 

Teté* AM 72,36 21,02 l Uarinl' AM 24,13 
1 

--- 
1 Juruá AM 33,59 24,44 

Tonantins AM 24,89 --- 
Fonte Boa AMI 35,11 10,79 
Santa Isabel do Rio Negro* AM 13,65 7,99 
Santo Antônio do Iça" AM 25,59 2,67 
Amatura* AM 40,31 

1 
--- 

Jutai" AM 31,15 1 8,14 
Caracarai* RR 57,64 17,39 
Rorainópolis'" 2 RR --- --- 
São João da Baliza* RR 22,91 

1 

--- 
Caraobe* 2 RRi --- --- -- 

---~ Amazônia Legal 49,70 
• Mur.\cípios com área parcial no Corredor. 
1 Municípios criados entre 1980 e 1991. 
2 Municípios criados após 1991. 

Grau de Urbanização: % da população urbana em relação à população total. 
Tx. de Urbanização: % do aumento ou decréscimo do grau de urbanização no período 80/9~. 
Obs.: 
13 municípios do Corredor {39,4%) têm grau de urbanização acima do da Amazônia Legal. 
Densidade demográfica da Amazônia Legal= 3,25 hab/km2• 

Incremento anual pop. Residente da Amazônia Legal= 3,98. 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 1991. 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 6 - Sub-Regiões do Estado do Amazonas que Participam do Corredor Ecológico 
Central 

Centros Locais I 
1 

1 
Sub-Regiões Centro Sub- Centros de Atividades População Grau de 

Regional Apoio Rural Econômicas Densidade l;rbanização 
Dominantes 

Manaus Manaus Careiro da Alo Prato da Eva lndústna Alta Alto 

~~"~ª 

Várzea Lav. T.aP. 
1 lranduba Pecuária 

P.Figueiredo Horticultura i uacoauara' ltapiranga• São Sebasbão do Comércio MédiarBaixa Médio 
Urucará• Uatuma• Lav. T. 
Silves• Pecuária 

1 lr.düstria 

1fíoNegro Manaus Barcelos· Novo Airão Extrativismo Muito Baixa Baixo 
Santa Isabel do vegetal 
Alo Negro• 

Baixo Solimões Manacapuru -- Caapiranqa" Lav. Média Alto 
' Industria ' 
Coari ccan' Codajás" ... Lav. T.aP. Baixa Alto 

Comércio 
Extrativismo 
Vegetal 
Horticultura - 

1 Médio Solimões :'"efé Fonte Boa Alvarães Comércio Baixa,Mu1to Baixa Baixo (à exceção 

1 
Jutaí Juruá Lav.T. de Tefé) 

' Japurá Extrativismo 
Maraã Vegetal ' 
Uanni Lav. P. 

BaixaiMu1to Baix-ai-Ba1xo Alto Solimões Santo Antônio do Amatura Lav. T. -- Tabatinga •• 
Içá Tonantins Comércio 1 1 

Extrativismo j Vegetal --- Fronteira Leste Pannnns •• Nhamundá - L.av. T. 
Pecuária _L 

Fontes: Seplan/AM; IBGt-Censos Econômicos de 1985 e Censo Demográfico de 1991. 
• • Centros localizados fora do Corredor. 
•• Municípios totalmente fora do Corredor. 
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2 População 

O Corredor da Amazônia Central, em grande parte, tem baixíssimos índices de 
povoamento. Muitos dos municípios que o integram têm população próxima a 10.000 
habitar.tes. À exceção da grande concentração demográfica de Manaus e dos núcleos de 
seu entorno - ltacoatiara e Manacapuru - e de Teté, que abrigam de 50.00 a 60.000 
habitantes, bem como a de Coari (38.678), os demais têm população entre 10.000 e 
20.000 habitantes (Tabela 7). · 

A densidade demográfica é, portanto, extremamente baixa, dominando em extensas áreas 
índices entre 0,09 e 1, 16 habitantes/km2• Em duas estreitas faixas, situadas entre UCs, a 
densidade sobe um pouco (1, 16 a 2, 71 ): no médio Solimões - municípios de Teté e parte 
de Alvarães - prosseguindo, após interrupções, em Fonte Boa, Tocantins e Santo Antonio 
do Içá, já no Alto Solimões. O comércio atacadista das sedes isoladas desses municípios, 
ao lado da lavoura temporária e do extrativismo, gera um leve dinamismo demográfico no 
Alto Solimões, expresso, inclusive, na criação de novos municípios. 

Densidade mais alta é encontrada apenas ·em torno de Manaus, (6,5 a 18,5), na calha do 
Amazonas, e altíssima na própria capital. 

Uma outra característica é a concentração nos núcleos urbanos. É elevado o grau de 
urbanização do conjunto de municípios, com alta proporção da população urbana em 
relação à população total. Quinze municípios têm mais de 50 % da população urbana 
(percentual superior ao percentual médio da Amazônia Legal, 49,70%); os demais 
registram entre 22 e 40 %, com exceção de Maraã, Japurá e Santa Isabel do Rio Negro 
(menos de 20 %), revelando elevado grau de ruralidade de parte das sub-regiões do Médio 
Solimões e do rio Negro . 

Apesar de escassa, a população do Corredor está crescendo. Todos os estados da 
Amazônia Legal apresentaram crescimento demográfico acima da média brasileira e das 
demais ~egiões do país entre 1980-91. O crescimento do Estado do Amazonas não foi dos 
maiores, igualando à média da região. Ainda assim, com 2.088.682 habitantes, é o Estado 
que apresenta a mais baixa densidade, após Roraima (Tabela 8). 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 7 - População por grupo de idade (percentual)-AM, PA e AR 

Município pop. tot. OA9 1 10a 19 1 20a29 30 a 39 1 40 a 49 1 50 a 59 60a69 1 +de70 1 
Amazonas 

Amatura' 4738 35,8 24.6 14,4 9.5 7,0 4,1 2.3 2,0 ! 
Alvarães 8487 35,0 27,1 16,0 aa 6,2 3,B 1,8 1,0 
Barcelos" 11035 31,0 23,6 17,5 11,4 1,0 4,9 2,8 1.4 
Caapuanqa" 6833 35,3 26,2 14,3 9,3 6,6 3,9 3,0 1,0 

ICoan' 38678 33,0 27.0 13,8 9,6 7,1 4,6 2,9 1,8 
Codajás' 13462 34,4 27,0 13,8 9,0 6,2 4,5 3,0 5,1 
Fonte Boa 16445 34.9 27,1 14,3 9,4 6,6 3,6 2,3 1,9 
lranduba 18876 31,5 26.4 14,8 9,7 7,0 5,3 3,1 1,8 
Itacoauara" 58757 30.5 26,9 14,9 10,3 7,0 4,8 3,1 2,1 
ltapíranga• 5137 31,2 25.2 14,5 9,7 7,7 5,4 3,7 2,4 

1 
Japurá' 10777 31.7 27,5 16,3 13,5 6,9 2,6 0,9 0,3 
Juruá 5045 36,8 27,0 13,7 7,8 6,1 3,9 2,7 1,6 
Jutar' 14890 36,8 26.4 14,0 11.0 6,0 3.6 1,4 0,6 
Manacapuru• 9,7 4,7 

1 

57173 33,0 26,4 14,1 6.8 3,0 1,9 
Manaquin• 10718 30,0 25,5 16,1 10,2 7.4 5,0 3,4 2,0 

Manaus 1011501 24,9 25,1 20,0 13,8 7,7 4,2 2,5 1,5 
Maraã' 11838 40,8 24,2 14,5 ao 5,6 3,5 1,9 1,2 
Nhamundá' 13250 35,4 25,3 13,0 9,3 6,5 4,2 3,6 2,4 

1 INovo Airão 14024 31.0 27.6 13,9 12,7 7,9 4,2 1,7 0,7 
Presidenta Figueiredo 7089 28,8 

1 

23,2 18,5 15,7 7,6 3,8 1,7 0,5 
Rio Preto do Eva 6519 31.8 25,5 17,7 11,4 6,8 3,7 2,3 0,9 
S.Seb. do Uatuma• 4539 35,7 26,6 13,1 9,7 5,8 4,0 3,0 1,8 
S. Isabel do Rio Negro• 15421 29.5 25,7 14,4 11,3 10.2 5,1 ,. 2,5 0.9 
Santo Antônio do lça" 17214 34.4 25.2 14,4 11,2 7,4 3,6 2,0 1.4 

1 
Silves· 5703 34,1 25.7 13,0 10,5 6,0 4,3 3.7 2,3 
Telé' 53970 34.2 28.5 13,2 10,2 6,8 3,8 2,0 1, 1 
Tonantins 10034 34.B 1 27,4 14.2 9,0 7,0 4,4 2,1 0,9 

1 . 
Uarirn 5407 36,7 26.5 13,5 9,0 

1 

5,6 

1 

4,3 2,8 1,3 
Urucara· 11328 33.2 26,4 14,7 9,3 6,6 4,4 3,0 2,0 
Careiro da Várzea 18161 28,3 27,1 15,3 10,8 7,3 5,4 3,7 2,1 

Pará 
Faro" 13574 1 33.2 25.2 1 12,6 9,6 

1 
7,2 i 5,0 4,0 1 2,8 

Onxunína" 41154 1 31.3 25.8 14,2 11,8 7,5 4,3 2,7 1 2,1 1 

Roraima 
Caracarai' 8900 

1 
22.2 ! 22,2 1 16.3 

1 
13,6 

1 

7.5 
1 

4,5 
1 

2.2 
1 

1,2 
São João da Baliza' i 10143 26.2 22.0 18,7 15,3 10,0 4.7 2.0 o.s 
• Area Parcial. 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 8 - Crescimento Populacional 

Tx. média Variação Variação 
geom. de absoluta da relativa da 

Estado/Município incremento população total população total 
anual da pop. 1980/1991 1980/1991 

residente 
Pará 3,72 1.681 44,40 
Oriximaná 3,02 38,84 
Faro 0,59 946 7,51 
Amazonas 3,50 658.593 46,05 
:'\hamund:í -0, 13 -196 -1,45 
Urucara 4,68 4.124 65,44 
São Sebastião do Uatuma 5,75 2.083 85,02 
ltapiranga 1,70 871 20,48 
Silves -1,23 -831 -12,79 
ltacoatiara 0,51 3.011 5,80 
Rio Preto do Eva 4,41 2.089 60,85 
Presidente Figueiredo 15,38 5.650 382,79 
Manaus 4,57 392.123 63,40 
Novo Airão 12,97 10.023 - 282,73 
lranduba 2,55 4.543 31,98 
Manacapuru 2,06 12.523 27,45 
Careiro da Várzea 0,75 1.430 8,58 
Manaquiri -2,52 -2.789 -24,51 
Caapiranga 3,67 2.238 48,66 
Codajás 1,75 2.282 21, 13 
Barcelos 1,87 1.057 11,62 
Coa ri -0,85 3.840 -9,01 
Japurá 15,98 8.604 411,08 
Maraã 1,59 1.892 18,99 

(continua) 
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Corredor Ecológico Centrar da Amazônia 
Tabela 8-Crescimento Populacional 

Tx. média Variação Variação 
geom. de absoluta da relativa da 

Estado/Municipio incremento população total população total 
anual da pop. 1980/1991 1980/1991 

residente 
Alvarães 5,72 3.885 84,44 
Teté 8,57 32.177 147,20 
Uarini 1,97 1.027 23,99 
Juruá -2,95 1.951 -28,07 
Tonantins 2,46 2.364 30,76 
Fonte Boa 1,80 2.945 21,78 
Santa Isabel do Rio Negro 10,34 9.713 195,27 
Santo Antônio do Iça 7,05 9.029 111,70 
Amatura 0,47 243 5,40 
Jutai 4,28 5.492 58,70 
Roraima 9,55 136.631 172,60 
Caracaraí 5,41 3.920 78,55 
Rorainópolis --- --- --- 
São João da Baliza 18,60 8.471 553,30 
Caraobe --- --- --- 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991. 
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A variação interna do crescimento demográfico nos municípios que compõem o Corredor é 
bastante expressiva, indicando mobilidade espacial da população em direção a municípios 
que apresentam melhores oportunidades. Taxas de incremento anual e variação absoluta e 
relativa da população sugerem alguns desses movimentos. No Médio Solimões, os 
municípios Juruá, Uarini e Fonte Boa perdem população ou têm muito baixo crescimento 
em favor de Teté e, secundariamente, Jutaí. No Vale do Japurá (Alto Solimões), Maraã 
perde, enquanto Japurá tem expressivo crescimento populacional. Na porção oriental do 
Corredor, Nhamundá, Silves, Careiro e Manaquiri perdem população em favor de Manaus, 
Presidente Figueiredo, Manacapurú e Novo Airão, com grande incremento populacional e, 
em menor medida, Urucara e lranduba. O crescimento de São João da Baliza e Santa 
Isabel do Rio Negro deve-se à atração pela BR 174 e pelo Vale do Aio Negro, 
respectivamente. 

A estrutura etária revela o predomínio de crianças (35 % com menos de nove anos) e de 
jovens de 10 a 19 anos (25 %); os homens constituem 50 a 53 % da população total, à 
exceção de Manaus, onde as mulheres correspondem a 51 %, e a urbanização avançou 
entre 1980 e 91 em quase todos os municípios, à exceção de Japurá onde decresceu. 
Mais uma vez, as sub-regiões do Rio Negro, Médio e Alto Solimões acusaram taxas 
menores de crescimento. 

O fato de estar concentrada em núcleos não significa que a população usufrua de 
privilégios da urbanização. Além da ausência de serviços básicos, registram-se elevados 
índices de analfabetismo e de pobreza. O indicador referente à proporção de chefes de 
família com menos de um salário mínimo expressa, na verdade, a pobreza urbana dos 
municípios onde é maior o dinamismo econômico. Em grandes extensões, é de se supor 
que os chefes de família vivam em economia de subsistência, como é o caso dos grupos 
indígenas e ribeirinhos que constituem parte expressiva da população do Corredor. 

Enfim, trata-se de uma população "urbana" que, em grande parte, vive em aglomerados 
rurais ou que carece das condições propriamente urbanas, mesmo nos centros locais. 

3 Entidades Representativas e Ações Descentralizadas 

Apesar da grande riqueza em biodiversidade, recursos hídricos e minerais, as instituições 
governamentais e/ou não-governamentais de pesquisa no Corredor são ainda pouco 
numerosas. como, aliás, em todo o Estado. Manaus é o grande concentrador dessas 
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instituições, destacando-se a atuação do Governo Federal com o tradicional Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), voltado para estudo da flora e fauna 
regionais, e a do Estado do Amazonas, com sua Universidade. 

Vale registrar a recente migração de instituições de outras regiões do país, que 
estabeleceram escritórios regionais em Manaus, como é o caso da Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ), com larga tradição em diversos ramos da pesquisa em saúde e a 
Fundação Joaquim Nabuco, com sede em Recife, voltada para a pesquisa 
socioeconômica. 

Um primeiro sinal de descentralização institucional foi dado com a criação da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (AOS) Mamirauá, hoje reserva de Desenvolvimento 
Sustentável. Houve descentralização em nível territorial e também em nível dos atores que 
sustentam a sua criação. Mamirauá é formada por uma parceria do CNPq - com 
pesquisadores do Museu Goeldi - com uma ONG Nacional - a Sociedade Civil Mamirauá - 
ONGs internacionais e Governo Estadual. Ao que tudo indica, o processo de 
descentralização tende a prosseguir. O CNPq tem previsto a criação de um Instituto para o 
Desenvolvimento Sustentável, em Teté. 

Os movimentos sociais que caracterizaram a década de 1980 no país tiveram também 
rebatimento no Corredor Ecológico Central (CEC), constituindo, hoje, um importante 
componente de representação da sociedade. Trata-se de organizações filiadas ao Grupo 
de Trabalho Amazônico (GT A) (Tabela 9) em sua grande maioria, compostas de grupos 
indígenas, concentradas em Manaus, Teté e Presidente Figueiredo, cuja Coordenação é 
sediada em Manaus. 

Um terceiro indicador de representação social, mais recente, é a solicitação de recursos 
para implementação de Projetos Demonstrativos Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais Brasileiras (PPG7). São iniciativas comunitárias descentralizadas e 
diversificadas. Em torno da AOS Mamirauá, os projetos visam a proteção da natureza e 
dos recursos humanos, embrião de um cinturão de fiscalização da Reserva, e nas 
proximidades de Manaus, destinam-se ao beneficiamento, ao processamento e à 
comercialização da produção agroflorestal. A diversidade entre esses projetos expressam 
bem a diferente dinâmica econômica e social dessas áreas . 
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Corredor Ecológico Central da Amazônia 
Tabela 9 - Organizações filiadas ao GTA 

Estado Município Organizações 
Amazonas Manaus • Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira - 
COIAB 

• Casa do Estudante Autoctone do Rio 
Negro 

• Movimento dos Estudantes Indígenas do 
Amazonas 

• Associação para o Desenvolvimento 
coesivo do Amazonas - ADCAM 

• Terra Verde 
• Vitória Amazônica 

Presidente Figueiredo • Associação Comunitária Indígena Mura 
do Rio Urubu 

Silves • Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Silves 

Teté • Associação das Mulheres Indígenas do 
Médio Solimões 

• Comissão Indígena Kanamari - Médio 
Solimões 

• União das Nacões lndíqenas de Teté 
Pará Oriximiná • Associação Comunitária dos Pequenos 

Agricultores do Município de Oriximiná 
• Comissão dos Atingidos por Barragens de 

Trombetas 
• Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Oriximiná 
Roraima São João da Baliza • Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

São João da Baliza 
Fonte: GTA. 
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4 Unidades de Gestão 

Por suas condições naturais, por ter permanecido à margem das grandes rodovias que 
orientaram a ocupação regional entre 1960-80, e pela fortíssima concentração da 
população e das atividades em Manaus, o Estado do Amazonas é o mais preservado em 
toda a Amazônia. No atual contexto regional, Manaus é um marco, que representando o 
grau avançado da antropização da vasta região, porta de entrada para os grandes 
domínios naturais da Amazônia sul-americana. 

O Corredor envolve justamente esse contato delicado e define duas grandes unidades em 
seu interior: a porção oriental, dinamizada por Manaus, e a porção ocidental, domínio da 
natureza e do povoamento tradicional. Com base na análise do potencial econômico, da 
estrutura social e das particularidades ambientais, é possível distinguir diferenciações 
internas, denominadas unidades de gestão do território. A preferência por unidades a 
zonas justifica-se porque o termo zona implica necessariamente regulamentação, o que, 
no caso, não existe. 

Visando à comparabilidade dos trabalhos de zoneamento ecológico-econômico em curso 
na Amazônia, serão identificadas unidades resultantes da integração da vulnerabilidade 
natural com a potencialidade socioeconômica em quatro grandes tipos, ajustados à 
realidade local: 

+ 
Áreas 

produtivas críticas 
consolidação recuperação 

expansão orientada conservação 
- vulnerabilidade + 

Potencialidade 

As categorias de áreas ou unidades identificadas são as seguintes: 

• Áreas Produtivas, que podem ser: 
- de consolidação. ou fortalecimento do desenvolvimento humano; 
- destinadas à expansão do potencial produtivo. 

• Áreas Críticas, que podem ser objeto de: 
- conservação, tendo em vista o elevado grau de vulnerabilidade natural; 
- recuperação, tendo em vista o alto potencial de desenvolvimento e a elevada 

vulnerabilidade. 
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• Áreas Institucionais 
- de preservação permanente, como parques nacionais e estaduais; 
- de uso restrito e controlado, como reservas indígenas e extrativistas; 
- de interesse estratégico nacional, como áreas de fronteira. 

No ajuste dessa metodologia à realidade local, três observações devem ser feitas: 

1. A denominação da unidade é dada pelo fator dominante em sua diferenciação; 
2. A vulnerabilidade natural é indicada pelas UCs e pela hidrografia; 
3. Em face do fraco povoamento dominante, a categoria consolidação indica a 
necessidade de fortalecer o desenvolvimento humano da população, mais do que a 
produção, exceto em Manaus, onde é efetiva e, secundariamente, em Tefé. 

a) Unidade Produtiva 

A porção oriental do Corredor corresponde à área delimitada pelo baixo rio Negro e pela 
margem esquerda do rio Amazonas, cuja gestão é complexa pela coexistência de 
interesses extremamente diversificados. 

O fator diferenciador da unidade é o seu grande potencial econômico, animado pelo 
dinamismo de Manaus que, complementado pela extração mineral em Pitinga, pela represa 
de Balbina e pelas estradas, estimula a agropecuária e a apropriação concentrada da terra. 

Em consequência, a densidade demográfica é a maior, e a estrutura social, a mais 
diversificada no Corredor. Ao lado de empresários e assalariados, comerciantes, 
funcionários públicos dos vários níveis governamentais, proprietários de terra, políticos e 
pesquisadores, significativo contingente indígena vive em grandes superfícies ainda não 
identificadas ou já reservadas. Sua presença significa, também, peso expressivo da 
presença do governo federal por intermédio da FUNAI. Em contrapartida, as UCs, de uso 
direto e relativamente pouco extensas, são, na maior parte, estaduais. 

Sua posição fronteiriça com o Pará e Roraima, introduz mais um elemento de 
complexidade para a gestão do Corredor. 
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A tendência nessa unidade é de intensificação do seu potencial econômico em decorrência 
do verdadeiro boom de incremento das vias de acesso pela consolidação de dois Eixos de 
Integração previstos pelo Brasil em Ação (MPO) que a afetam diretamente: BR-174 e a 
Hidrovia do Madeira. A primeira intensificará as relações com a Venezuela e o Caribe, e a 
Segunda, com o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, e com a Bolívia, ambas representando 
fator de atração de investimentos e de população. Somam-se ao incremento das vias de 
acesso, o papel de entreposto que Manaus assumirá na distribuição do gás de Urucu e da 
soja, e o dinamismo que deverá ocorrer nos estados vizinhos, ao longo das estradas. 

Quatro sub-unidades podem ser identificadas na Unidade 1: 

• de consolidação. Corresponde à área urbano-industrial de Manaus, lranduba, 
Careiro, Manacapurí e, hoje, Novo Airão, que se transforma em área de lazer para 
o grande centro regional, além de intensificar o extrativismo. É Manaus que 
impulsiona o crescimento industrial de madeira em ltacoatiara e de borracha em 
Manacapurí, e a expansão da lavoura no Careiro e em lranduba, onde a indústria 
de minerais metálicos também se instalou. ltacoatiara e Manacapurí são hoje 
centros sub-regionais, embora ltacoatiara e seus centros locais e de apoio rural 
estejam todos fora do Corredor, dele só participando suas áreas rurais. 
À exceção de Careiro, todos os municípios dessa unidade registraram considerável 
aumento de população, proveniente, em grande parte, de municípios da calha do 
Amazonas. 
Centro econômico e político de toda a Amazônia ocidental, Manaus tem a 
população mais diversificada do Corredor, a que faz representar seus interesses, 
inclusive concentrando grande parte das organizações de grupos indígenas do 
CEC. No meio rural, os proprietários constituem mais de 60% dos produtores, 
detendo grande parte da área, embora as propriedades sejam numerosas e não 
tão extensas. Cumpre ressaltar dentre os atores sociais a massa de trabalhadores 
assalariados associados à indústria, uma especificidade dessa unidade. 

• de expansão orientada. Corresponde ao corredor de desenvolvimento que tende 
a se formar com a consolidação da BR-174 e da Hidrovia do Madeira em torno de 
Manaus. Inclui, no momento, os municípios de P. Figueiredo e Rio Preto da Eva, e 
atravessa unidades de conservação e áreas indígenas. 
Ao lado da indústria mineral, desenvolve-se a agropecuária, sendo mais expressiva 
a pecuária. A concentração da propriedade é grande, poucos proprietários detêm a 
maior parte dos estabelecimentos e de sua área. 
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O cruzamento da BR-174 com a 210 poderá igualmente atrair a população e os 
investimentos para as áreas indígenas.Tendo em vista que a estrada trará impacto 
para essas áreas, é necessário e urgente ordenar a expansão, associando a 
gestão ao planejamento. 

• de uso controlado. Trata-se não só de respeitar os limites, mas também de 
conceber e implementar formas de uso das terras indígenas. Tendo seus territórios 
cortados por estradas e sob impacto de mais fácil acesso, os indígenas, muito 
justamente, demandarão condições para obter melhor padrão de vida. 

• de consolidação/expansão. Corresponde às grandes extensões rurais, sobretudo 
dos municípios que acompanham a margem esquerda do Amazonas, onde domina 
a lavoura temporária. A terra está apropriada em grandes estabelecimentos. 
Densidades expressivas e perda de população (ou fraco crescimento) caracterizam 
essas áreas. A melhoria de acesso à área próxima pode gerar expansão 
demográfica. 

b) Unidade Crítica de Preservação 

O interflúvio dos rios Negro e Japurá, ao contrário do que acontece na Unidade J, é 
diferenciado pelo domínio da natureza. A ausência de um rio poderoso parece explicar o 
despovoamento, o que faz com que a massa florestal contínua praticamente não sofra 
interrupções. 
É o majestoso Parque Nacional (PARNA) do Jaú, UC federal de uso indireto,.que preenche 
o cenário e imprime seu caráter à toda a Unidade ll. 

Duas sub-unidades são identificadas: 

• de preservação permanente, constituída pelo próprio PARNA; 

• de conservação. que corresponde à parte mais remota dos rnurucrpros de 
Barcelos no rio Negro, e de Ccdajás e Coari no Baixo Solimões, pelas condições 
naturais e pelo despovoamento. As terras não foram apropriadas. Ocupantes 
dispersos exercem um extrativismo elementar e colaboram na proteção da floresta. 

Por sua riqueza natural, seu despovoamento e sua inacessibilidade, essa sub-unidade 
deveria constituir uma área de relevante interesse ecológico. 
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e) Unidade Crítica de Conservação 

Diferencia-se essa unidade por seu elevado potencial natural e por uma presença humana 
antiga e relativamente diversificada, ainda que rarefeita. 

Abrigando, talvez, a maior área de várzea do planeta na imensa confluência do Japurá com 
o Solimões, e cortada por vários rios importantes, essa unidade tem não só na floresta, 
mas também na água, um elemento vital de seu potencial de desenvolvimento, embora 
extremamente vulnerável. 

O fato das duas grandes UCs aí localizadas serem de uso direto - Floresta Nacional 
(FLONA) de Teté, federal, e Redes Mamirauá, estadual - demonstra a dupla face - 
potencialidade e vulnerabilidade - das condições ambientais. A conservação significa, 
portanto, o resgate cuidadoso de uma potencialidade ainda não utilizada. 

Por sua vez, a densidade fluvial favoreceu a ocupação humana ribeirinha. Com posição 
estratégica na circulação fluvial desde os tempos coloniais, e o maior caminho entre a 
fronteira e Manaus, Teté desenvolveu importante comércio atacadista e serviços que 
atendem a uma vasta área, sendo, após Manaus, a cidade mais importante do Corredor. 
Teté é o centro da sub-região do Médio Solimões e exerce seu comando por meio de 
vários centros locais e de apoio rural que avançam pelo Vale do Japurá e apresentam certa 
estruturação das relações econômicas e sociais que podem ser fortalecidas. 

Para tanto, vários fatores podem contribuir: o dinamismo de Teté, superando a rigidez de 
sua estrutura social tradicional dominada por comerciantes, proprietários de terra, 
funcionários públicos e políticos: o efeito demonstrativo de Mamirauá e a força da parceria 
que a sustenta, representando novo ator de peso na área; a atitude dos prefeitos, 
especificidade dessa unidade única em que os municípios têm suas sedes dentro do 
Corredor; o saber local dos grupos indígenas dispersos, mas numerosos, e dos ocupantes; 
e a identificação de bases econômicas viáveis econômica e ambientalmente capazes de 
superar a lavoura temporária e o extrativismo dominantes. 

São as seguintes as sub-unidades aí identificadas: 

• de conservação. Referem-se à FLONA de Teté e à Redes Mamirauá. A primeira, 
federal, visa à implementação de modelos sustentáveis de manejo florestal, sob a 
gestão do IBAMA. A Segunda, criada como ESEC pelo governo estadual, apoiada 
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pelo CNPq e gerida por uma ONG - Sociedade Civil Mamirauá - e financiada 
também por ONGs internacionais, passou à reserva de Desenvolvimento 
Sustentável quando seus gestores perceberam a necessidade de incluir, como 
parceiros, os habitantes locais, para viabilizar a fiscalização da reserva e tentar 
melhorar suas condições de vida. 
O que dá unidade às duas UCs é seu caráter experimental de um novo modelo de 
utilização sustentável do potencial natural, que correspondem a inovações recentes 
no quadro regional, e, no caso de Mamirauá, sua influência já se faz sentir na 
mobilização social de pequenos núcleos em seu entorno pela solicitação de 
Projetos demonstrativos ao PPG7, como Uarini. 

• de consolidação. Trata-se de Tefé, que, a par das condições já referidas, passa a 
ter outras, devido à implantação do lnstituto de Desenvolvimento Sustentável 
{CNPq), à transferência de fortes contingentes militares estimuladores de comércio 
e serviços, e à intensificação do movimento de pessoas atraídas pela exploração 
de petróleo e do gás de Urucu. 

• de consolidação/conservação. Sub-unidades em que há necessidade de 
fortalecer o desenvolvimento humano nas extensas áreas voltadas para a lavoura 
temporária e o extrativismo, onde a população se aglomera em múltiplos pequenos 
núcleos ao longo dos rios, alguns com comércio expressivo, como é o caso de 
Jutaí e Juruá. 

Enquanto nos arredores de Teté há o predomínio de grandes proprietários, no 
restante da área, os ocupantes, em alguns trechos, dão origem aos pequenos 
aglomerados, como Uarini, Jurá, Jutaí, Alvarães, significando disponibilidade de 
terras não apropriadas. 

• de uso controlado. Corresponde às áreas indígenas que, embora dispersas, têm 
representações em Tefé. 

• de preservação. 

d) Unidade de Fronteira 

O traço diferenciador dessa unidade situada no Alto Solimões é seu interesse estratégico 
pela proximidade de fronteira internacional. 
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A presença do governo federal se faz sentir por intermédio do IBAMA e da FUNAI, e o 
centro sub-regional que comanda a área é Tabatinga. 

As sub-unidades de gestão que a compõem, são: 

• de preservação. RESEC Guami/Japurá; 

• de uso controlado. terras indígenas; 

• de consolidação/conservação. Sub-unidades em que há consolidação da 
produção e do comércio da população de ocupantes aglomerados em pequenos 
núcleos, os quais elevam, relativamente, a densidade demográfica local; destaca 
se também a presença de um centro local, Santo Antônio do Iça, certamente por 
influência do comércio fronteiriço. 

li CORREDOR DA MATA ATLÂNTICA CENTRAL 

1 Aspectos Geoambientais 

O Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica ocorre fisiograficamente como uma faixa, 
de orientação norte-sul, margeando o litoral entre os paralelos 13 e 21, com largura média 
de 300 Km. Ao longo dessa faixa, distribuem-se o domínio da floresta ombrófila e um 
estreito segmento de transição para o domínio da floresta estacionai. 

Essa localização, ao longo da costa, determinou vários ciclos de antropização, desde os 
primeiros anos de colonização. Apesar da intensa intervenção humana e forte alteração, ou 
mesmo exaustão de alguns ecossistemas, os aspectos ecológicos que controlam o grande 
ambiente da Mata Atlântica encontram-se mantidos, o que favorece o estudo e o 
desenvolvimento de programas de gestão e/ou recuperação. 

Dentro de uma abordagem regional o ambiente ombrófilo é fruto da influência e inter- 
relação de alguns aspectos ecológicos, como clima, citologia e relevo. A diversidade da 
Floresta, entre outros fatores, é o resultado da interação, ao longo do tempo geológico, 
entre as massas de ar quente e úmido provenientes do leste e sudeste e o relevo 
escalonado (leste-oeste) que margeia todo o litoral entre os Estados da Bahia e do Espírito 
Santo. 
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O Corredor Ecológico Central sofre a ação contínua das massas de ar úmidos 
provenientes do leste e sudeste. A grande umidade atmosférica garante índices 
pluviométricos superiores a 1.000 mm por quase todo o Corredor. Mesmo sobre substratos 
com circunstancial deficiência hídrica, a perenifoliedade da floresta é mantida graças as 
altas taxas de umidade do ar. 

A orientação regional norte-sul do Corredor é controlada, a leste, pela linha de costa e, a 
oeste, por um conjunto de serras descontínuas formadas por rochas do pré-cambriano. No 
limite noroeste do CECma, encontram-se as Serras Marginais, e, no limite sudoeste, a 
Serra da Mantiqueira Setentrional. 

O relevo do Corredor, na direção leste-oeste, caracteriza-se por uma passagem da cota 
zero (linha de costa) até altitudes de 1.000 m em distâncias inferiores a 200 km, chegando 
a distâncias mais reduzidas na porção sul do Corredor, onde a borda setentrional da Serra 
da Mantiqueira praticamente margeia o oceano Atlântico. 

Ao longo do tempo geológico, essa cadeia de montanhas vem controlando o 
preenchimento de sucessivas bacias sedimentares na costa atlântica, sobre as quais se 
implanta grande parte do ambiente ombrófilo. Nas cotas mais baixas, inferiores a 100 
metros. ocorrem rochas areno-arqílosas do período cretáceo e depósitos holocênicos, onde 
se implantou o primeiro patamar de floresta ombrófila. 

Um segundo patamar de floresta, com cota média de 100 metros, . desenvotve-se 
principalmente sobre os sedimentos arenosos do grupo Barreiras, de idade terciária. A 
floresta ombrófila sobre os arenitos do terciário ocorrem principalmente na porção central 
do Corredor. 

As rochas de composição mais argilosa do pré-cambriano ocorrem desde o litoral até as 
cotas superiores a 1.000 metros. Na porção norte do Corredor. a intensa erosão criou uma 
"rampa em patamares" desde o litoral até a Serra Marginal, onde tipos de floresta ombrófila 
transicionam na direção leste-oeste (Projeto RADAM Brasil, 1983). 

No extremo sul do Corredor Ecológico, ocorre uma passagem brusca de cotas próximas do 
nível do mar até cotas próximas de 1.000 metros, definindo o estreito contato entre 
florestas de terras baixas, sobre sedimentos do cenozóico e florestas montanas sobre 
rochas prá-cambríanas. 
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Gráficos sobre a Taxa de Urbanização 
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2 Unidades de Gestão 

a) Região Cacaueira 

A região cacaueira representa a maior área contínua com cobertura florestal de toda a 
Mata Atlântica, com superfície superior a 600 mil hectares. É formada por remanescentes 
florestais em vários estágios sucessivos, pelo agrossistema "cabruca" - produção 
cacaueira efetivada sob indivíduos florestais originais, e, em menor escala, por plantações 
de cacau com sombreamento plantado. 

Há também na região expressiva área plantada com cultivas tipicamente florestais, como 
dendê e seringa, e secundariamente cravo-da-índia e guaraná. Essa cobertura florestal 
propicia um diferencial de extrema importância para a região, uma vez que é decisiva para 
a conservação de solos, regulação do regimé- hidrológico de superfície, e principalmente, 
para a conectividade entre áreas florestais remanescentes da Mata Atlântica. 

Essa conectividade permite elevação dos níveis de "trânsito genético" entre "ilhas" 
florestais remanescentes, geralmente dispersas em áreas de maior movimentação do 
relevo, como na porção sul da Zona (cumeadas e encostas de difícil acesso), e entre os 
grandes blocos de florestas remanescentes (ltacaré-llhéus, Arataca, Una-Canavieíras) no 
entorno da área "core" da região cacaueira. 

A quase totalidade da cobertura florestal é resultado do sistema cabruca - tecnologia de 
"manejo" da formação florestal nativa, determinante da forma de ocupação física e 
econômica da região. Provavelmente desenvolvida pela observação empírica da espécie 
theobroma cacao em seu meio natural, a bacia amazônica, foi adaptada ao sul da Bahia, a 
partir do fim do século XVIII, com sua introdução no vale do rio Pardo, e disseminada em 
escala, a partir da última década do século XIX, com expansão do cultivo na bacia do 
Cachoeira e do Almada, hoje área mais nobre de produção. 

O desenvolvimento da monocultura cacaueira deu-se de forma diversa de outras 
monoculturas tropicais da sua época, diferindo do sistema plantation, modelo de produção 
de culturas agrícolas como o açúcar, na América tropical. 

Originada da "ocupação espontânea" das áreas de floresta, a organização da base 
produtiva se deu sem a ocorrência prévia da fronteira fundiária e foi feita 
fundamentalmente pela unidade familiar. A formação da base produtiva regional 
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consolidou-se num intervalo de 40 anos, correspondente ao período compreendido entre 
os anos 90 do século passado e os anos 20. Esse processo de ocupação, associado a 
tecnologia de produção monocultora, foi decisivo para a configuração do perfil 
socioeconômico regional, uma vez que permitiu a formação de uma cultura própria e 
diferenciada. 

Como monocultura exportadora, esteve sempre sujeita a crises cíclicas de maior ou menor 
intensidade, motivada por instabilidade de preços (resultado de manejo de estoques, 
excesso de oferta e ausência de ganhos de produtividade) e por pragas e doenças ( atual 
vassoura-de-bruxa). Sem o controle da comercialização e sem uma estrutura de 
produção verticalizada local, a monocultura cacauelra é estruturalmente crítica. 

A partir da metade dos anos 80, a região atravessa crise sem precedentes na história da 
monocultura; suficientemente forte para alterar até a base produtiva, provoca até sua 
substituição e a exploração dos estoques de recursos naturais disponíveis. A produção 
declinou de 450 mil toneladas anuais, em 1985, para 300 mil toneladas em 1997. 

Sob essa dinâmica, pode-se indicar duas grandes tendências de antropismo que ameaçam 
a grande cobertura florestal remanescente: 

• Exploração clandestina ou de forma não sustentada dos recursos florestais; 
acontece tanto no sistema cabruca como nos grandes blocos de florestas 
remanescentes, por agentes de fora da região ( em sua maior parte) uma 
capacidade estimada de processamento da ordem de 250 mil m~/ano (1> e uma 
mão-de-obra de mil trabalhadores na indústria e na extração. A maior intensidade 
de exploração se dá na porção sul da Zona, incluindo não só os blocos 
remanescentes próximos ao litoral, mas também, áreas de produção mais 
impactadas pela vassoura-de-bruxa, em estágio avançado de degradação, com 
pouca ou nenhuma possibilidade de recuperação, estimada em, aproximadamente, 
30 milha. Tende a se estabilizar ou se reduzir por força da ação de controle. 

• Substituição da lavoura cacaueira; ocorre de forma generalizada, ainda que em 
baixa escala, em toda a Zona, convertendo áreas expressivas identificadas 
individualmente, porém, quando vistas com relação ao total, a área da cultura não 
ultrapassa 5,0%, considerando 600 mil ha plantados e, aproximadamente, 30 mil 
ha convertidos em outras culturas , principalmente, atividade pecuária de corte, na 
borda ocidental da região com avanço das pastagens (uma vez que a atividade já 
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coexistia com a plantação de cacau) e, secundariamente, pecuana leiteira de 
pequena escala, principalmente nas proximidade do centro processador, ltabuna. 

O fator determinante para a corrosão de áreas é a capacidade de investimento em uma 
nova atividade produtiva, seja com recursos próprios ou com financiamento de agências 
governamentais. Como a região está sob impacto da crise, todo estoque de capital 
(poupança dos agentes produtores) já foi consumido na manutenção do cultivo e, por outro 
lado, não há garantias reais para a contratação de capital no mercado financeiro. 

Essa situação definiu o baixo desempenho de linhas de crédito específicas para a região, 
destinadas à diversificação; ·essas áreas, dos A$ 80 milhões disponíveis, só tiveram, 
aproximadamente, 15% do contratado. 

A conservação da cobertura florestal existente e da biodiversidade, consequentemente, 
dependerá de: 

• boa transição da monocultura para policultura. ou de especialização integrada em 
cultivas tropicais, feita com baixo impacto ambiental (inclusive atividades florestais, 
agroflorestais e agrossilvopastoris). 

• manutenção da lavoura cacaueira sob o sistema cabruca. 

(1) Fonte: IESB, estudo 1995. 

Área Plantada e Produção Agropecuária 

O cacau é a cultura de maior expressão na região. Ocupando uma área de 376.904 ha e 
produziu 179.663 toneladas em 1994, o que representou 61,9% da produção do Estado. 
Esta cultura representa 18% do total de área dessa zona (1) e 89% da área ocupada com 
as principais culturas (cacau, banana, mandioca, coco, dendê, seringueira, abacaxi e 
guaraná). (Tabelas 12 e 13; Figura 4). 

- Considerou-se para esse cálculo como área total da zona. a área do município (2.106.800 ha), incluindo. portanto. 
zonas urbana e rural. Assim. as parncipações representadas na figura 4 apresentam relativa distorção. 
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A área ocupada com pastagens foi estimada (vide nota 4) em 1.073.325 há, representando 
51% do total da área da zona cacaueira. Predomina a pecuária de corte em que se 
destacam os municípios de Potiraguá, lbicuí, ltapebi e Aurelino Leal; em conjunto, 
representam 41 % do efetivo bovino desta zona, que em 1994 era de 766.661 cabeças. 
(Tabela 14). 

ÁREA OCUPADA (%) - REGIÃO CACAUSRA 
1994 

29% G Culturas 

•Pastagens 
•outros(*) 

20% 

(*) Outras culturas, remanescentes florestais, áreas inaproveitáveis, áreas produtivas não utilizadas, infra 
estrutura. 
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b) Extremo Sul da Bahia 

O Extremo Sul da Bahia permaneceu coberto por grandes extensões de florestas 
ombrófilas primárias por mais de quatro séculos, mesmo sendo, paradoxalmente, o local 
do primeiro contato da cultura européia com a ameríndia e um ponto de apoio da 
colonização portuguesa na costa brasileira. 

No entanto. num intervalo de pouco mais de 20 anos, entre o início dos anos 60 e meados 
dos anos 80, foram derrubados mais de 1,0 milhão de hectares de densas florestas, 
havendo inclusive estímulo, por parte do governo, para alteração do uso da terra. 

Originalmente, a floresta ombrófila ocupava a quase totalidade do atual território do 
extremo sul da Bahia, havendo reduzida ocorrência de formações semideciduais ao longo 
da fronteira com o Estado de Minas Gerais, em função da menor precipitação relativa e da 
alteração brusca do relevo, passando a movimentado e a bastante movimentado. 

,.,:-4"'.TC/BR 
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A ocorrência da ombrófila está condicionada diretamente ao domínio geomorfológico dos 
tabuleiros costeiros, que se desenvolve sobre a Formação Barreiras, de origem no 
terciário, numa faixa de 80 a 100 quilômetros de largura, a partir da linha do litoral, ao 
longo de toda região; esse domínio determina solos planos, bem drenados, profundos e, 
geralmente, de baixa fertilidade. 

Nessa faixa, à exceção dos blocos remascantes próximos ao litoral, a floresta foi 
completamente erradicada, abrindo área para a pecuária e, secundariamente, para a 
agricultura; em 1994, o rebanho bovino de corte já alcançava a marca de 1,2 milhões de 
cabeças - num segundo momento, inicia-se a ocupação da região pelos plantios florestais 
homogêneos, quase totalmente formados por eucalipto. • 

Na atualidade, a região que se estende do rio Jequitinhonha ao Mucuri detém ainda 
esparsas concentrações de remanescestes florestais, de boa qualidade ambiental, que 
representam um patrimônio pela biodiversidade existente e pelo valor sociocultural para a 
nação brasileira na perspectiva dos SOO anos do seu descobrimento. 

Esses grandes blocos de remanescentes estão distribuídos ao longo da litoral da região, 
nos municípios de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Prado, totalizando, 
aproximadamente, 80 mil hectares de florestas primárias e secundárias (em estágio 
avançado de regeneração); pode-se identificar as seguintes concentrações: i) áreas da 
APA de Santo Antônio, ao norte de Santa Cruz Cabrália; ii) conjunto Estação Veracruz - 
Braslanda e arredores; iii ) Parque Nacional de Monte Pascoal - Gleba da Braslanda, 
município do Prado. 

A permanência desses remanescentes florestais, após o ciclo extrativista dos anos 60 e 
70, deu-se em função de algumas condições específicas as quais determinaram a sua 
não-exploração; dentre essas, pode-se enumerar as principais: i) concentração fundiária, 
com a posse de grandes glebas por poucos proprietários; ii) dificuldades de acesso e 
distâncias relativamente grandes dos centros de processamento primário da madeira; iii) 
proteção oficial (Parque Nacional de Monte Pascoal). 

A faixa que se estende da linha do litoral até 20 km da BA101 constitui-se, muito 
provavelmente, a melhor área para a produção florestal de todo o planeta, alcançando-se 
altíssima produtividade. com incentivos médios anuais superiores a 50 st. 
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Os plantios florestais alcançam na atualidade a marca de 170 mil ha, dos quais onde 80% 
estão concentradas nos municípios de Nova Viçosa, Caravelas, Mucuri e Alcobaça; das 
20% restantes destacam-se ainda os municípios de Eunápolis e Santa Cruz Cabrália. 

No extremo sul, estão-se desenhando duas concentrações de plantios florestais, uma ao 
norte tendo como base logística Eunápolis, e _ -rtra ao sul, com Teixeira de Freitas. Essa 
última capitaneada pela unidade de produção ~ahia Sul Celulose e pela processadora de 
produtos sólidos de madeira Tecflor - empreenoimento em fase de instalação; ambas irão 
utilizar cerca de 130 mil ha de florestas de eucalipto. 

O processo de ocupação do extremo sul da Bahia foi feito em bases capitalistas 
avançadas, refletindo o surto "desenvolvimentalista" que vivia o país nos anos 60 e 70. 
Pode-se identificar três distintas etapas: 

r: 

1. A Fronteira Fundiária: antecedeu a ocupação maciça do território; intensa 
reorganização judiciária, onde não raro se impunha a posse da terra por meio da 
força judiciária e elevação do valor da terra nua; corresponde ao período de 
investimentos governamentais em infra-estrutura rodoviária (abertura da BR 101 e 
da 315), de meados dos anos 60 a meados dos anos 70, quando estava 
preparado o território para exploração de seu patrimônio. 

11. A Fronteira Extrativista: intensa exploração madeireira feita com apoio oficial 
(sob forma de infra-estrutura e crédito), dando-se num primeiro momento de 
forma seletiva (espécies nobres, em especial o jacarandá) e posteriormente com 
a retirada generalizada das espécies arbóreas, produção de carvão vegetal e 
queima do material não utilizado; frequentemente a floresta era queimada após a 
retirada das espécies nobres; ainda hoje restam, como testemunhas, grandes 
extensões de pastarias ornadas de troncos queimados. Estima-se em mais de 1,0 
bilhão de dólares o valor de toda a madeira retirada do Extremo Sul no período. 

,('~TC/BR 

Ili. A Fronteira Agropecuária: com a área aberta, inicia-se uma intensa atividade 
pecuária que até hoje perdura, formando um rebanho superior a 1 ,2 milhão de 
bovinos, e uma atividade agrícola tecnificada, com uso de irrigação e francamente 
voltada para o mercado nacional e para exportação; dessa forma, algumas 
culturas tornaram-se "especialidades" regionais, como a do mamão (variedades 
papaya e formosa) que ocupa mais de 12 mil hectares, e a abóbora, com mais de 
4 mil. Com baixa tecnologia de manejo de solos tropicais, ou sua ausência, vem 
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ocorrendo uma progressiva degradação de pastagens nos últimos 15 anos, 
obrigando os criadores a deflorestarem paulatinamente suas reservas, ou a 
abandonarem pastos degradados. 

A riqueza gerada pela exploração de recursos florestais foi em grande parte exportada da 
região, permanecendo em boa medida: 

• com intermediários do comércio lntenacíonal, sediados no Rio de Janeiro e em 
Vitória; 

• com proprietários de serrarias - na quase totalidade capixabas - os quais ou 
formaram fazendas na própria região ou simplesmente migraram com suas 
máquinas e capital para formar o pólo madeireiro de Paragominas ou para ajudar a 
construir Ariquemes, Pimenta Bueno e outras cidades de Rondônia. 

O capital que permaneu no extremo sul viabilizou a rede urbana ao longo da BR - 101: 
Eunápolls, ltamaraju e Teixeira de Freitas, com economias suportadas pela produção 
agropecuária, deslocando o quadricentenário circuito urbano costeiro, formado por Porto 
Seguro, Belmonte, Caravelas, Prado e outras cidades menores. Essas foram geradas 
ainda pela lógica colonial de ocupação, que não mais do que "arranhou a costa", como se 
referiu um cronista da época. 

Na virada dos anos 80/90, essa rede urbana ao longo da BR - 101 já contava com mais de 
250 mil habitantes, muitas vezes superior à população das cidades litorâneas, entretanto, 
não dispunham de funções urbanas capazes de atender às demandas re_giçmais (situação 
que ainda permanece), definindo-se como de segundo nível e subordinando-se a centros 
maiores. 

Vitória desempenha papel de centro urbano de primeiro nível, oferecendo ao Extremo Sul 
os serviços mais qualificados de saúde e educação; São Mateus, no norte capixaba, por 
sua vez, estabelece polarização de segundo nível, alcançando penetração de mais de 100 
km no território baiano, como fonte de comércio e serviço até a cidade de Teixeira de 
Freitas. 

Motivado pelos vínculos de origem, uma vez que é preponderante a ocupação capixaba no 
Extremo Sul, o conjunto urbano llhéus-ltabuna, mais próximo e em igual condição de 
acessibilidade, com quase todas as funções urbanas apresentadas por Vitória, não é capaz 
de polarizar a região. 
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Na atualidade, identificam-se duas dinâmicas no Extremo Sul, as quais podem ser 
definidas como o segundo "movimento" capaz de estruturar a base regional, tão importante 
quanto o primeiro (abertura do território): 

1. Consolidação da atividade turística; ao longo da costa, em Porto Seguro e 
secundariamente em Caravelas configuram-se pólos turísticos nacionais, com a 
implantação do aeroporto de Porto Seguro em 1994 e interligações rodoviárias ao 
longo da costa. · 

Já existem 16 mil leitos disponíveis, e a região é o terceiro destino de vôo do Nordeste, 
após Salvador e Recife. Os investimentos turísticos privados em Porto Seguro já 
ultrapassam 500 milhões de dólares; com a expectativa da comemoração do 
Descobrimento, desenha-se um cenário favorável, apesar do relativo desaquecimento do 
mercado turístico nacional. 

11. Estruturação da atividade florestal-industrial; as extensas áreas reflorestadas na 
região, cujos plantios tiveram início em fins dos anos 70, possibilitam a 
implantação de empreendimentos industriais de caráter estruturante. 

O início da produção da Bahia Sul Celulose S.A. em 1992 é marco primordial desse ciclo, 
pois, pela primeira vez na região, houve uma inversão maciça e concentrada de tecnologia 
e capital (o valor total do empreendimento foi de 1,4 bilhão de dólares), resultando na 
internalização de novos padrões de trabalho, um empreendimento com poucas 
possibilidades de gerar desdobramentos horizontais e verticais na cadeia produtiva. Já a 
implantação da T ecflor S.A. possibilitará a criação de um ambiente econômico capaz de 
alavancar outras atividades industriais com transformação da madeira, como a produção 
moveleira ou de componentes. É tido como um empreendimento âncora. Há projeto em 
andamento para implantação de outra grande unidade de celulose no entorno de 
Eunápolis. 

Por Ser é ainda um processo socioeconômico em formação, estão ausentes componentes 
fundamentais ao desenvolvimento regional, como uma universidade, em que possam ser 
geradas tecnologias e conhecimentos aplicados ao universo da região, tanto voltados para 
a sustentação da base produtiva, como para a gestão adequada do patrimônio natural. 
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Área Plantada e Produção Agropecuária 

As principais culturas representam apenas 3% da área total da zona (2), ao passo que as 
pastagens representam 46%. (Figura 3). Entre os cultivas, o cacau contribui com 1,8% e 
56,6% de produção da área ocupada. As principais culturas são: cacau, mamão, 
mandioca, coco, abacaxi e maracujá O mamão e a mandioca participam, respectivamente 
com 19,4% e 18,1% da área ocupada, sendo que o mamão representa cerca de 90% da 
área e produção do estado. (Tabelas 7 e 8). 

A atividade pecuária predominante é a de corte, e a área estimada com pastagens foi 
1.151.059 ha (46% do total da área total da zona) em 1994. O efetivo bovino contava com 
822.185 cabeças, tendo como principais municípios produtores ltamaraju, Guaratinga, 
Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas, que, juntos, contribuíam com 43% do efetivo 
bovino dessa zona. (Tabela 9). 

ÁREA OCUPADA (%) - REGIÃO EXTReJIO SUL DA BAHIA 
1994 

C Princ. Culturas 

•Pastagens 
•outros(*) 

(*) Outras culturas, remanescentes florestais, áreas maproveítávers, áreas produtivas não utilizadas, infra 
estrutura. 

- Considerou-se para esse cálculo. como área total da zona. a área do município C2.-l-78.500hal. incluindo. portanto zonas 
urbana e rural. Desse modo. as parncipações representadas na figura 3 apresentam relativa distorção. 
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e) Baixo Sul 

A região do Baixo Sul caracteriza-se fundamentalmente por ser uma unidade territorial de 
transição entre os ecossistemas da região cacaueira e do recôncavo baiano; a 
diferenciação reside nos aspectos geoambientais e, como reflexo do mesmo geoambiente, 
na economia, no uso da terra e na forma de produção. 

Ao longo de todo Baixo Sul, a Mata Atlântica apresenta-se bastante alterada, quer seja 
pela expansão da atividade pecuária ao longo do vale do rio Jequiriçá, na porção norte da 
região e em seus limites ocidentais, quer pelo cultivo do cacau e de produtos tropicais 
(como o cravo-da-índia e o dendê) ao longo da zona central e no município de Valença, 
especialmente. 

Restam, no entanto, áreas com maior concentração de remanescentes florestais, dentre as 
quais pode-se destacar as áreas dos municípios de Venceslau Guimarães. ltaquera. 
ltamari e T eolândia, onde há áreas remanescentes de porte razoável (variando de 300 a 
3000 ha); no restante da região, predominam pequenas áreas florestadas. em meio ao 
sistema cabruca ou a capoeiras em regeneração, com exceção da cobertura vegetal 
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litorânea. É bastante provável que a região tenha ainda 100 mil ha de florestas em estágio 
primário e secundário. 

Há na linha de borda do Baixo Sul um vasto ecossistema litorâneo formado pelos 
ambientes estuarinos da baía de Gamam e do arquipélago de Boipeba-Tinharé, que se 
estendeu praticamente por todo o litoral da região. Complexos de manguezais e zonas de 
restinga -são os ambientes característicos desses ecossistemas profundamente ligados ao 
ecossistema da Mata Atlântica. Estima-se que haja mais de 50 mil ha dessas formações, 
especialmente no domínio do manguezal, formando um patrimônio riquíssimo, uma vez 
que oferece múltiplas possibilidades de utilização econômica sustentada do ecossistema. 

A exploração florestal no Baixo Sul é bastante antiga, remontando aos primórdios da 
Colônia, quando a faixa litorânea foi definida por édito real como zona protegida para 
produção de madeira para construção naval e instituído um "Juiz Conservador das 
Mattas", espécie de licenciador e fiscal da exploração das "madeiras de lei". 

A expansão do cultivo do cacau, após os anos 30, atingiu a zona central da região, devido 
à disponibilidade de terras e à melhor qualidade dos solos, tornando-se a atividade 
preponderante nos municípios de lbirapitanga, Barra do Rocha, Ubatã, lbirataia e Gandu. 
As áreas plantadas correspondem a cerca de 120 mil ha, ou seja, um quarto do total 
plantado, sendo, ainda, a principal cultura do Baixo Sul. 

Em uma situação de produção periférica, a lavoura cacaueira pode conviver com outros 
cultivas e com a pecuária ao longo de todo Baixo Sul, reforçando o caráter de transição 
econômico-ecológico da região e, principalmente, amortecendo os impactos negativos da 
crise instalada na monocultora; são destaques produtivos a banana (mercado estadual e 
supra-estadual) e a mandioca (cultivo de subsistência), ambos atingindo individualmente 
quase 20 mil ha. 

Persiste o extrativismo de fibras em toda a extensão das formações de restinga com a 
coleta de piaçava e do dendê (grande ocorrência sub-espontânea dessa exótica fibra, por 
dispersão da fauna) e seu beneficiamento rudimentar, especialmente nos municípios 
costeiros, tendo Valença como pólo regional. 

A região também destaca-se como produtora do látex, concentrando quase toda a área 
plantada de seringa (hevea brasiliense) do Estado, pouco mais de 4 mil hectares. 
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Operando como zona de transição entre duas regiões economicamente estabelecidas, a 
rede urbana do Baixo Sul apresenta-se pouco desenvolvida, permanecendo Valença - 
principal cidade - com fraca polarização no sistema de cidades da região. Por isso, a 
região cacaueira (por razões aqui já explicitadas) estende sua zona de influência por quase 
toda região, com exceção do vale do Jequiriçá, ao norte, o qual está sob influência do 
recôncavo, tendo como cidade pólo Santo Antônio de Jesus. 

Área Plantada e Produção Agropecuária 

Apesar da predominância do cultivo do cacau, essa região caracteriza-se por certa 
diversificação na atividade agrícola. Entre as principais culturas o cacau ocupa 61, 7% da 
área, seguido pela mandioca, com 9,5%, a banana e o dendê, com 9,2% cada, seringueira, 
com 7%, além do coco, da pimenta e do guaraná, que, juntos, ocupam 3,2% do total da 
área com as principais culturas. (Tabela 17 e 18). Em termos estaduais, essa região 
destaca-se nas produções de dendê, borracha e banana, participando, respectivamente, 
com 58,6%, 91, 1% e 25,2% da produção em 1994. 

A área ocupada com os principais cultivos3 totalizou, em 1994, 203.103 ha, representando 
19% do total dessa zona", sendo que o cacau contribuiu com 11,7%. A área de pastagens 
foi estimada (vide nota 4) em 238.777 ha representando 22%. (Figura 5). O efetivo bovino 
correspondia a 170.555 cabeças em 1994, tendo os municípios de Laje, Mutuípe e Valença 
como principais produtores, respondendo por 40% do efetivo regional. 

, 
J Cacau. banana. mandioca. seringueira. dendê. coco-da-bahia. guaraná, pimenta. abacaxi e maracujá. 
4 Considerou-se para esse cálculo como área total da zona. a área do município ( 1.092.200 ha), incluindo, portanto zonas 
urbana e rural. Assim as participações representadas na figura 5 apresentam relativa distorção. 
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3) Indicação para Gestão 

A gestão de áreas extensas como a do Corredor. com grande diversidade de ecossistemas 
e de graus de antropização, exige meios que agilizem os processos de tomada de decisão 
pelos grupos gestores. A disponibilidade de informações compatíveis, de rápido e fácil 
acesso, ao longo do Corredor, é um fator determinante na viabilidade do processo de 
gestão descentralizada do Corredor Ecológico. 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG's) constituem uma abordagem poderosa para 
documentar, armazenar, analisar e disponibilizar as informações sobre o Corredor 
Ecológico. A capacidade de o SIG integrar dados sócio-ambientais e administrativos sobre 
bases cartográficas, em nível de detalhamento regional, integrando todo o Corredor, 
adequa-se perfeitamente aos métodos mais modernos de gestão dos recursos naturais 
renováveis e não-renováveis. 

As diretrizes sobre as informações devem ser traçadas pelos grupos gestores e pelo 
Sistema de Informações Ambientais do IBAMA, contudo, cada zona homogênea para 
gestão deverá estar capacitada para coletar e gerir os dados sócio-ambientais e 
administrativos. 

A implantação da tecnologia de redes, associada ao SIG, permitirá comunicação fácil e 
imediata entre os grupos gestores e o comitê central, por intermédio dos quais as 
informações sobre o Corredor poderão circular entre os vários atores locais, sempre 
posicionadas no espaço geográfico. 

Vale ressaltar que a associação tecnológica redes-SIG é um meios imprescindíveis para o 
processo de gestão e monitorização descentralizada do Corredor Ecológico. 

B - A PRESENÇA INDÍGENA NOS CORREDORES 

1 Corredor Amazônia Central 

A presença indígena na Bacia Amazônica data, segundo alguns autores, de vários milênios 
antes de Cristo, sendo que a fabricação de cerâmica introduzida na Amazônia teve início 
por volta de soo a.e. 
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A região, totalmente hostil a novas ocupações, permitiu que por vários séculos, os povos 
indígenas fossem seus únicos habitantes. Todavia, após a célebre viagem de Orelhana, 
em 1641 , os jesuítas iniciaram a evangelização da Amazônia, fundando aldeias em vários 
locais. 

Atualmente, encontram-se estabelecidos, no Corredor Ecológico Central da Amazônia, 
vinte e sete territórios indígenas, em sua totalidade, e outros dois desses territórios, 
parcialmente. (ver mapa anexo). 

Dos vinte e nove territórios indígenas, hoje, total ou parcialmente inseridos no Corredor 
Central da Amazônia, somente onze estão com o processo demarcatório terminado, ou 
seja, registrados. São eles: TI Nhamundá-Mapuera, TI Waimiri Atroarl, TI Barreira das 
Missões, TI Méria, TI Marajaí, TI Jaquiri, TI Miratu, TI Estrela da Paz, Tl Indígena 
Macarrão, TI Uati-Paraná e TI Betânia. 

Quatorze terras estão incluídas no Projeto Integrado das Terras e Populações Indígenas da 
Amazônia Legal (PPT AL), aguardando serem identificadas e, posteriormente, demarcadas. 
São elas: TI Ilha Jacaré Xipaca, TI Fortaleza do Patauá, TI São Francisco, TI Igarapé 
Grande, TI Tupã-Supé, TI Porto Praia, TI Cuiú-Cuiú, TI Kumaru do Lago Ualá, Tl Juruá, TI 
Riozinho, TI Espírito Santo, TI Igarapé Acapori de Cima, TI São Sebastião, TI Maraitá. Das 
quatorze terras, nove estão com o processo de identificação/delimitação iniciado: TI 
Fortaleza do Patauá, TI São Francisco, TI Igarapé Grande, Ti Tupã-Supé, TI Porto Praia, TI 
Cuiú-Cuiú, TI Kumarú do Lago Ualá, TI Espírito Santo e TI Maraitá. 

Três terras têm seus limites reconhecidos pela União e estão em processo de 
demarcação, com recurso do PPTAL. São elas: TI Rio Biá,TI Paraná do Paricá e TI Paraná 
do Boá-Boá. O TI Jatuarana está homologado. 
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O corredor abrange dezoito povos diferenciados: Waimiri Atroari, Hyskariana, Kaxuyana, 
Wai-Wai, Katuena, Mawayana, Xereu, Karafawyana, Tiryó, Apurinã, Kambeba, Mayoruna, 
Miranha, Kokama, Kanamari, Kuüna, Katukina e Tükuna. 

A predominância étnica no Corredor é da grande nação Tükuna, com 4.249 indivíduos, 
que, correspondem a 45.5% do total de 9.342 índios, ocupando uma área total de 
7.800.000 ha. Os Tükuna estão distribuídos em onze territórios; TI Barreira das Missões, TI 
Tupã-Supé, TI Porto Praia, TI Estrela da Paz, TI Macarrão, TI Espírito Santo, TI Uatí 
Paraná, Tl Betânia, TI Maraitá, TI São Sebastião e TI Riozinho. Segue o povo Miranha 
habitando a TI Méria, TI Miratu e TI Cuiú-Cuiú, com uma população de 768 índios e os 
Waimiri-Atroari com 726 índios ocupando a TI Waimiri-Atroari. A seguir os Katukina, com 
uma população de 400 índios, habitando a TI Rio Biá. 

2 Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica 

A população indígena, neste Corredor, está concentrada no litoral da Bahia e do Espírito 
Santo. Constitui-se de três etnias diferenciadas: Pataxó, Tupiniquim e Guarani M'Byá, 
distribuídos em onze territórios, conforme demonstrado no mapa a seguir. 

No Estado da Bahia, encontram-se as seguintes terras: TI Águas Belas, TI Barra Velha, TI 
Caramuru Paraguaçu, TI Coroa Vermelha, TI Fazenda Baiana, TI lmbiriba, TI Mata 
Medonha e TI Trevo do Parque. A população destas terras perfaz um total aproximado de 
3.965 índios. 

Dos oito territórios, apenas quatro estão registrados: TI Fazenda Baiana TI lmbiriba, TI 
Mata Medonha TI Barra Velha; duas terras têm os limites reconhecidos pela União: TI 
Águas Belas, TI Caramuru Paraguaçu; e a TI Coroa Vermelha tem seus limites 
reconhecidos pela FUNAI, portanto está identificada. A TI Trevo do Parque não tem 
qualquer reconhecimento por parte da FUNAI, nem está plotada em mapa. 

A TI Caramuru Paraguassu, apesar de ter seus limites demarcados desde 1926, com uma 
superfície de 53.548,74 ha, está toda invadida e titulada para os brancos. Os índios 
ocupam apenas uma pequena parcela, em torno de 1800 ha. Desde 1982, a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) entrou com uma ação declaratória de nulidade de títulos de 
propriedade sobre os imóveis rurais incidentes no território indígena, junto ao Supremo 
Tribunal Federal. 
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No Espírito Santo, as povos indígenas Tupiniquim e os Guarani-Myas concentram-se nas 
TI Caieiras Velha, TI Pau-Brasil e TI Comboios, sendo que estes três territórios estão 
registrados. Não obstante, as TI Caieiras Velha e Pau-Brasil deverão ser unificadas, 
constituindo, no futuro, apenas a Terra Indígena Tupiniquim. Este território já foi 
identificado e reconhecido pela FUNAI. 

CONCLUSÃO 

As pressões a que estão submetidas as comunidades indígenas decorrem diretamente das 
formas e da rapidez do processo de ocupação do País. Em função dessas pressões, da 
redução de seus territórios, da troca desigual estabelecida com a sociedade, tudo isso 
desarticulou a estrutura socioeconômica e as formas de uso dos recursos naturais. Em 
muitas terras indígenas, as condições ambientais foram gravemente deterioradas ou estão 
em franco processo de degradação em consequência da exploração não-sustentável dos 
recursos naturais, como única maneira disponível para a sobrevivência emergente dos 
índios, ou devido às invasões das terras, espoliações de seus recursos naturais, ou ainda, 
em decorrência das alterações ambientais no entorno dos territórios, com reflexos diretos 
sobre sua auto-sustentabilidade. 

Medidas precisam ser tomadas para reduzir os impactos negativos do processo em curso. 
A grande maioria das comunidades indígenas tem consciência da necessidade de 
viabilização de formas variadas de uso sustentado dos recursos naturais existentes e 
proteção dos entornas territoriais. 

Os povos e as organizações indígenas, as Organizações Não-Governamentais (ONGs) e 
outros órgãos, incluindo as administrações regionais da FUNAI, aguardam a 
implementação do Projeto com esperança e expectativa de encontrar um modo para 
encaminhar soluções aos principais problemas na busca da sustentabilidade. Também 
registrou-se o desconforto das sociedades indígenas e dos organismos a elas ligados, pelo 
desconhecimento total do processo dos Corredores Ecológicos. Lastima-se que a 
montagem da proposta do Projeto não haja contemplado os indígenas e/ou indigenistas, 
considerando-se que no Corredor da Amazônia Central existe uma significativa área 
pertencente às comunidades indígenas. Vale ressaltar que essas áreas são ricas em 
biodiversidade e as que se encontram em melhor estado de conservação no Corredor da 
Amazônia Central. 
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A experiência do Programa Waimiri Atroari - provavelmente um dos raros exemplos bem 
sucedidos no país, nó tratamento da diversidade cultural na plenitude de seu sentido - não 
pode deixar de ser considerada por um Projeto que exige a participação de todos os que 
participam no processo de conservação da biodiversidade. 

A participação do setor indígena na montagem do Projeto teria evitado que os territórios 
indígenas fossem divididos ao meio, caso da TI Boa-Soá; que os limites do Corredor 
considerassem pequena parcela de terra, TI Rio Biá e, principalmente, que fosse integrado 
ao Corredor somente parte do povo e território Tükuna, uma sociedade que até o momento 
vem-se mantendo coesa em termos socioeconômicos e culturais. Manter essa divisão, 
sem dúvida, provocaria graves problemas, inclusive divisões internas no grupo, fator nada 
salutar para a manutenção do ethos Tükuna. 

Um Projeto que pretende mudar o paradigma das "ilhas biológicas", levando "em 
consideração as necessidades e aspirações da população humana local e os múltiplos 
atores, reconhecidos como elementos-chaves para os objetivos de conservação", não pode 
ignorar interlocutores privilegiados como as comunidades indígenas. 
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CAPÍTULO IV 

PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE E CONCLUSÃO 
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa de campo realizada constitui a base de dados primários do estudo de 
alternativas de gestão dos Corredores Ecológicos. Esse estudo, de reconhecida 
complexidade, com curto espaço de tempo para ser desenvolvido, tentar escutar 
diretamente os agentes públicos e privados participantes tornou-se fundamental. 

A metodologia utilizada desenvolveu-se com base na aplicação de um questionário com 
uma amostragem significativa de quarenta e oito entidades localizadas em treze cidades 
de seis estados em um total de noventa e sete pessoas entrevistadas, dentre as quais, 
dirigentes e funcionários de entidades públicas (federais, estaduais e municipais) e 
privadas (sociedade organizada, ONGs) ligados diretamente com a conservação da 
biodiversidade, e também lideranças comunitárias e sindicais presentes nos Corredores 
(Em anexo, lista dos entrevistados). 

O questionário, por sua vez, cosiderou, em sua montagem, as cinco ações estratégicas do 
estudo: Articulação Comunitária; Pesquisa e Educação Ambiental; Planejamento 
Ambiental; Fiscalização e Monitoramento e Gestão de Recursos Financeiros. Essas ações 
estratégicas surgiram da leitura e análise dos diagnósticos elaborados pelos consultores do 
BIRD, dos resultados dos workshops e de diversos estudos sobre os Corredores. 

Buscou-se, com perguntas abertas e induzidas de múltipla escolha, auferir a opinião dos 
entrevistados sobre a problemática, os avanços institucionais, as sugestões de mudanças 
institucionais e propostas de sistemas de gestão para articular a comunidade, desenvolver 
a pesquisa e a educação ambiental, institucionalizar o planejamento ambiental, fazer 
fiscalização e monitoramento e gerir os recursos financeiros. · 

A pesquisa de campo permitiu que se chegasse a uma objetiva aproximação da 
problemática e das alternativas de gestão institucional e organizacional para os Corredores 
Ecológicos, assim como a uma condensação das opiniões de significativa amostra de 
pessoas conhecedoras das questões relativas a conservação e gestão dos ecossistemas 
do país, em particular da Amazônia e Mata Atlântica. 

O procedimento de obtenção de dados primários com pessoas de alto nível de qualificação 
e com experiência na questão ambiental em geral e na conservação da biodiversidade em 
particular permite afirmar que se dispõe de riquíssima base de informações sobre os 
principais problemas institucionais, os avanços alcançados e as propostas de mudança no 
tratamento da questão ambiental nas áreas dos Corredores da Amazônia Central e Mata 
Atlântica Central. 
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A seguir, analisam-se os dados obtidos pela tabulação dos resultados dos questionários e 
apresenta-se a análise da informação recolhida para cada um dos dois Corredores, com 
base nas cinco ações estratégicas que orientam o Estudo de Alternativas de Gestão 
Institucional e Organizacional para o Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos. 

A - CORREDOR AMAZÔNIA CENTRAL 

1 Articulação Comunitária 

a) Principais Problemas Institucionais na Articulação Comunitária 

A falta de recursos financeiros e humanos capacitados e a ausência de estruturas 
adequadas para promover articulação com as comunidades em ações de conservação 
ambiental constituem os principais problemas das entidades, segundo as respostas dos 
questionários. Também se pode constatar que a maior parte das entidades em que foram 
aplicados os questionários não têm políticas explícitas de articulação com a comunidade. 
Em contraparte, observa-se que, para as comunidades, não é prioritária a problemática 
ambiental. A ausência de informações acessíveis ao nível cultural das populações locais, a 
necessidade de garantir a subsistência por meio da utilização dos recursos naturais e a 
falta de oportunidades de trabalho, entre outros, fazem com que não compreendam que a 
conservação da biodiversidade é de seu próprio interesse e, talvez, sua única garantia de 
sobrevivência na Amazônia. 

Deve-se promover a articulação e participação comunitária para que façam uso do manejo 
sustentável dos recursos naturais, já que são o suporte de suas principais atividades 
econômicas e de subsistência. Trata-se, portanto, de articular a comunidade, usando-se o 
processo de educação-compreensão da necessidade de conservar sua própria forma de 
vida. Isso implica a criação de novos sistemas de aproximação e de comunicação com as 
populações locais. 

Os fatos demonstram que essa prática é possível. Na Amazônia, mais precisamente no 
município de Teté, a comunidade, orientada e com o apoio da Superintendência do IBAMA 
(SUPES/IBAMA), participa de um projeto de manejo e co~servação de lagos para pesca. 

Convém assinalar que já existe consciência nas entidades de que a articulação é o 
caminho mais acertado para trabalhar com as comunidades. Entretanto, a falta de recursos 
humanos, os impedimentos para contratação de pessoal especializado e a baixa 
remuneração dificultam a atuação das entidades. 
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Registraram-se várias opiniões em favor da priorização, no processo de articulação com as 
comunidades, incluindo os grupos indígenas, uma vez que eles detêm grandes extensões 
de áreas protegidas, talvez as mais importantes com relação à conservação da 
biodiversidade. 

Identificaram-se os Planos de Manejo como um dos instrumentos de aproximação entre as 
entidades e as comunidades, sempre que há participação efetiva no processo de 
elaboração e implementação desses planos. 

b) Entidade com Maior Liderança no Corredor 

As respostas a essa questão demonstram que não se reconhece, dentre as entidades que 
atuam na Amazônia, uma com maior liderança para articular com as comunidades ações 
de conservação da biodiversidade nos Corredores Ecológicos. Apesar de o IBAMA 
aparecer com maior pontuação do que outras entidades, constatou-se que as lideranças 
são localizadas. As entidades existentes, com exceção do IBAMA que abrange uma 
supertície considerável, atuam em áreas de influência restrita e localizada, desenvolvendo 
se lideranças em nível de microrregiões na imensa Amazônia. 

A respeito desse item, convém ressaltar que quase todo funcionário entrevistado, seja por 
falta de objetividade, seja por simples corporativismo, apontou sua entidade como a que 
exerce maior liderança junto à comunidade. 

A pesquisa de campo permite concluir que as ONGs estão mais bem preparadas para 
tratar com a comunidade, devendo-se reconhecer o trabalho de sucesso realizado em Teté 
por intermédio da Igreja com o Grupo de Preservação e Desenvolvimento (GPD) e o 
IBAMA, coordenando vinte e seis comunidades em defesa de um manejo adequado dos 
recursos naturais. 

e) Agente Socioeconômico de Maior Danos 

As opiniões registram que a exploração da madeira, dados seus efeitos adicionais na 
deterioração dos solos e dos rios, é a atividade que mais dano ocasiona no meio ambiente. 

Ocupa lugar destacado o avanço da fronteira agropecuária com a criação e expansão de 
fazendas principalmente de gado, não obstante os reconhecidos fracassos destes 
empreendimentos na região. 
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A pobreza é mencionada como um fator que obriga a população a explorar irracionalmente 
os recursos. Destacam-se a pesca comercial feita com grandes redes de malha reduzida, 
capturando peixes menores em fase de crescimento, o que ocasiona drástica diminuição 
do recurso pesqueiro, e também, a mineração. 

Há uma visão muito restrita à atividade realizada ou conhecida pelos agentes 
entrevistados. Em geral, fazem referência a efeitos imediatos sobre os recursos que 
constituem seus próprios interesses: a pesca, a madeira, a castanha, etc. 

Outros entrevistados afirmam que as políticas do poder público, em geral, e, em especial, 
as autoridades dos estados amazônicos atuam de maneira incoerente diante do propósito 
da conservação da biodiversidade, executando projetos para um suposto desenvolvimento 
regional, sem análise dos possíveis impactos ambientais e sem a devida sustentabilidade. 

Um dos entrevistados apresentou um ponto de vista, no mínimo, interessante. Afirma que a 
Zona Franca de Manaus constitui um importante instrumento de defesa da Amazônia, pois 
gera emprego industrial, contribuindo para diminuir a pressão sobre os recursos naturais. 
Segundo suas informações a Zona Franca de Manaus gera para o Estado do Amazonas 
quase a totalidade do Produto Interno Bruto (PIB). 

O fato de os madeireiros, as mineradoras e os pescadores comerciais serem os agentes 
que mais dano ocasionam à conservação da biodiversidade impõe ao poder público a 
tomada das providências necessárias, pois as comunidades não têm capacidade para 
defender a Amazônia ante setores econômicos poderosos. Essa questão coloca em 
evidência que o sistema de fiscalização pode incluir a comunidade numa ação de 
denúncia, mas não pode excluir o poder público de aplicar a lei e a respectiva sanção. 

d) Avanços Institucionais na Articulação Comunitária 

Hoje já existe certa consciência por parte das entidades públicas e privadas de que é 
indispensável trabalhar com a comunidade, e se tem conseguido, ainda não de modo ideal, 
assumir que a problemática ambiental pode ser tratada pelas próprias comunidades. 

São importantes os avanços alcançados com a implementação dos Planos de Manejo 
Florestal e com o licenciamento de extração de madeira, porque este é um dos caminhos 
para alcançar certo controle e fiscalização dos recursos florestais, embora se reconheça 
que não esteja acontecendo ainda de maneira efetiva. 
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Igualmente deve-se mencionar que várias instituições desenvolvem programas de caráter 
produtivo, educativo e recreativo, tais como "Ação Mulher", "Hortas Comunitárias", "Bosque 
da Ciência", "Manejo de Lagos", entre outros, contribuindo, dessa maneira, para articular 
as comunidades rumo aos objetivos da conservação da biodiversidade. 

A conclusão geral sobre os avanços institucionais é que, embora seja curto o caminho 
percorrido ante as graves ameaças à conservação da biodiversidade na Amazônia, é justo 
reconhecer que hoje diversas instituições públicas e privadas que estão trabalhando 
ativamente para alcançar um manejo sustentável da Floresta Amazônica, com a 
participação das comunidades locais. 

e) Sugestões sobre o Modelo de Gestão com Participação Comunitária 

As respostas a essa questão demonstram que a participação efetiva das comunidades nas 
ações de conservação dos recursos naturais exige a implementação de um sistema de 
gestão compartilhada, de co-gestão, com a formação de comitês integrados por 
representantes da comunidade, descentralizados e com autonomia política administrativa e 
financeira. 

Constatou-se que já existe certo consenso de que se deve desencadear o processo de 
articulação com as comunidades, tendo como base suas próprias necessidades e 
atividades produtivas e/ou de subsistência. Inclusive, como se apresentou anteriormente, 
há experiências de sucesso desenvolvidas na Amazônia com esse enfoque. 

Igualmente mencionou-se que é importante a participação das comunidades locais, 
inclusive das indígenas, na fiscalização e no controle dos recursos naturais como agentes 
florestais e/ou guias turísticos de Parques e Reservas na conservação da biodiversidade 
nos Corredores. Dessa forma, estar-se-ia aproveitando seus conhecimentos e suas 
experiências de vida na floresta e dando-lhes a oportunidade de obterem alguma 
remuneração. 
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2 Pesquisa e Educação Ambiental 

a) Principais Problemas Institucionais para Desenvolver a Pesquisa 

As opiniões de que falta definir linhas prioritárias de pesquisa aplicada, de que é difícil fixar 
pesquisadores na região e de que há escassez de recursos financeiros foram as que mais 
incidiram nessa questão. 

Segundo alguns dos entrevistados, estima-se que mais de 80°/o das pesquisas realizadas 
hoje na Amazônia são pesquisas básicas e pouco comprometidas com os fenômenos e 
agentes que exploram a floresta e ameaçam a conservação da biodiversidade. 

A fixação de recursos capacitados na Amazônia é uma necessidade, porque muitos 
pesquisadores com trajetória, conhecedores da região e com reconhecimento de seus 
trabalhos, estão abandonando a região devido aos baixos salários e à falta de incentivos 
para permanecer num meio hostil e difícil como é a região amazônica. 

A falta de recursos financeiros e de apoio logístico (sedes, meios de transporte e materiais 
mínimos) para a execução de pesquisas de campo são impecilhos identificados para o 
desenvolvimento da pesquisa na região. Por exemplo, pesquisas socioeconômicas na 
extensa superfície Amazônica, onde os agentes sociais estão dispersos e quase isolados, 
têm um custo operacional significativo, que os pesquisadores, por maior interesse científico 
que tenham, não conseguem bancar com seus baixos salários. 

Há críticas significativas ao sistema centralizado de gestão dos recursos financeiros, o 
qual, por sua ineficiência e lentidão na aprovação e liberação dos recursos,_ converte-se em 
obstáculo grave ao desenvolvimento da pesquisa. 

Algumas respostas afirmam que a pesquisa tem pouca importância para o poder público e 
que os poucos recursos destinados sofrem entraves pela burocracia oficial. 

Em termos gerais, essa é a problemática da pesquisa em toda a Amazônia e nas UCs. 
Nestas últimas, alguns dos entrevistados registraram que há um processo burocrático 
impeditivo ao acesso dos pesquisadores em áreas que deveriam ser /ocus privilegiado 
para o desenvolvimento de seus estudos sobre a biodiversidade de ecossistemas 
amazônicos. 

Sobre o modo de operação da pesquisa existem poucas equipes multidisciplinares, 
predominando a figura do pesquisador isolado mesmo em instituições de prestígio e 
trajetória, como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) e o Museu GOELDI. 
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b) Linhas de Pesquisa em Desenvolvimento 

Registra-se que, devido ao fato de a maior parte dos entrevistados estar localizada na 
região e alguns em Brasília, não foram consultadas instituições de pesquisa como, por 
exemplo, USP, UNICAMP e UFRJ; além disso, o fato de nem todas as entidades 
entrevistadas desenvolverem pesquisa, o número e o conteúdo das respostas não são 
representativos sobre o número de pesquisas em desenvolvimento na Amazônia. 

Nas respostas, há predominância de pesquisas biológicas e ecológicas sobre as 
socioeconômicas. As linhas de pesquisa mencionadas pelos entrevistados são as 
seguintes: 

• Biológica: fauna (mamíferos aquáticos, peixes, aves, insetos), flora, ciclos 
bioquímicos, limnologia, cadeias alimentares, fragmentação florestal, recuperação 
de áreas degradadas, botânica, ecologia, resistência da floresta à estiagem; 

• Socioeconômica: saúde, nutrição, demografia, mobilidade social, antropologia, 
silvicultura, regularização fundiária, manejo do fogo, manejo da várzea. 

e) Sugestões sobre Ações Institucionais para Desenvolver a Pesquisa 

As sugestões dadas são coerentes com a problemática analisada nos itens precedentes e 
referem-se a redefinição das linhas prioritárias de pesquisa para a Amazônia; capacitação 
de pessoal; melhoria das condições de gestão mediante a descentralização, parcerias, 
convênios, destinação de maiores recursos para garantir um fortalecimento da pesquisa, 
etc. 

São muito válidas as sugestões sobre a da necessidade de divulgar as pesquisas ja 
realizadas, pois esse é um dos pontos cruciais para lhes dar validade. Uma das sugestões 
é promover encontros entre os pesquisadores para garantir a divulgação, a discussão, a 
controvérsia e socializar o conhecimento. 

d) Sugestões sobre o Modelo de Gestão da Pesquisa 

Os entrevistados rsqistrararn que, para formular o modelo de gestão, é indispensável 
redefinir um programa com linhas de pesquisa prioritárias para a Amazônia com base na 
problemática atual, considerando os avanços já alcançados nessa matéria. 
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O modelo deve permitir, com referência aos recursos financeiros, o repasse eficiente e a 
gestão descentralizàda, assim como deve promover o acompanhamento e a avaliação 
constante dos projetos de pesquisa. Igualmente deve permitir firmar convênios e parcerias 
de forma autônoma e facilitar a captação de recursos externos. 

Deve-se incorporar formas e mecanismos de difusão das pesquisas realizadas, já que se 
reconhece a falta de informações sobre os estudos e trabalhos feitos, principalmente, em 
pesquisa aplicada na Amazônia. 

O modelo de gestão institucional para a pesquisa nos Corredores Ecológicos, segundo os 
entrevistados, deve tratar sobre o acesso aos recursos disponíveis, facilitando o 
desenvolvimento de metodologias simplificadas para apresentação de projetos, permitindo 
o acesso de comunidades locais e desmistificando a pesquisa como objeto único dos 
PhD's. 

Segundo as respostas das entrevistas e a realidade no Corredor da Amazônia, a gestão 
institucional da pesquisa nos Corredores deve ser redefinida e/ou criar um programa 
mínimo de linhas de pesquisa aplicada e prioritária, a ser financiado pelo Projeto dos 
Corredores com ampla divulgação por meio de editais publicados em todos os meios de 
comunicação locais, estaduais e nacionais. 

e) Programas de Educação Ambiental em Desenvolvimento 

A conclusão fundamental é que, embora se constatem interesse e mesmo ações em 
educação ambiental, ainda não existe um programa integrado para educação formal e não 
formal, com ações coordenadas, com recursos humanos e financeiros que a região 
necessita e exige. 

No conjunto das respostas, encontram-se ações isoladas desenvolvidas por meio de 
cartilhas, folhetos, palestras e audiovisuais, assim como capacitação de professores para 
essas atividades. Algumas entidades orientam como usar de modo sustentado os recursos 
naturais. 

Menção especial merece o trabalho conjunto entre a Igreja, por intermédio do Grupo de 
Preservação e Desenvolvimento (GPD), e o IBAMA em Teté. Vinte e seis comunidades, 
distantes até seis horas de lancha desta cidade, estão capacitando-se para atuar como 
Agentes Ambientais Voluntários e participar ativamente na fiscalização e conservação dos 
recursos naturais. 
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Em Mamirauá, também o trabalho de educação ambiental com a comunidade desenvolve 
se de modo mais integrado e permanente. 

No caso da Amazônia, particularmente no Estado do Amazonas, os políticos locais, por 
desconhecimento do funcionamento dos ecossistemas amazônicos e/ou em defesa de 
interesses próprios, utilizam a mídia para atacar as políticas e normas de conservação do 
Governo Federal, exercendo, junto à população, uma grande influência contrária à 
conservação e ao uso sustentado dos recursos naturais. 

f) Problemas Institucionais que Entravam a Educação Ambiental 

A insuficiência de recursos humanos, em número e capacitação, e de recursos financeiros 
aparece como o problema fundamental, segundo os entrevistados. 

Os aspectos referentes à estrutura tradicional do ensino formal; a falta de clareza no 
enfoque da educação ambiental; a não existência de currículos e metodologias adequadas 
à realidade Amazônica e a falta de vontade política constituem, também, obstáculos à 
implementação de programas na região. 

g) Ações Institucionais Necessárias para a Educação Ambiental 

Dentre as variadas quantidades de sugestões apresentadas, além da comum e repetida 
resposta da falta de recursos financeiros nas entidades públicas e privadas, destaca-se a 
necessidade de uma nova visão da educação para Amazônia, que articule pesquisa-ensino 
e relacione a educação com as atividades e necessidades das comunidades, no que diz 
respeito à produção 

Embora não haja uma representação significativa nas respostas, é importante destacar a 
necessidade de estabelecer políticas e prioridades para a educação ambiental em nível 
geral e, particularmente, para a implantação do Projeto dos Corredores Ecológicos. Para 
isso, será indispensável produzir materiais didáticos, audiovisuais, folhetos, utilizar o radio 
e a televisão, isto é, fazer marketing dos Corredores. 

h) Sugestões sobre o Modelo de Gestão da Educação Ambiental 

Há certo consenso entre os entrevistados de que a educação ambiental, articulada com a 
pesquisa, constitui um elemento fundamental para conservar a biodiversidade. Também 
entende-se que é preciso buscar para a educação formal e não-formal uma visão 
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conceituai e metodológica orientada para a realidade e as necessidades regionais e locais. 
Cabe estabelecer os parâmetros ambientais a serem incorporados na proposta educativa 
na Amazônia. 

Convém comentar que uma das idéias gerais a esse respeito é que a educação contribua 
para que o cidadão, conhecendo seu habitat e meio ambiente, torne-se um instrumento de 
defesa do uso sustentado dos recursos naturais. 

Igualmente, sugeriu-se que a educação ambiental, enquanto instrumento de 
conscientização, deve permeie todos os conteúdos e as disciplinas dos currículos 
acadêmicos. Esse propósito está muito longe de ser alcançado, pois implica capacitação 
geral de todo o corpo docente. 

3 Planejamento Ambiental 

a) Principais Problemas Institucionais do Planejamento Ambiental 

A resposta que se destaca, mesmo sem muita representatividade numérica sobre o total 
das respostas, refere-se ao reconhecimento de que no Brasil não existe, ainda, 
Planejamento Ambiental, entendido como um conjunto de ações programadas, com 
prioridades, prazos e recursos definidos e de avaliação periódica, nem mesmo uma teoria 
acabada de Planejamento Ambiental para a Amazônia. 

Outros problemas institucionais que se destacaram foram a escassez de pessoal 
capacitado e a falta de entidades estruturadas e aparelhadas para atuarem no processo de 
planejamento. Mesmo com referência aos planos de manejo das UCs, instrumentos 
pontuais de planejamento, notam-se problemas. Esses planos, quando elaborados e 
implementados, não passam por processos de supervisão, acompanhamento e avaliação. 
O IBAMA, por exemplo, não dispõe de um sistema de acompanhamento e avaliação das 
propostas, atividades e dos compromissos assumidos pelas partes, segundo seus próprios 
funcionários. 

A cultura extrativista é o fenômeno mais citado como depredador na Amazônia, porém a 
orientação política regional atua de forma contrária à conservação da Floresta Amazônica. 
Há consciência sobre isso em alguns setores limitados, segundo os quais, em nível 
estadual, não há vontade política, pelo contrário, as administrações locais não tem 
interesse no Planejamento Ambiental e promovem projetos que vão contra a 
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biodiversidade. Em outros termos, os múltiplos interesses econômicos e políticos na 
Amazônia impedem o Planejamento Ambiental e a conservação. 

Outros afirmam que o centralismo impede tomar decisões autônomas no ptanejarnento de 
regiões e UCs afastadas e isoladas e que também faltam recursos humanos com 
capacitação fazer planejamento nelas e executar programas e projetos. 

Mencionaram alguns dos entrevistados que não existe articulação das entidades que 
executam os planos de manejo com a comunidade. 

b) Avanços Institucionais no Planejamento Ambiental 

O reconhecido avanço institucional havido em relação ao Planejamento Ambiental foi a 
elaboração e implementação dos Planos de Manejo das UCs. Esses planos são 
considerados instrumento fundamental de planejamento ambiental. 

Ainda, com referência aos Planos de Manejo, registraram-se avanços no enfoque 
metodológico e na incorporação dos interesses e das necessidades das comunidades no 
processo de elaboração e implementação dos planos. Uma das experiências de sucesso, 
já citadas, são as do GPD e de Mamirauá, na região de Tefé. 

Considerou-se que, apesar dos avanços em ações de capacitação de recursos humanos, 
ainda falta muito, especialmente de pessoal que possa deslocar-se até as comunidades. 

No conjunto das respostas também encontram-se afirmações de que houve avanços na 
coordenação das instituições, de que se dispõem de alguns recursos adicionais e que está 
em curso um processo de descentralização, não obstante as dificuldades para implementá 
lo com maior rapidez. 

e) Mudanças Institucionais Sugeridas para o Planejamento Ambiental 

As respostas dos entrevistados diluíram-se em um numeroso conjunto de propostas, 
acentuando a ausência de uma estrutura institucional de planejamento e a necessidade de 
se fazer profundas transformações, no que existe hoje como planejamento. 

As mudanças propostas referem-se à descentralização; autonomia; coordenação 
institucional; parcerias; articulação com a comunidade e internalização, por parte das 
entidades, da necessidade de promover o Planejamento Ambiental. 
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Pode-se concluir que as propostas pretendem transformar as instituições, atualmente 
encarregadas das questões do meio ambiente, em Entes com maior participação e 
autonomia na tomada das decisões, para tornar mais factível, ágil e eficiente o desafio de 
fazer planejamento na dimensão dos Corredores Ecológicos. Trata-se, portanto, de um 
Planejamento Macrorregional, orientado como se tem dito na ótica do Planejamento Bio 
regional, em um espaço territorial complexo em que se pretende conservar a 
biodiversidade com desenvolvimento sustentável. 

Com referência às mudanças institucionais para melhorar o Planejamento Ambiental nas 
UCs, propõe-se seu fortalecimento, já que, como entidades, praticamente inexistem e, em 
geral, têm em sua direção funcionários sem capacidade operativa para fazer cumprir os 
próprios Planos de Manejo. 

d) Ações Sugeridas para o Planejamento Ambiental nos Corredores 

As respostas favoráveis à necessidade de articular a comunidade no processo de 
Planejamento Ambiental e de elaborar um zoneamento ecológico-econômico para os 
Corredores, objetivando a formação de um diagnóstico claro e preciso, aparecem com 
destaque. 

Considerou-se necessário promover um melhor conhecimento da realidade amazônica, 
inclusive sugerindo que se trabalhe na construção de uma teoria de Planejamento Bio 
regional específica. Sua execução implicaria a articulação com o IBAMA, as Unidades de 
Conservação, os representantes das ONGs, as prefeituras e as comunidades. 

Esses núcleos poderão estabelecer diretrizes de ações regionais para serem consideradas 
nos Planos de Manejo locais e contribuirão para o monitoramento e a fiscalização na 
região. 

4 Fiscalização e Monitoramento 

a) Principais Problemas Institucionais na Fiscalização e no Monitoramento 

As opiniões dos entrevistados são unânimes em apontar a carência de recursos humanos 
e de meios logísticos para o exercício da tarefa de fiscalização. Também se destacam 
como problemas, a carência de recursos financeiros e a falta de estrutura do IBAMA para 
desenvolver essa tarefa numa superfície da magnitude da Amazônia. 
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No caso do monitoramento, cita-se a falta de meios logísticos como o principal problema, 
porém foram poucas as opiniões sobre essa quase estranha tarefa, uma vez que se 
realiza, de maneira restrita, em projetos específicos e localizados. Por exemplo, não foi 
mencionado o monitoramento que o INPE desenvolve na Amazônia, o que nos leva a 
concluir que o monitoramento é uma atividade que se desconhece ou sobre o qual não se 
tem opinião a respeito. 

b) Avanços Institucionais na Fiscalização e .vo Monitoramento 

As respostas a essa questão demonstram certas contradições entre as opiniões sobre 
dificuldades e avanços. 

As duas opiniões com maior incidência são contraditórias. Uma delas afirma que não 
houve qualquer avanço, e outra reconhece que a realização de algumas parcerias 
significou algum avanço institucional na atividade de fiscalização. Entretanto, não é 
significativa a pontuação dessas duas respostas no diverso conjunto abrangido. 

Com relação ao monitoramento, por se tratar de uma atividade reconhecida, em geral, só 
por especialistas da área ambiental e/ou por ser uma atividade pouco desenvolvida na 
região, as respostas, além de reduzidas, concentraram-se nos avanços tecnológicos. 

Cabe destacar que o IBAMA está passando, no Estado do Amazonas, especificamente, de 
uma fase repressiva e de desprestígio para uma fase de aceitação. Vem desenvolvendo 
trabalhos em conjunto com as comunidades para a fiscalização compartilhada e o manejo 
e a conservação de espécies utilizadas como suas fontes de renda. 

e) Mudanças Institucionais Sugeridas para a Fiscalização e o Monitoramento 

Sobre esse aspecto apresentam-se muitas opiniões diversas, embora predomine a opinião 
de que há a necessidade de capacitação do pessoal e de criação de sistema 
compartilhado, participativo, descentralizado e interinstitucional para o exercício da 
fiscalização e do monitoramento. 

Encontram-se sugestões de que para melhorar a fiscalização dever-se-ia incorporar as 
comunidades nesse trabalho com algum tipo de remuneração; fortalecer as polícias 
ambientais dos Estados; realizar mais parcerias com estas instituições; mudar a posição 
do fiscal de repressor para a de educador, dotando-o de equipamentos mínimos de 
trabalho. 
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Sobre o monitoramento, sugere-se a criação de um centro especializado do qual façam 
parte instituições nacionais e locais atuantes nesse campo de trabalho, e que esse centro 
promova a divulgação das informações obtidas de sensoriamento remoto. 

d) Sugestões sobre o Modelo de Fiscalização e Monitoramento 

O modelo deve estar articulado com a co. -~unidade e engajar seus membros como 
"Agentes Ambientais voluntáríos". Nesse me.'e.o, também podem participar os indígenas 
como fiscais de suas reservas e monitores dos recursos naturais, fornecendo informação 
sobre as alterações e/ou os danos ambientais possíveis. 

Também foi sugerido que as rádio-ajudas existentes nos núcleos educativos tenham 
. funções de fiscalização e monitoramento. 

A sugestão majoritária, e que vem se repetindo em todas as respostas referentes a 
modelos de gestão, é que se crie um sistema descentralizado, participativo, 
interinstitucional e compartilhado, com instâncias locais que contribuam tanto para 
conseguir efetividade no trabalho de fiscalização, como para diminuir os conflitos. 

Existem também opiniões em favor de o Governo Federal manter apoio amplo e firme 
sobre a fiscalização, uma vez que não seria obrigação das comunidades, nem estas 
estariam capacitadas para responder pela conservação da biodiversidade. 

Nesse sentido, considera- se que o Governo não pode transferir responsabilidades, mas 
pode e deve trabalhar com terceiros, públicos e/ou privados, em parceria, sem ferir sua 
autoridade constitucional, com uma supervisão constante por parte do IBAMA. 

Possivelmente é o Sistema de Gestão da Fiscalização o que apresenta maiores 
dificuldades em termos jurídicos, dadas as atribuições e competências do IBAMA. 

Entretanto, sobre o tema há certo consenso em vários aspectos. Por exemplo, o IBAMA 
não está tendo capacidade física, humana nem financeira para fiscalizar e monitorar a 
Amazônia. Identifica-se, também, um desprestígio da entidade ou porque tem atuação 
repressiva ou porque não aprendeu a trabalhar com as comunidades locais. 

Encontra-se igualmente outra opinião, de menor peso, mas válida, no sentido de evitar 
"desinstitucionalizar a fiscalização", excluindo ou restringindo a atuação do IBAMA, pois de 
uma maneira ou outra esta entidade tem contribuído para manter a biodiversidade na 
região, tanto que está sendo atacada como repressora. 
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5 Gestão de Recursos Financeiros 

a) Principais Problemas Institucionais 

As exigências da legislação e das normas orçamentárias, somadas às burocracias de 
controle centralizadas, são os problemas fundamentais para uma significativa parcela dos 
entrevistados. 

A incapacidade de gestão financeira das entidaaes pela ausência de unidade e de pessoal 
especializado e a falta de autonomia para gerir os escassos recursos financeiros alocados 
demostram que o atual sistema 'de gestão financeira está em um nível de eficiência muito 
baixo. 

Destacou-se que- a falta de pessoal e de metodologias para propor e elaborar projetos e o 
desconhecimento das fontes financiadoras obstaculizam a captação de recursos 
financeiros. 

Identificaram-se, em menor escala, dificuldades com a previsão e a execução 
orcamentária. 

b) Avanços Institucionais na Gestão de Recursos Financeiros 

Alcançar autonomia financeira com a de criação de uma Fundação para a gestão dos 
recursos é identificado como o maior avanço conseguido por algumas entidades. 

A ausência de avanços institucionais na gestão de recursos financeiros também aparece 
com certa representatividade e compete em número de respostas com a realização de 
parcerias por parte de algumas entidades. 

Não obstante às críticas, outras opiniões de entidades distintas consideram que tem havido 
melhoria no repasse do recursos e que existe um processo lento, mas gradual, na 
descentralização de funções e no manejo eficiente de recursos. 

Foram mencionados, como avanços, a criação da Comissão de Licitação no IBAMA do 
Amazonas e a criação da Fundação João Batista, gestora dos recursos financeiros de 
projetos e convênios realizados pelo INPA, executados com recursos não-orçamentários. 
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c) Mudanças Institucionais Sugeridas para a Gestão de Recursos Financeiros 

Em concordância com a problemática já assinalada pelos entrevistados, sugere-se a 
reestruturação e descentralização do IBAMA como prioridade, por considerarem que a 
gestão e o repasse dos recursos são lentos, ignorando-se as prioridades regionais, dada a 
magnitude do país. 

Todas as questões apontam para a descentracação, desburocratização e maior eficiência 
no manejo dos recursos, para os quais propõem novos esquemas de gestão. 

d) Sugestões para o Modelo de Gestão de Recursos Financeiros 

Com respeito às caraterísticas do modelo de gestão financeira, existe uma significativa 
maioria que sugere gestão descentralizada e com autonomia para gerir os recursos 
financeiros na forma de co-gestão ou gestão compartilhada. 

Percebeu-se nos diálogos que falta difusão de metodologias para formular projetos e 
conhecer as fontes financiadoras dos projetos, e também que se necessita de pessoal 
capacitado para formular propostas. 

B - CORREDOR DA MATA ATLÂNTICA CENTRAL 

1 Articulação Comunitária 

a) Principais Problemas Institucionais na Articulação Comunitária 

Para os entrevistados, a falta de pessoal experiente e capacitado e a estrutura e 
mentalidade arcaica do IBAMA constituem o principal problema para articular com a 
comunidade ações de conservação da biodiversidade. 

Ressaltam, também, a pobreza dos habitantes nas áreas do Corredor e a ausência de 
políticas e recursos orientados para o desenvolvimento de ações junto às comunidades 
como outros obstáculos graves ao processo de articulação comunitária. 

Encontram-se algumas respostas com certa significação quantitativa, afirmando que, além 
da pobreza, a falta de consciência das comunidades, quanto à necessidade de conservar 
os recursos naturais, agrava sua atitude de uso indevido da biodiversidade. 
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Percebe-se, por meio das críticas, um maior desprestígio do IBAMA no Corredor da Mata 
Atlântica que na Amazônia. O IBAMA na Amazônia está mais articulado com a 
comunidade, o que demostra que a entidade não tem a mesma unidade nem o mesmo 
modo de funcionamento em todo o território nacional. 

Por outra parte, as condições sociais e de pobreza são piores na Mata Atlântica que na 
Amazônia, pois, nesta última, as famílias pc+ern subsistir melhor com os recursos da 
floresta, dada a baixa densidade ocupacional, ..:.1; passo que, no entorno da Mata Atlântica, 
existe uma significativa parcela de população pobre e desempregada que ocasionalmente 
pode entrar e extrair madeira ou alguma espécie animal para alimentar-se. 

b) Entidade com Maior Liderança no Corredor 

A maior parte das opiniões afirma que não existe uma única entidade líder no Corredor. O 
que se tem é mais uma liderança por microrregiões exercida pela sociedade organizada, 
como ONGs, instituições e associações de classe e a Igreja Católica. 

Há uma opinião minoritária acerca de que o IBAMA é, ainda, uma entidade líder no 
Corredor da Mata Atlântica, provavelmente oriunda dos funcionários da entidade, pois o 
que se observa é seu grande desprestígio na região, em especial, no Estado do Espírito 
Santo. 

É importante assinalar que, em geral, todos os funcionários e membros de entidades 
defendem suas próprias entidades, perdendo-se, por essa razão, objetividade nas 
respostas. Porém, pode-se afirmar que a liderança no Corredor está. diluída entre 
instituições, principalmente ONGs, nas diferentes microrregiões na Bahia e no Espírito 
Santo. 

e) Agente Sócio-Econômico de Maior Dano 

Há clareza na identificação dos fazendeiros e madeireiros como principais agentes que 
causam dano à Mata Atlântica. Porém, explicam os entrevistados que são os fazendeiros 
os maiores responsáveis pelos danos ambientais. São eles que vendem e permitem cortar 
a madeira clandestinamente em suas propriedades, além de queimarem a floresta, 
transformando-a em pastagens. 

Os Planos de Manejo Florestais são desrespeitados e servem para extrair madeira de 
diversas áreas protegidas da Mata Atlântica, denunciaram os entrevistados. 

99 



r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

r- 
4' • .,TC/BR 

,--._ 
1 

r: 

r: 

r: 

Menciona-se também a urbanização desordenada, particularmente no litoral, onde as 
empresas imobiliárias fazem loteamentos sem considerar os possíveis impactos negativos 
sobre a biodiversidade. 

Igualmente são consideradas como agentes depredadores as políticas agropecuárias e de 
turismo dos poderes públicos. 

Diante desses poderosos agentes, pouco poc °" fazer a comunidade, ainda que estivesse 
decidida a conservar a biodiversidade. Fica claro, nesse espectro, que cabe ao poder 
público assumir a responsabilidade de conservar o Patrimônio Natural Nacional, 
destinando recursos suficientes e apoiando as iniciativas de descentralização que estão 
sendo propostos para atingir a conservação da biodiversidade. 

d) Avanços Institucionais na Articulação Comunitária 

No Corredor da Mata Atlântica Central, encontram-se experiências de sucesso na 
articulação comunitária, a maioria relacionada com as atividades e os recursos naturais 
com os quais subsistem. Há também muitas parcerias entre entidades públicas e privadas 
doadoras de recursos para o desenvolvimento de distintas atividades junto a várias 
comunidades. 

A maior parte dos projetos de êxito com a participação comunitária tem desenvolvido 
ações em atividades de educação ambiental, conscientização e conservação dos recursos 
naturais. 

e) Sugestões sobre o Modelo de Gestão com Participação Comunitária 

No Corredor da Mata Atlântica Central, existe uma representação significativa de entidades 
públicas e privadas atuando sobre o meio ambiente, especialmente ONGs, com 
experiência de articulação comunitária, e a opinião que predominou sobre o modelo de 
gestão com participação comunitária foi o de co-gestão compartilhada. 

Sobre esse ponto, a idéia sobre a criação dos Conselhos Deliberativos e dos Comitês 
Locais, como mecanismos de integração e de discussão dos interesses comunitários 
regionais, é bastante internalizada. 

O princípio de articulação com base nas atividades de subsistência e necessidades das 
comunidades também está bem explicitado nas respostas dos entrevistados. Dentro desse 
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princípio tem-se avançado na adoção de práticas agroecológicas, técnicas de cultivo 
adequadas à topogràfia, aplicação de agroquímicos, etc. 

Há um número significativo de parcerias com empresas públicas e privadas que doam 
recursos para programas distintos e participam de programas comuns, como o IBAMA. o 
INCRA e a PETROBRAS. Nesse sentido, tem-se avançado na coordenação 
interinstitucional. 

2 Pesquisa e Educação Ambiental 

a) Principais Problemas Institucionais para o Desenvolvimento da Pesquisa 

É representativa a opinião de que os principais problemas para o desenvolvimento da 
pesquisa são a falta de recursos financeiros, de pessoal capacitado e de linhas de 
pesquisa regionais. 

Muitas das ONGs consultadas estariam dispostas a ampliar suas atividades contratando 
novos pesquisadores. De fato, existe no país pessoal capacitado que estaria disposto a 
desenvolver pesquisas sobre a . Mata Atlântica, desde que houvesse remuneração 
adequada. 

Registrou~se que as universidades e os centros de pesquisa não desenvolvem o tipo de 
pesquisa aplicada necessário ao uso sustentável dos recursos naturais. 

Outros pontos mencionados são a falta de interesse do poder público para com a 
pesquisa; a incoerência das linhas de pesquisa com a realidade socioeconômica da região 
e a interferência política na orientação dos programas e projetos. 

b) Linhas de Pesquisa Desenvolvidas 

Há predominância de linhas de pesquisa básica sobre a pesquisa aplicada; porém, são 
bem reconhecidos alguns projetos locais de sucesso baseados em pesquisa básica com 
participação comunitária desenvolvidos pela EMBRAPA/CENARGEN, pelo CEPLAC, pelo 
JUPARÁ, pelo CEPEDES, pelo IESB, entre outras. 

As linhas de pesquisa mais citadas desenvolvidas na área biológica referem-se a estudos 
sobre botânica, flora, fauna, clareiras, biodiversidade vegetal, inventários, bancos 
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genéticos, fitogeografia e mamíferos; na área socioeconômica estão sendo desenvolvidas 
linhas de pesquisa sobre culturas agroflorestais, culturas étnicas regionais, tendências 
sobre o uso da terra, populações e demografia especificamente em Monte Pascoal. 

e) Sugestões sobre Ações Institucionais para Desenvolver a Pesquisa 

As respostas mostram uma opinião bastante iiversa sobre o que fazer. As opiniões mais 
representativas propõem criar meios para .ncorporar pesquisadores capacitados e 
estabelecer linhas de pesquisa aplicada em áreas de interesse das comunidades e 
relacionadas com a conservação da biodiversidade, devendo as universidades participar 
ativamente. 

Também considera-se necessário capacitar pessoal articulando-se pesquisa com ensino; 
propor e desenvolver projetos, dando apoio financeiro às linhas prioritárias estabelecidas. 
Para tanto, foram recomendadas duas linhas de pesquisa aplicada prioritárias: para a mata 
semi-destruída (ou pouco destruída), a sugestão é pesquisar sobre culturas agroflorestais, 
e, em áreas já destruídas, pesquisar sobre cultivas diversificados de frutas. 

d) Sugestões sobre o Modelo de Gestão da Pesquisa 

As opiniões dos entrevistados convergiram para um modelo de núcleos regionais com 
prioridade para a "pesquisa aplicada-articuladora de comunidades", dentro do princípio do 
desenvolvimento sustentável. 

Esse modelo deve prever participação ativa das universidades federais e regionais que, por 
meio de convênios, apoiariam os núcleos na formulação de projetos. 

e) Programas de Educação Ambiental em Desenvolvimento 

Existe no Corredor da Mata Atlântica inúmeras ações de educação ambiental localizadas e 
pontuais que correspondem mais a iniciativas isoladas do que a programas integrados e 
coerentes. Tanto é que a resposta que mais incide sobre essa questão refere-se aos 
programas de divulgação com cartilhas e folhetos. 

Também surgem programas de capacitação de agentes ambientais voluntários e de 
professores de primeiro grau. Todos, entretanto, com pouca continuidade e atendendo a 
um público reduzido. Entretanto, é importante registrar que algumas experiências junto a 
comunidades de educação ambiental, vinculadas com atividades produtivas, têm atingido 
muito bons resultados. 
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f) Problemas Institucionais que Entravam a Educação Ambiental 

O fato de se apresentar como problema principal a falta de pessoal deve-se, também, às 
dificuldades atuais para contratação de novos docentes. Porém, reconhece-se que não 
existem professores capacitados para ministrar educação ambiental numa perspectiva 
ampla, em que a dimensão ambiental esteja internalizada em todo o conhecimento e na 
vida social do cidadão, o que criaria uma atitude e um comportamento permanentes de 
respeito e de uso sustentável dos recursos nat.raís. 

g) Sugestões sobre o Modelo de Gestão Institucional para a Educação Ambiental 

Propõe-se, em primeiro lugar, a criação de núcleos, grupos e/ou conselhos deliberativos 
como base de sistemas de gestão participativa. 

Para isso percebe-se a intenção de ampliar as bases de discussão e participação em todos 
os aspectos do sistema de gestão para os Corredores. 

Muitas opiniões propõem diversos colegiados para coordenar, em nível local, com 
diferenças em sua conformação. Alguns dos entrevistados propõem grupos com pessoal 
especializado, líderes e representantes de entidades públicas e privadas, outros sugerem 
foros de discussão abertos. 

3 Planejamento Ambiental 

a) Principal Problema Institucional do Planejamento Ambiental 

As opiniões são muito diversas, mas todas levam a entender que o planejamento não é 
importante para o poder público nem para os proprietários das áreas com florestas, já que 
não se respeitam os planos e as políticas de conservação estabelecidos. 

Dentre as diversas opiniões registradas, destacam-se: pouco apoio para capacitação de 
pessoal; falta de recursos financeiros e dificuldade para a obtenção de informação, 
demonstrando que a questão ambiental não é prioritária para o poder público. 

São considerados igualmente problemas e obstáculos graves ao planejamento ambiental 
os interesses econômicos setoriais, no caso dos fazendeiros e madeireiros principalmente, 
a incoerência nas políticas do poder público, os interesses políticos e a fragilidade 
institucional. 
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Algumas opiniões menos representativas expressam problemas fundamentais, como, por 
exemplo, o reconhecimento de que não existe Planejamento Ambiental e de que não há 
estrutura institucional para desenvolver esse processo adequadamente. Em realidade, 
essas duas questões enfocam a problemática de maneira acertada. Os Planos de Manejo 
das UCs enquanto um dos instrumentos importantes para o Planejamento Ambiental não 
são implementados de maneira completa por falta de recursos, pesquisadores, 
fiscalização, acompanhamento, etc. A realidade demonstra o quanto se deve percorrer 
para conseguir consolidar no país o Planejar-ente Bio-regional para o desenvolvimento 
sustentável dos Corredores. 

b) Avanços Institucionais no Planejamento Am.biental 

Afirma-se que tem havido certos avanços no planejamento com a participação de 
comunidades em projetos de desenvolvimento sustentável de recursos naturais, assim 
como com a implementação de alguns Planos de Manejo. 

A participação de ONGs em projetos de parceria com instituições públicas e privadas tem 
contribuído na difícil e complexa tarefa de fazer planejamento num contexto de graves 
conflitos sociais; de ausência do poder público e pouca consciência da necessidade de 
conservação da biodiversidade por parte dos proprietários de terras. 

Alguns entrevistados consideram que se tem avançado no processo de descentralização 
das ações; que há mais recursos, embora não sejam suficientes, e que, ainda que 
lentamente, se estão definindo melhor as políticas do poder público. 

Outros afirmam que se tem avançado também na utilização de instrumentos de 
planejamento como o zoneamento ecológico-econômico; o cadastramento de propriedades 
e a introdução de sistemas de geoprocessamento de dados e de informações. 

e) Mudanças Institucionais Sugeridas 

Registraram-se muitas sugestões sobre mudanças institucionais. Dentre elas, destacam-se 
a criação de núcleos regionais que promovam a participação comunitária; a 
descentralização do planejamento e a implementação de um planejamento integrado por 
Corredor. 

Ressalta-se a oportunidade de vincular a pesquisa ambiental aplicada ao processo de 
planejamento, buscando, assim, um melhor conhecimento da realidade que se pretende 
desenvolver de forma sustentável. 
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O conjunto de sugestões demonstra que há um desejo manifesto de transformar o 
planejamento em um instrumento permanente de promoção do desenvolvimento, sem 
comprometer o futuro dos recursos naturais. 

Nesse contexto, emerge como questão essencial o compromisso constitucional dos 
poderes públicos de conduzirem o processo de conservação do Patrimônio Natural 
Nacional ou deixar que interesses privados intervenham nesses recursos naturais, ainda 
disponíveis na região, movidos pela obtençãc ce maior rentabilidade possível. 

d} Atividades Prioritárias para o Planejamento Ambiental 

Pode-se afirmar que as propostas apresentadas pelos entrevistados sobre as atividades 
prioritárias para a implementação do planejamento ambiental nos Corredores Ecológicos 
são possivelmente as mais importantes de toda a pesquisa de campo, dadas as essenciais 
contribuições para o complexo problema da institucionalização do planejamento ambiental. 

O aspecto mais importante, que surge como conclusão geral desse processo aberto e 
participativo de consulta e que como metodologia se tem usado neste estudo, é que o 
Planejamento Ambiental nas UCs, em termos rigorosos, não existe e, muito menos, 
evidentemente, em termos de Planejamento Bio-regional ou de Corredores Ecológicos. 

O que os entrevistados propõem é iniciar um processo de institucionalização do 
Planejamento Ambiental que não tem sido até hoje assumido a rigor nem pelo poder 
público, nem pelos proprietários de terras rurais e urbanas. 

Para isso, sugere-se iniciar o processo, com base na pesquisa, identificando os agentes e 
suas necessidades, com a articulação e participação comunitária; conhecer melhor a 
realidade com diagnósticos orientados por parâmetros estabelecidos no zoneamento 
ecológico-econômico cujos termos de referência devem ser elaborados dentro da teoria do 
Planejamento Bio-regional. 

As sugestões feitas para institucionalizar os Corredores como um Programa Nacional são 
variadas e propõem começar pela pesquisa para obter um conhecimento adequado desses 
grandes espaços territoriais e dellrnltá-los para fazer planejamento; caracterizar as 
entidades, os grupos e os problemas fundamentais que atentam contra a conservação da 
biodiversidade e articular um processo de discussão e divulgação, com as comunidades, 
do conceito de Corredor, dos propósitos e das ações prioritárias; promover parcerias e 
coordenação interinstitucional para impulsionar um processo integrado de ações que visem 
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a reconhecer na institucionalização dos Corredores uma nova, mas possível, oportunidade 
de fazer planejamento ambiental. 

e) Opcões de Sistemas de Gestão para o Planejamento Ambiental nos Corredores 

A maioria dos entrevistados considera que o sistema de gestão para os Corredores que 
permitirá desenvolver um processo de planejamento ambiental é o de co-gestão 
descentralizada. 

Ao buscar justificativas para tal opção, o que se encontra é uma quase unânime resposta 
de que é impossível tentar conservar a biodiversidade, sem a participação dos agentes 
públicos e privados que intervêm direta e indiretamente nos ecossistemas. O compromisso 
constitucional de conservar os recursos naturais é dos poderes públicos, mas o de 
conservar a vida é de todos os cidadãos, e esse compromisso compartilha-se, não se 
delega. 

f) Sugestões sobre o Modelo de Gestão do Planejamento Ambiental 

O fato de não existir planejamento nas regiões do Corredor é uma especial oportunidade 
para iniciar uma fase nova com participação da comunidade. Há algumas experiências de 
sucesso localizadas que demostram ser possível a articulação da comunidade com base 
na conservação da biodiversidade em seu próprio benefício. 

O sistema de Planejamento Ambiental para o Corredor deve ser concebido dentro da 
perspectiva da relação sociedade-natureza, da concepção do Planejamento Bio-regional e 
da pesquisa com participação comunitária; nesse procedimento, devem-se estabelecer 
grandes linhas de ação para a totalidade do Corredor e para as particularidades regionais. 

O sistema deve funcionar dentro dos princípios da Unidade de Planejamento do Corredor, 
com que se estabelecerão as políticas e os programas para todo o Corredor com base em 
um Plano de Manejo Especial, elaborado após um processo cuidadoso de pesquisa que 
definirá um zoneamento de áreas segundo características naturais, grau de 
desmatamento, atividades socioeconômicas e fenômenos degradativos e propor usos 
permitidos e proibidos. 

Essa pesquisa deverá apoiar-se nos núcleos regionais, na comunidade e nos líderes locais 
para realizar o diagnóstico e determinar as atividades econômicas de subsistência da 
comunidade e suas necessidades prioritárias e assim estabelecer as formas de atuação 
correlacionando desenvolvimento e conservação da biodiversidade. 
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4 Fiscalização e ~onitoramento 

a) Principais Problemas Institucionais sobre a Fiscalização e o Monitoramento 

Transparece, pelas opiniões expressadas, que a fiscalização é exercida de modo 
ineficiente devido à falta de estrutura adequada com meios logísticos suficientes e com 
pessoal capacitado; porque está centralizada no IBAMA e porque não se aprendeu, ainda, 
utilizar parcerias para o controle dos recurses raturats. 

De acordo com as opiniões não há vontade política para apoiar a fiscalização. 

Na região do Corredor da Mata Atlântica Central a ineficiência da fiscalização agrava-se 
não somente pelo fato de haver poucos fiscais, mas também porque não se executa a 
fiscalização noturna, o que facilita o transporte de madeira ou de outros recursos naturais. 

Além disso, ficou registrado que o sistema centralizado do IBAMA; a ausência de parcerias 
com segmentos comunitários; e a pouca articulação interinstitucional inviabilizam o atual 
modelo de fiscalização em um país do tamanho do Brasil. 

Denuncia-se que os Planos de Manejo são instrumentos utilizados para evadir a 
fiscalização, já que não são respeitados os volumes de extração de madeira previamente 
definidos nos mesmos, além de sevirem para a extração ilegal em outras áreas da floresta. 

Há poucas opiniões sobre o monitoramento, por ser uma atividade pouco desenvolvida. 
Somente em algumas UCs, com projetos específicos, executa-se algum tipo de 
monitoramento. 

b) Principais Avanços Institucionais na Fiscalização e no Monitoramento 

O maior avanço identificado é o início de um processo de fiscalização compartilhada, com 
participação da comunidade como denunciantes e outras parcerias com as prefeituras e as 
polícias locais. 

Porém, é muito significativa, quase equiparável à opinião de que não houve avanços. 
Também deve-se mencionar que em algumas UCs, faz-se fiscalização, e um dos 
entrevistados afirmou que há um melhor controle dos Planos de Manejo . 
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Poucos dos entrevistados referiram-se ao monitoramento porque é mínimo o que se faz 
nesse sentido. Faz-se acompanhamento de fauna e flora e de alguns outros elementos em 
projetos localizados. Foram citados vários projetos de sensoriamento remoto sobre os 
quais não se publicam os resultados. 

c) Mudanças Institucionais Propostas para a Fiscalização e o Monitoramento 

Duas questões fundamentais destacam-se no conjunto de opiniões. A manifestação da 
necessidade de se criar uma fiscalização compartilhada, participativa e descentralizada 
com grupos locais ativos e a necessidade de se capacitar pessoal com instrução para 
induzir, convencer e educar os usuários dos recursos naturais e possíveis depredadores. 

Existem outras posições que também merecem ser ressaltadas. A exigência de severa 
punição aos fiscais corruptos e outra que reconhece que se deve ir ao encontro das 
comunidades, não esperando que venham às instituições. 

Quanto ao monitoramento, as poucas respostas expressadas registram a necessidade de 
implementá-lo com apoio de sistemas de sensoriamento remoto tornando-o um 
instrumento fundamental de apoio no controle da conservação da biodiversidade. 

d) Sugestões sobre o Modelo de Fiscalização e Monitoramento 

É evidente que a inoperância e o desprestígio do atual sistema de fiscalização em nível 
nacional faz com que se proponham novas alternativas. 

Nesse sentido, com base em algumas experiências locais bem sucedidas, propõe-se de 
maneira majoritária, um sistema compartilhado com participação da comunidade, das 
ONGs, das polícias federal e estaduais e necessarlamente do IBAMA. 

A idéia complementa-se com a criação dos "Núcleos Regionais de Fiscalização", os quais, 
pelo conhecimento de suas respectivas regiões ou áreas de atuação, facilitariam a 
realização desse tipo de trabalho. 

Uma resposta solitária no conjunto das respostas propõe terceirizar, por meio de contratos 
de execução, a fiscalização. 

São poucas as sugestões sobre o sistema de monitoramento a ser proposto, mas fica 
manifesta a necessidade de realizar essa atividade com meios tecnológicos avançados; 

108 



r- 

r: 

/~TC/BR 

com a colaboração interinstitucional e atuando de forma descentralizada e compartilhada 
com entidades especializadas e a comunidade. Sugere-se que o sistema tenha acesso a 
toda informação e imagens existentes. 

5 Gestão de Recursos Financeiros 

a) Principais Problemas Institucionais na Gestão de Recursos 

A burocratização, o centralismo e o manejo rígido dos recursos foram amplamente 
questionados nos diversos temas que aborda o questionário. Porém, um novo aspecto de 
interesse que surge neste ponto refere-se à dificuldade que as entidades locais têm para 
formular e apresentar projetos, o que dificulta a obtenção de recursos financeiros. 
Correlacionada com esse aspecto, aparece a alta competição entre as entidades para 
conseguir recursos, especialmente entre as ONGs. 

b) Avanços Institucionais na Gestão de Recursos Financeiros 

O sistema atual de gestão de recursos nas entidades do Estado está sendo seriamente 
questionado, pois não somente denunciam que não houve avanços, mas também que 
houve retrocessos. Neste último caso, faz-se referência ao sistema SISORC, o qual, 
segundo alguns funcionários do I BAMA, entravou ainda mais a gestão de recursos. 

Em algumas respostas mencionam-se avanços com a realização de parcerias e maior 
coordenação interinstitucional; com flexibilização no manejo de recursos; com o modelo de 
doação de recursos por parte do PP/G-7; com a sistematização da informação, com a 
descentralização e com a execução orçamentária. 

e) Mudanças Institucionais Sugeridas para o Gestão de Recursos Financeiros 

São diversas as sugestões de mudanças institucionais, o que demostra a ineficiência do 
atual sistema. As propostas giram em torno da criação do reiterado sistema 
descentralizado e autônomo, que permita arrecadar, captar e destinar localmente os 
recursos financeiros. 

Outras propostas com pouca representatividade pelo número de incidência, mas de 
importância por seu significado no funcionamento atual do sistema, referem-se ao nível de 
inter1erência política na indicação de cargos nas instituições públicas e à carência de 
pessoal capacitado, de equipamentos e de informação. 
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Algumas respostas isoladas sugerem a criação de uma agência executiva; de um banco de 
informação sobre recursos e fontes de financiamento e a criação de um grupo 
especializado na captação de recursos para os Corredores. 

d) Sugestões sobre o Modelo de Gestão dos Recursos Financeiros 

É um item com numerosas opiniões e idéias sobre sistemas de gestão de recursos 
financeiros que, no fundo, rechaçam o atual sistema centralizado e ineficiente dos 
organismos públicos dependentes da legislação e das normas orçamentárias. Cabe 
ressaltar que foram os próprios funcionários que propuseram a descentralização do 
IBAMA, o que, de fato, está acontecendo agora. Por outro lado, é interessante ressaltar 
que só uma entre todas as respostas propõe manejo centralizado dos recursos para evitar 
desvios. 

Dessa forma, praticamente todos os entrevistados propõem uma alternativa distinta da 
existente e dentro da linha da descentralização, da autonomia das entidades regionais e do 
repasse direto de recursos para os executores de projetos. 

CONCLUSÕES 

Os resultados, entendidos como as respostas dos entrevistados às perguntas do 
questionário e sua respectiva análise, constituem o suporte concreto para a elaboração das 
opções de sistemas de gestão apresentados no capítulo quatro. 

As pesquisas demostram enorme diversidade e riqueza de opiniões e sugestões, que 
reconhecem não só a complexidade da implementação dos Corredores, como também a 
oportunidade de enfrentar com decisão a prioritária tarefa de conservar a biodiversidade 
numa perspectiva bio-regional. 

Da análise da pesquisa de campo pode-se concluir que no país inexistem ações de 
planejamento ambiental, nos termos exigidos pelo Projeto, o que representa um dos 
desafios na implementação dos Corredores Ecológicos. 

Por outra parte, essa diversidade de opiniões também permite concluir que não há 
consenso sobre muitos dos fenômenos que ameaçam a conservação da biodiversidade e 
não se tem evidentemente uma visão de conjunto do Corredor, nem uma mesma 
percepção da problemática ambiental. Muitos dos entrevistados fazem referência 
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unicamente às microrregiões em que atuam suas entidades e/ou localizam-se suas 
comunidades. - 

Destacam-se outras conclusões gerais como a constatação de que o atual sistema 
centralizado e burocratizado não funciona e de que questão da conservação da 
biodiversidade não é prioritária, nem uma das preocupações dos governantes do país. As 
condições em que funcionam as instituições públicas com atribuições na área ambiental, 
carentes de apoio e sem recursos financeiros, humanos, logísticos, para desenvolverem 
adequadamente suas funções de conservação do meio ambiente, demostram a pouca 
importância que essa questão tem para os poderes públicos constituídos. 

O Sistema de Planejamento deve ser descentralizado e com autonomia regional, uma vez 
que o atual obstaculiza as ações e a eficiência. Para isso, é necessária maior coordenação 
interinstitucional, a ser realizada pelo Coordenador-Geral de Planejamento, quem se 
encarregará de orientar e dirigir de forma coerente os programas e projetos surgidos do 
Plano de Manejo com participação da comunidade. 

O princípio metodológico e o ponto de partida do Planejamento no Corredor é "conhecer 
antes de atuar". Para cumprir essa premissa, deve-se fazer um diagnóstico e um 
zoneamento do território no contexto de um "Plano Especial de Manejo dos Corredores", 
cuja metodologia, conteúdo e termos de referência deverão formular-se dentro do marco 
teórico desenvolvido neste estudo. Com esse plano, será possível estabelecer as ações 
prioritárias de articulação com a comunidade, pesquisa, educação, fiscalização, 
monitoramento e captação de recursos financeiros e logísticos para trabalhar. 

Outras conclusões específicas e possivelmente já reiteradas são as seguintes: 

É possível articular com as comunidades ações de conservação da biodiversidade sempre 
que essas ações se incorporem seus próprios interesses; 

É indispensável desenvolver uma nova visão e metodologias específicas para a educação 
ambiental nos Corredores da Amazônia e da Mata Atlântica, fazendo com que as 
comunidades entendam a fragilidade dos ecossistemas e que sua conservação significa 
sua própria subsistência. 

A pesquisa, como base do conhecimento da realidade, é o ponto de apoio do 
Planejamento Ambiental e das ações prioritárias e estratégicas para a consolidação dos 
Corredores . 
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INTRODUÇÃO __ 

O estudo "Alternativas de Gestão Institucional e Organizacional para o Projeto Parques e 
Reservas: Corredores Ecológicos" foi elaborado com base na análise dos documentos 
elaborados pelos consultores, contratados pelo IBAMA e BIRD, contendo a proposta do 
Projeto; em outros documentos sobre gestão de áreas de conservação de biodiversidade e 
pelas conclusões da pesquisa de campo. 

A análise das respostas obtidas pelas entrevistas com diferentes agentes sociais deixou 
como conclusão principal que a complexidade da implementação dos Corredores 
Ecológicos - entendidos como espaços de conservação em que interagem as mais 
diversas espécies de seres vivos e diferentes agentes sociais - exige um efetivo 
conhecimento desses espaços e uma real participação dos que integram no processo. 

É indispensável que os poderes públicos estaduais e municipais, assim como os 
representantes da sociedade civil, participem, desde o início do processo de definição das 
diretrizes do Projeto. Os estados federativos que integram os Corredores devem ser 
consultados e integrados no processo de implantação do Projeto, de modo que seus 
programas de ação venham a unir esforços no propósito de conservar a biodiversidade. 

A gestão dos Corredores Ecológicos vai gerar o desenvolvimento de um processo de 
planejamento estratégico, em que todas as partes atuem definindo suas necessidades, 
estabelecendo as prioridades, comprometendo-se com a implantação do projeto e 
acompanhando os resultados. 

No caso dos Corredores Ecológicos da Amazônia e da Mata Atlântica considerou-se os 
seguintes elementos como Ações Estratégicas que conduziriam um processo de 
implementação de um Sistema de Gestão Compartilhada: 

Articulação Comunitária - Significa articular com as comunidades, com base em projetos 
de desenvolvimento sustentável deinteresse dessas comunidades, ações extrativistas ou 
produtivas das quais subsistem. 

Educação Ambiental - Deve ser orientada para o contexto e as necessidades particulares 
da Amazônia e da Mata Atlântica, integrando todos os atores e utilizando todas as formas 
e os instrumentos factíveis, inclusive como instrumento de divulgação e marketing dos 
Corredores . 
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Pesquisa - Deve ser utilizada como instrumento de conhecimento dos Corredores 
Ecológicos e como base para o planejamento ambiental, para a articulação comunitária, a 
educação ambiental, etc. 

Planejamento Ambiental - Garante um processo ordenado e consequente na complexa 
tarefa de implementar os Corredores Ecológicos. Leva a exigências e desafios, mas 
também é uma nova oportunidade de implementar o planejamento bio-regional no país. 

Fiscalização e Monitoramento - Compartilhados, constituem instrumentos indispensáveis 
de gestão e controle da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável. 

A descentralização da Gestão dos Recursos Financeiros permitirá maior eficiência na 
implementaçào das ações anteriores. 

Nas propostas de sistemas de gestão apresentadas a seguir, distingue-se a gestão geral 
do Projeto, entendida como a gestão do conjunto dos Corredores, localizada em Brasília; e 
a gestão local de um Corredor. 

Como se poderá constatar, a noção de Centro Integrado de Gestão Ambiental (CIGAM), 
como célula mínima de desenvolvimento de ações estratégicas, irá aparecer em todas as 
propostas de gestão dos Corredores. O que as diferenciará é o modo como deverão se 
articular com a gestão geral do Projeto, e o caráter de fundação que assumiria o Centro na 
Alternativa "C". 

Por sua vez, os CIGAMs têm na figura dos núcleos executores sua base de atuação. Os 
núcleos executores são entidades locais como UCs; ONGs; centros de pesquisa; 
administrações municipais; representações descentralizadas de organismos federais e 
estaduais; associações de moradores, de proprietários rurais; sindicatos e igrejas. 
Inicialmente, serão identificadas as entidades executivas capazes de atuar no processo de 
implementação dos Corredores. Posteriormente essas entidades deverão constituir os 
núcleos executores, ou seja, um conjunto de entidades trabalhando de modo coordenado 
em determinado espaço. A idéia que se busca viabilizar é que todo agente social 
organizado, que ocupe áreas dos Corredores, tem potencialmente condição de vir a 
canoidatar-se e integrar-se na tarefa de implantação dos Corredores Ecológicos. 

As entidades públicas e/ou privadas e os futuros núcleos executores participarão no 
processo decisório dos Corredores por meio dos Conselhos locais, nos quais terão acento 
garantido. 
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As UCs, incluindo as áreas indígenas, são os núcleos executores privilegiados, uma vez 
que é as áreas protegidas é que devem ser o primeiro aspecto a gerar o processo de 
gestão dos Corredores. Serão apoiadas as ONGs, entidades privadas e/ou públicas que 
atuam nas áreas dos Corredores em ações de articulação com a comunidade; as 
entidades de pesquisa e educação ambiental; de planejamento ambiental e de fiscalização 
e monitoramento, com o objetivo central de criar as condições necessárias para a 
conservação da biodiversidade. Completam o quadro dos possíveis núcleos executores. 

O estudo de criação de um mecanismo financeiro que permita viabilizar economicamente 
os Corredores deve considerar os instrumentos atualmente existentes como o Fundo 
Nacional de Meio Ambiente {FNMA), o FUNBIO, o PD/A. A partir do que já se tem em 
matéria de fundos e mecanismos de captação de recursos externos para programas 
ambientais, buscar-se-ia introduzir um instrumento financeiro que viesse a viabilizar os 
Corredores como captadores e geradores de recursos financeiros. 

As três alternativas de gestão institucional e organizacional para o Projeto Parques e 
Reservas: Corredores Ecológicos serão apresentadas da seguinte forma: a primeira. 
centralizada na figura do IBAMA, enquanto coordenador, e descentralizada enquanto 
executor; a segunda, descentralizada, tendo o I BAMA e os poderes públicos constituídos 
participando com os agentes socioeconômicos, tanto das decisões, como da execução do 
projeto; e uma terceira, segundo a qual a gestão geral do Projeto seria exercida por um 
colegiado, localizada na Casa Civil da Presidência da República, mais especificamente 
junto à Câmara de Recursos Naturais. 

A-ALTERNATIVA "A" 

1 Gestão Geral do Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos 

O IBAMA seria o responsável direto pela Gestão Geral do Projeto, assumindo as funções 
de deliberação e coordenação geral das diferentes ações e atividades do Projeto. Para 
isso, criaria uma Unidade de Coordenação Geral do Projeto (UCP) e um Conselho 
Consultivo. 

A UCP do Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos teria um coordenador, um 
especialista em planejamento ambiental estratégico, um em gestão de recursos 
financeiros, um técnico em informática e uma secretária bilingue. 
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O coordenador e os técnicos alocados na UCP seriam técnicos com formação e 
experiência para o exercício de suas funções, além de um perfil de negociador. O 
coordenador seria um funcionário do IBAMA nomeado para essa função. Os outros 
membros da Unidade seriam contratados. Todos os membros da UCP deverão estar em 
regime de dedicação exclusiva ao Projeto e trabalhando integrados à estrutura técnica e 
administrativa do IBAMA .. 

A UCP teria como funções: 

• administrar e gerenciar a implementação geral do Projeto; 
• compatibilizar objetivos, metas e estratégias de atuação estabelecidos para os 

Corredores; 
• promover articulação entre os organismos federais e estaduais envolvidos com o 

Projeto; 
• facilitar e prestar apoio técnico e administrativo para a implantação dos Corredores; 
• elaborar os Planos Operativos Anuais {POAs); 
• criar mecanismos de captação de recursos internos e externos; 
• promover acompanhamento, monitoramento e supervisão do Projeto. 

Ao coordenador da Unidade caberia gerenciar a implementação das ações do Projeto, 
promover a criação dos CIGAMs em cada um dos dois Corredores pilotos. Ao especialista 
em planejamento ambiental estratégico caberia propor políticas e programas gerais, 
preparar normas e procedimentos de execução dos planos operativos, acompanhar e 
monitorar a execução dos subprojetos. Ao especialista em gerenciamento de recursos 
financeiros caberia preparar a previsão orçamentária anual, acompanhar seu desempenho, 
propor mecanismos que agilizem a execução orçamentária e prever mecanismos de 
captação de recursos. 

O Conselho Consultivo seria formado por representantes dos organismos públicos federais 
e estaduais, do setor produtivo, de ONGs e de sindicatos que estejam atuando nas áreas 
do Projeto. 

As funções do Conselho seriam analisar, avaliar e orientar as ações desenvolvidas pelo 
Projeto. 
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2 Gestão de cada Corredor 

Em cada Corredor se instalaria um Centro Integrado de Gestão Ambiental (CIGAM), com 
uma Unidade Gestora Local do Projeto (UGL) e um Comitê Consultivo. 

A UGL seria constituída por um coordenador geral e por cinco coordenadores para cada 
uma das ações estratégicas do Projeto (planejamento ambiental, gestão dos recursos 
financeiros, articulação comunitária, pesquisa e educação ambiental e monitoramento e 
fiscalização). 

A UGL desempenharia as seguintes funções: 

• elaborar o Plano estratégico de gestão do Corredor; 

• coordenar as ações propostas para viabilizar o Corredor Ecológico; 

• promover ações de articulação com a comunidade; 

• prestar assistência técnica aos núcleos executores; 

• levantar as necessidades locais quanto a recursos financeiros, pessoal, 
equipamento; 

• acompanhar e monitorar a execução das ações estratégicas previstas; 

• elaborar o plano operativo anual. 

Os membros da UGL devem, além de estar bem preparados para exercer suas funções, 
desenvolver processos de negociação, estabelecendo as parcerias indispensáveis para a 
execução do Projeto. 

Seria constituído um Comitê com a participação dos núcleos executores locais; 
representantes dos organismos federais e estaduais instalados nas áreas dos Corredores; 
membros do poder municipal; agentes econômicos; sociedade civil organizada; ONGs, em 
síntese todos os agentes socioeconômicos com participação no Corredor. 

A função desse Comitê seria propor metas e diretrizes locais para a execução do Projeto e 
acompanhar e monitorar as ações previstas para os Corredores. 
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A UGL deverá estar sintonizada com a UCP, uma vez que todas as decisões em núvel 
macro seriam tomadas em Brasília. 

A execução do Projeto estaria a cargo das entidades e/ou dos núcleos executores que 
seriam as unidades descentralizadas do IBAMA, quando se tratar de ações específicas do 
órgão (UCs, fiscalização), e/ou das entidades, públicas e privadas, em parceria com o 
IBAMA. O fato de a Gestão Geral do Projeto estar centralizada na figura do IBAMA não 
impede que, em nível local, se estabeleçam mecanismos de articulação com a 
comunidade e parcerias, como exemplo, para ações de fiscalização e monitoramento. 

3 Gestão dos Recursos Financeiros 

A gestão dos recursos financeiros, nessa proposta, estaria circunscrita às normas 
orçamentárias. Os recursos seriam repassados aos núcleos executores do IBAMA 
diretamente, de forma descentralizada. O repasse de recursos às entidades e/ou aos 
núcleos fora da estrutura do órgão dar-se-ia por meio dos Convênios especificamente para 
o desenvolvimento de ações dos ClGAMs. 

No caso de se optar por linhas de financiamento para atividades produtivas sustentáveis, 
poderia ser utilizado um agente financeiro oficial que operaria o financiamento diretamente 
com os tomadores, sendo que o recurso entraria diretamente em uma conta 
especificamente aberta para esse fim. Esse arranjo será desenvolvido quando da definição 
das ações do Projeto referentes a ecoturismo, atividades produtivas sustentáveis, etc. 

A UCP elaboraria manuais contendo normas e procedimentos operativos de montagem e 
acompanhamento orçamentário, assim como promoveria, em conjunto com as 
coordenações dos corredores, programas de capacitação para as equipes técnicas dos 
núcleos executores, buscando agilizar as demandas, os controles e as prestações de 
contas dos projetos. 

B -ALTERNATIVA "B" 

1 Gestão Geral do Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos 

O IBAMA criaria em sua estrutura organizacional, uma Unidade Descentralizada para a 
gestão geral do Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos. 
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Essa Unidade Descentralizada seria constituída por uma instância de gestão geral do 
Projeto • Unidade Gestora (UGP) e por uma instância deliberativa· Conselho Deliberativo 
(CD). 

A UGP seria composta por um coordenador, um especialista em planejamento ambiental 
estratégico, um especialista em gestão de recursos financeiros, um técnico em informática 
e uma secretária bilingue. Toda a equipe seria contratada pelo Projeto, por intermédio 
PNUD, após terem seus currículos analisados e aprovados pelos membros do Conselho 
Deliberativo. 

Caberia à UGP: 

• administrar e gerenciar a implementação geral do Projeto; 

• compatibilizar objetivos, metas e estratégias de atuação fixadas para os 
Corredores; 

• promover articulação entre os organismos federais e estaduais envolvidos com o 
Projeto; 

• facilitar e prestar apoio técnico e administrativo para a implantação dos Corredores; 

• elaborar os Planos Operativos Anuais (POAs); 

• criar mecanismos de captação de recursos internos e externos; 

• promover acompanhamento, monitoramento e supervisão do Projeto. 

• atuar como apoio técnico e operativo do CD, preparando relatórios semestrais e 
convocando e secretariando as reuniões do Conselho. 

O Conselho Deliberativo seria formado pelos representantes das entidades públicas e 
privadas, federais e estaduais, que atuam em áreas dos Corredores Ecológicos e presidido 
pelo presidente do I BAMA. 

Esse Conselho seria formalizado por Decreto Ministerial e teria como funções: 

• estabelecer as diretrizes gerais para os Corredores; 
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• articular ações intersetoriais e interinstitucionais previstas para os Corredores; 

• analisar e aprovar os programas plurianuais de investimentos e os planos 
operativos anuais; 

• promover a supervisão do Projeto por meio de auditorias externas anuais; 
r • criar Câmaras Técnicas sempre que necessário. 

É importante ressaltar que, em se tratando da gestão geral do Projeto, o IBAMA aparece 
como co-participante das decisões do Projeto, uma vez que o Conselho Deliberativo 
participa na tomada de decisões. 

No nível das coordenações locais, as unidades descentralizadas do IBAMA que executam 
ações do Projeto aparecem como um dos núcleos executores do sistema de gestão local 
dos Corredores, isto é, do Centro Integrado de Gestão Ambiental. 
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2 Gestão de cada Corredor 

Como na alternativa anterior, em cada Corredor se instalaria um Centro Integrado de 
Gestão Ambiental, com uma Unidade Gestora Local do Projeto (UGL} e um Comitê Local 
que, nesse caso, teria funções deliberativas. 

A UGL teria a mesma composição apresentada na proposta anterior: um coordenador geral 
e cinco coordenadores, um para cada uma das ações estratégicas do Projeto 
(planejamento ambiental, gestão dos recursos financeiros, articulação comunitária, 
pesquisa e educação ambiental e monitoramento e fiscalização). 

As funções da UGL seriam: 

• elaborar o Plano Estratégico de Gestão do Corredor com as diretrizes locais para 
os projetos de articulação comunitária, de pesquisa e educação ambiental, de 
desenvolvimento sustentável e de fiscalização e monitoramento; 

• coordenar as ações desenvolvidas para viabilizar os Corredores Ecológicos; 

• promover ações de articulação com a comunidade; 

• prestar assistência técnica aos núcleos executores; 

• levantar as necessidades locais quanto a recursos financeiros, pessoal, 
equipamento; 

• montar sistemas de acompanhamento, monitoramento; 

• acompanhar e monitorar e supervisionar a execução das ações estratégicas 
previstas; 

• implantar sistemas de monitoramento e avaliação da biodiversidade; 

• preparar metodologias, normas, procedimentos para elaboração, implementação e 
acompanhamento de projetos; 

• gerir os recursos financeiros destinados ao CIGAM; 
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• estabelecer mecanismo de fontes próprias de recursos e de captação de recursos 
internos e externos; 

• elaborar o plano operativo anual. 

O coordenador da UGL do CIGAM terá com funções coordenar as ações a serem 
desenvolvidas; acompanhar e supervisionar o 'iesempenho das coordenações específicas 
de cada ação estratégica; dirigir a preparaçao dos planos anuais operativos; gerir os 
recursos financeiros; prestar contas e coordenar as demandas dos membros do Comitê 
quanto a informações sobre os projetos desenvolvidos no Corredor e servir de ligação 
entre o CIGAM e a Unidade Descentralizada, gestora geral do Projeto. 

A principal tarefa dos coordenadores das ações estratégicas seria articular com as 
entidades e/ou os núcleos executores as ações e os projetos necessários para viabilizar os 
Corredores como áreas privilegiadas de conservação da biodiversidade. · 

Os coordenadores locais, integrantes do CIGAM, seriam o elo de ligação entre os núcleos 
executores e o Projeto, tendo o papel de acompanhar, passo a passo, a execução das 
ações locais; prestar assistência técnica aos núcleos executores no cumprimento das 
normas e dos procedimentos de elaboração e controle de projetos; identificar e montar 
programas de capacitação e de apoio administrativo aos núcleos e preparar o plano anual 
de sua área. 

O Comitê Local seria constituído pelos representantes das entidades e/ou dos núcleos 
executores locais; representantes dos organismos federais e estaduais instalados nas 
áreas dos Corredores; membros da municipalidade; agentes econômicos; sociedade civil 
organizada; ONGs, em síntese, todos os agentes socioeconômicos que participam no 
Corredor. 

As funções do Comitê seriam: 

• estabelecer as diretrizes gerais para os Corredores; 

• estabelecer as prioridades locais para o planejamento ambiental e as ações 
estratégicas nos Corredores; 

• aprovar o plano de ação e os orçamentos anuais, os programas de assistência 
técnica e os projetos dos núcleos executores. 
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3 Gestão dos Recursos Financeiros 

Enquanto Unidade Descentralizada, a UGP teria maior autonomia financeira para gerir os 
recursos destinados aos Corredores de modo mais flexível, podendo, inclusive, firmar um 
contrato com o PNUD para facilitar a contratação de especialistas e a compra de 
equipamentos. 

A transferência de recursos orçamentários pc., eria ser feita diretamente às entidades e/ou 
aos núcleos executores que se submeteriam às exigências legais de controle. Os recursos 
destinados à operacionalização dos CIGAMs também deveriam ser alocados diretamente 
em conta aberta pela administração do Centro para esse fim. 

Poderiam ser propostas linhas de crédito especiais para setores produtivos privados que 
desenvolvessem projetos sustentáveis. Para isso seria firmado convênio entre o IBAMA e 
um agente financeiro oficial que, em uma conta especial, repassaria os recursos aos 
tomadores, ou a fundo perdido, ou com juros subsidiados, dependendo do tipo de projeto. 

Para as doações internas e externas, poder-se-ia usar o sistema existente dos Projetos 
Demonstrativos (PD/A) ou estabelecer uma linha de atuação do FNMA que atenda aos 
Corredores. 

A UGL poderia, por intermédio do Comitê Deliberativo Local, propor específicas de 
arrecadação para os agentes socioeconômicos que atuam nos Corredores. 

e-ALTERNATIVA e 

1 Gestão Geral do Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos 

O Projeto Parques e Reservas: Corredores Ecológicos transformar-se-ia, para o Governo 
brasileiro, em Programa Nacional de Corredores Ecológicos. 

A Presidência da República criaria o Programa e uma Comissão de Gestão Estratégica do 
Programa, no âmbito da Câmara Técnica de Políticas dos Recursos Naturais, sob a 
presidência do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

A Comissão de Gestão Estratégica/CGE teria como funções: 
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• promover a coordenação interministerial das ações a serem executadas nos 
Corredores é 

• coordenar e acompanhar as ações do Programa. 

A Comissão de Gestão Estratégica seria constituída por um colegiado, formado por 
representantes do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, que o presidiria; do Ministério da J: .• stiça; do Ministério do Planejamento e 
Orçamento; do Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Secretário de Coordenação da 
Câmara de Políticas Sociais; por cinco representantes da sociedade civil, indicados pelas 
entidades localizadas nas áreas dos ecossistemas Amazônico e Mata Atlântica, 
referendados pelo Ministro do Meio Ambiente. 

O apoio técnico-administrativo necessano ao funcionamento da Comissão caberia ao 
MMA, que constituiria uma Unidade Coordenadora (UC) do Programa. 

A UC seria formada por um coordenador e um especialista em planejamento ambiental 
estratégico, os quais teriam como funções coordenar e compatibilizar as demandas e 
prioridades dos Corredores com as grandes decisões do Programa. 

A tarefa principal dessa UC seria facilitar a implementação dos Corredores da Amazônia 
Central e Mata Atlântica Central e estes CIGAMs, depois de implementados, seriam 
responsáveis pelos estudos e pela implantação dos futuros Corredores. 
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2 Gestão de cada Corredor 

Em cada Corredor, seria instalado e constituído um CIGAM, semelhante ao descrito na 
Alternativa B. 

A diferença entre os CJGAM's dessa proposta e os das anteriores estão em suas 
possibilidades de transformação. Como nas propostas anteriores, os Centros seriam 
criados em áreas públicas de propriedade .::e Governo Federal, com infra-estrutura de 
apoio do MMA, por intermédio do IBAMA, e seus membros seriam contratados e mantidos 
pelo Programa, por de contrato firmado entre o MMA e o PNUD. 

O que se prevê de diferente nessa proposta é a transformação dos CIGAMs em 
Fundações de Direito Privado. Essa transformação dar-se-ia com um trabalho de 
articulação da UC e da UGL com as entidades e/ou os núcleos executores que atuam nos 
Corredores. 

O processo de transformação dos CIGAMs em Fundações de Direito Privado dar-se-ia ao 
longo da implementação do Projeto, quando os parceiros, afinados e conscientes da 
necessidade de conservar a biodiversidade, entendessem por bem constituir uma 
fundação. 

Como Fundações, os Centros seriam entidades de direito privado e atuariam como 
articuladores e suportes das ações dos poderes públicos. 

As instituições existentes nas áreas dos Corredores continuariam a desempenhar suas 
respectivas funções com seus recursos orçamentários, entretanto, se associariam entre si 
para planejar e executar ações complementares referentes ao controle e à conservação 
dos recursos naturais. Os centros seriam Fundações de Direito Privado que atuariam como 
"braços ágeis" das administrações locais. 

3 Gestão dos Recursos Financeiros 

Essa alternativa daria maior flexibilidade na gestão dos recursos quando os CIGAMs 
estivessem transformados em fundações. 

Apoiados pelo estatuto de uma Fundação, os CIGAM's poderiam trabalhar com recursos 
orçamentários, advindos do Projeto, e com recursos próprios, oriundos de rendas próprias 
e/ou doações. A flexibilidade de uma Fundação em alavancar recursos poderia garantir a 
sustentabilidade dos Corredores . 
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D - CUSTOS OPERACIONAIS ESTIMADOS POR ALTERNA TIVA 

Os custos operacionais consistiriam em recursos para manter as Unidades de Gestão 
Geral e os dois ClGAMs, no que se refere a pessoal e equipamentos, não estando 
incluídos os custos trabalhistas, nem os custos de manutenção. A infra-estrutura de apoio 
para as instalações seria fornecida pelo I BAMA. Os custos apresentados a seguir serão 
mais bem definidos quando da montagem final do Projeto. Por enquanto eles são 
estimativas aproximadas. 

Para montar as Unidades de Gestão Geral, os custos de pessoal estariam restritos a 
contratação de um coordenador e membros da unidade. Na alternativa "A" o coordenador 
seria um funcionário do IBAMA, indicado para desempenhar a função de Coordenador. Os 
equipamentos complementares para o funcionamento da UCP seriam uma linha telefônica 
e equipamentos de informática . 

Para montar os CIGAMs, um para cada Corredor, o Projeto deve prever gastos com a 
contratação de um coordenador, cinco especialistas, um técnico em informática e uma 
secretária executiva. 

O quadro a seguir apresenta os custos operacionais por proposta de gestão. 

INFRA-ESTRUTURA VALOR (USS) ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 
1· PESSOAL 
1· UGP 
1 Coordenador (13x5.000) 65.000 X X X 
1 Eso.Plani.Amb. (13x4.000) 52.000 X X X 
1 Gestor Financ. (13x4.000) 52.000 X X X 
1 Téc. Informática (13x 3.000) 39.000 X X X 
1 Secret. Bilinoue (13x2.000) 26.000 X X X 
2 CIGAM 
2 Coordenadores (13x5.000)130.000 X X X 
2 Eso. Plani. Amb. (13x4.000) 104.000 X X X 
2 Gestores Financ. (13x4.000) 104.000 X X X 
2 Eso. Neaociacões (13x4 000) 104.000 X X X 
2 Eso. Pesauisas (13x4.000) 104.000 X X X 
2 Eso. Educ. Ambiental (13x4.000) 104.000 X X X 
2 Espec. Sistema (13x4.000) 104.000 X X X 
Monitoramento e 
Fiscahzacão 
2 Téc. Informática /13x3.000l 78.000 X X X 
2 Secr. Executivas (13x2.000l 52.000 X X X 
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2 Motoristas (13x1.000l 26.000 X X X 
SUBTOTAL 1.079.000 1.144.000 1.144.000 
li - EQUIPAMENTOS 
1-UGP 
1 PENTIUM 2.000 X X X 
1 Impressora 600 X X X 
1 Scanner 1.500 X X X 
2 Laotoo 6.000 X X X 
1 Fax e linha telef. 2.500 X X X 
1 Fotocopiadora 1.000 X X X 
SUBTOTAL 13.600 13.600 13.600 
2-CIGAM 
6 PENTIUM 12.000 
6 lmoressora 4.800 
2 Scanner 3.000 
6 Laotoo 18.000 
2 Fax e linha telef. 5.500 
2 Fotocooiadora 4.000 
Eau10. Comoutacão 4.000 
Eauio. Fotoaratia 5.500 
Eauio. Filmaaem 10.000 
2 Veículos Blazer 80.000 
1 Voadeira 40.000 
Mobiliário Escrit. 9.000 
SUBTOTAL 195.800 195.800 195.800 195.800 

E -ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS PARA A GESTÃO DOS CO.RREDORES 

As alternativas apresentadas serão analisadas considerando os critérios estabelecidos no 
Termo de Referência. 

1. Habilidade para mobilizar, incentivar e integrar efetivamente os atores no Corredor. 

2. Habilidade para obter entendimentos e acordos entre os vários níveis de governo e 
atores não-governamentais; 

A eficiência de qualquer uma das alternativas para mobilizar, incentivar e integrar 
efetivamente os diversos atores nos Corredores e para firmar acordos entre os vários 
níveis de governo e atores não-governamentais está centrada na figura dos CIGAMs, dado 

130 



r: 

~~ 

~j ~ ....•..• 
r: 

r: 

r 

r: 

r: 

r: 
4,_.,TC/BR 
r: 

r: 

sua flexibilidade e mobilidade para integrar os diferentes atores políticos, institucionais, 
sociais e econômicos no processo de implementação dos Corredores. Todas as propostas 
devem investir profundamente no processo de articulação com esses atores. No entanto, 
assinala-se que na Alternativa "A", em que a gestão geral do projeto estaria centrada na 
figura do IBAMA, o trabalho de articulação entre os interessados deverá ser mais difícil, 
isso porque os limites institucionais do organismo está no tratamento das questões 
ambientais, e esse Projeto envolve ações de desenvolvimento bio-regionaJ. 

3. Capacidade de atuar pro-ativamente como gestor, não apenas como administrador 
coordenador; 

Considerando-se que, em todas as alternativas, os CIGAMs aparecem como estrutura 
básica para a implementação dos Corredores, poder-se-ia dizer que, mantendo-os como 
Unidades Gestoras Descentralizadas, tanto a Alternativa "B" como a "C", poderiam atender 
a esse critério. A Alternativa "A" estaria em desvantagem, uma vez que atuaria com 
dependência direta da Unidade de Gestão Geral do Projeto. 

4. Agilidade para receber, gastar, repassar e controlar fundos de diversas origens 
(federais, estaduais, arrecadação própria, doações internas e externas); 

Os limites impostos pelo sistema orçamentário para gestão dos recursos permitem afirmar 
que as vantagens de uma proposta sobre outra são quase insignificantes. A alternativa "C" 
apresenta uma possibilidade de resolução do problema ao apresentar uma perspectiva 
futura de transformar os CIGAMs em Fundações de Direito Privado. A "B", prevendo a 
gestão geral do Projeto como Unidade Descentralizada e os CIGAMs como Unidades 
Gestoras, possibilita certa agilidade no manejo dos recursos, entretanto, todas as fontes de 
recurso a serem aplicadas nos Corredores entrariam como orçamento público. 

5. Agilidade na aquisição de bens e serviços e realização de obras; 

A possibilidade de agilizar a aquisição de bens, serviços e realização de obras aparece em 
todas as alternativas, por contrato a ser firmado com o PNUD. Na alternativa "C" quando 
da transformação dos CIGAMs- em Fundações, poder-se-ia dispensar esse instrumento 
alternativo. 
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6. Chances para sustentabilidade política, financeira e administrativa ao fim do 
projeto; 

As Alternativas "B" e "C" apresentam algumas vantagens em relação alternativa "A". Por 
sua vez, os CIGAMs, transformados em Fundações, com a vontade e o interesse dos 
participantes do processo, dariam uma significativa vantagem para a alternativa "C". 

7. Habilidade para arrecadar e levantar : .. "dos; 

Essa habilidade pode ser desenvolvida em qualquer das alternativas a ser adotada. É 
certo, entretanto, que, tanto a "B", como a "C", apresentariam vantagens em relação à 
alternativa A. 

8. Reaplicação da alternativa em outros corredores ou bio regiões do país. 

Todas as alternativas poderiam ser adaptadas a outros corredores ou bio-regiôes. O que 
se faz necessário é implantar uma dessas alternativas nos dois Corredores como atividade 
piloto, de modo que, ao longo do processo de implementação, seja possível ir corrigindo e 
adaptando os sistemas de gestão à realidade de cada Corredor. 

A seguir apresenta-se um quadro sintetizando as vantagens e desvantagens de cada uma 
das alternativas, atribuindo aos critérios os conceitos BOM (B), REGULAR (R) E 
INSUFICIENTE (1): 

Critérios A B e 
1. Habilidade para Integrar Atores R R R 
2. Habilidade para Estabelecer Acordos R R R 
3. Capacidade para Atuar como Gestor 1 B B 
4. Agilidade para Gerir Recursos R B B 
5. Agilidade para Adiquirir bens B B B 
6. Chances de Sustentabilidade 1 R B 
7. Habilidade para levantar recursos R 8 B 
8. Capacidade de reaplicar em outros Corredores B 8 B 
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F - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROJETO 

1 Atividades Preparatórias 

Como se tem ressaltado várias vezes, o Projeto Parques e Reservas: Corredores 
Ecológicos, para ser viável como instrumento de conservação da biodiversidade, necessita 
estar integrado às ações dos poderes públicos, estaduais e municipais e dos agentes 
privados, previstas para as regiões dos Correcc res. 

Antes do início da execução propriamente dita do Projeto, na fase de montagem final, é 
necessário desencadear-se algumas ações que o legitime perante aqueles que atuam nas 
áreas dos Corredores. 

A construção do processo participativo e compartilhado deverá seguir duas linhas de 
atuação separadas, que se encontrarão quando da criação dos CIGAM's. Uma destinada à 
formalização de um Pacto entre os poderes públicos que intervêm (ou venham a) nos 
Corredores, outra destinada ao levantamento dos agentes privados que atuam nos 
Corredores e que potencialmente possam tornar-se um núcleo executor. 

O processo de formulação do Pacto seria dirigido aos tomadores de decisões das 
entidades públicas federais (MMA, IBAMA, CNPq, FUNAI, SUDAM, INCRA, CEPLAC, 
EMPRAPA, INPA, Museu GOELDI) e estaduais (OEMA's; entidades florestais, fundiárias, 
Secretarias de Agricultura). 

O trabalho de identificação e busca de parceiros junto à sociedade civil seria dirigido aos 
líderes e membros de ONGs, às associações produtivas e de classe. 

O objetivo final, tanto do Pacto, como do trabalho de identificação de parceiros, é legitimar 
o Projeto com a formalização de compromisso entre os principais interventores nas áreas 
dos Corredores. 

Por sua vez, as entidades públicas e privadas "trabalhadas" nessa fase preparatória seriam 
os membros dos futuros Conselhos (consultivo ou deliberativos) e/ou dos núcleos 
executores. 

A coordenação desse trabalho preparatório seria desenvolvida pela Unidade Preparatória 
(UP) que está funcionando no IBAMA, pelos representantes dos Estados e das ONGs. 
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A UP do Projeto está entendida como o embrião da futura célula da organização de gestão 
geral do Projeto (Coordenação Geral; Secretaria Executiva ou Unidade Coordenadora e/ou 
Preparatória, conforme for definida a forma de gestão geral do Projeto). 

2 Esquema de Gestão das Ações Estratégicas por Período de Tempo 

Partindo-se do pressuposto de que as ações preparatórias estariam em desenvolvimento, 
a UP estaria preparando a criação dos CIGA · lS. Esses centros estariam localizados em 
áreas dos Corredores, com infra-estrutura de apoio logístico que inclua sofisticados 
sistemas de comunicação e telecomunicação. 

A Secretaria Executiva dos Centros, formada por um secretário e por coordenadores 
técnicos das cinco ações estratégicas que nada mais seriam do que facilitadores e 
articuladores de ações desenvolvidas pelos núcleos executores e por uma equipe de apoio, 
desencadearia as ações estratégicas do Projeto. 

Retornando à idéia de que esse Projeto será viabilizado por um processo de construção 
compartilhada e, considerando-se que há ações a serem executadas em tempos, lugares e 
instâncias distintas, propõe-se um esquema de ações estratégicas, a ser executado, por 
um período de três anos, em /ocus diferenciados no tempo. 

Entende-se que o Corredor deve ser construído com implementação de ações de 
planejamento, articulação comunitária, educação ambiental, pesquisa, fiscalização e 
monitoramento e gestão financeira. 

Essas ações, por sua vez, acontecerão de modo diferenciado, no tempo e no espaço. Se 
por um lado os CIGAM's funcionam como uma sede coordenadora e suas ações 
concentram-se em estudos e articulações necessárias à implementação dos corredores, 
por outro as UCs estarão desenvolvendo ações específicas de sua competência, e os 
núcleos executores, identificados inicialmente, estarão preparando e/ou implementando 

. projetos, conforme demostrado no esquema de Gestão de Ações Estratégicas apresentado 
a seguir. 

Por exemplo, enquanto estiverem desenvolvendo os estudos para o zoneamento dos 
Corredores, nas Ucs, estarão sendo elaborados e implementados os Planos de Manejo 
que, por sua vez, servirão de subsídios para o zoneamento e a montagem de um Plano de 
Gestão Estratégico para os Corredores. Enquanto o possível núcleo executor "WAIMIRI 
ATROARI'' está implementando ações de controle ambiental para sua área, a coordenação 
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do CIGAM está preparando a montagem de um sistema de monitoramento ambiental para 
toda a área do Corredor. 

O período de duração do Projeto será determinado pelo IBAMA e pelos doadores. O 
esquema apresentado trabalha com horizonte de três anos, como uma etapa de 
montagem, execução, avaliação e possíveis mudanças de rumo. Um Projeto dessa 
complexidade exige permanente avaliação, devendo permitir alterações em suas propostas 
sempre que se constatem disfunções. 

3 Gestão Financeira nos Diferentes Níveis Operativos 

A complexidade do projeto exige a utilização de diversos mecanismos financeiros 
complementares para atuar nos diferentes espaços, nos quais se desenvolverão projetos 
que procurarão garantir a sustentabilidade dos Corredores e a biodiversidade neles 
localizada. 

O Brasil dispõe de experiências valiosas no manejo de mecanismos que poderão ser 
utilizados enquanto possível. O FNMA, o PD/A e o FUNBIO cobrem um grande número de 
opções de instituções que podem ser utilizadas como entidades instaladas e contribuir na 
implementação do projeto Corredores Ecológicos. A combinação ideal de mecanismos 
financeiros deverá ser definida quando o modelo de gestão for finalmente decidido. 

Apresenta-se, a seguir, o conjunto de funções preliminares do modelo de gestão financeira 
por níveis de gestão. 
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ESQUEMA DE GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS POR PERÍODO DE TEMPO 
ÁREAS ESTRATÉGICAS 

PLANEJAMENTO ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

·;:'/.iic:..:;-1Elaboração de Plano de Maneio (PM) 
. i'.·1~· -~ ,H ~;:µ~!,,..i{ Implementação de PM 

Estudos de novas UCs (APPN) 

Elaboração POA 

Estudo população interna e de entorno 

Identificação de parceiros 

Capacitação de rec. Humanos 

Capacitação AH 

Dotação de infra-estrutura 

Definição de programa UCs 

Elaboração de projetos UCs 

Implementação de novas UCs 

Elaboração de PM 

Implementação de PM 

Elaboração POA 

lmplem. pro], com comum .int. e entorno 

Promoção agentes arnbrentais [lmpternentaçâo projetos 

Implantação PM 

Elaboração POA 

Avaliação de resultados 

lmplem. pro]. com comum .mt, e entorno 'Implementação de projetos 

Avaliação de resultados Avaliação de resultados 

Levantamento de problemas 

Capacitação AH (elaboração. execução 

Acompanhamento de projetos) 

Implementação de projetos 

Elaboração proj. Desenv. Sustentável 
(OS) 

(pesca. floresta. etc) 

Implementação de projetos 

Elaboração pro]. educ. ambiental 

(formal e não formal) 

Implementação de projetos 

Montagem de projeto de 
acompanhamento 

Avaliação de projetos 

Elaboração pror, OS 

Implementação de projetos 

Avaliação de resultados 

Elaboração projetos 

Implementação de projetos 

Acompanhamento de projetos 

Acompanhamento de projetos 

Avaliação de resultados 

Implementação de projetos 

Avaliação de resultados 

Implementação de projetos 

Avaliação de resultados 

Estudo Alternativas Educação Ambiental 

Identificação agentes sociais Elaboração Plano Gestão Estrateqica pi 
os 

ldenuficação de agentes socrars 

Programas de capacitação 

Montagem sist. Acompanhamento e aval. 

Assist. técnica 

Prog. Desenv. Sustentável Elaboração de prog. Educação Ambiental 

Elaboração est. lnsutucronafíz açãc jlmplementaçào Programa 
corredor 

Implementação prog. Acomoanhamento !Acompanhamento ao Programa 

Assasscna-asststêncra técnica Assessor1a-ass1sténc1a técnica 

Implementação de programa 

Acompanhamento programa 

Assessor1a-ass1stênc1a técnica 

Implementação prog. Acompanhamento !Implementação Programa 

Avaliação de resultados Avaliação de resultados 

Assessona-assrstenoa técnica Assessona-assrstêncra técnica 

Implementação de programa 

Avaliação de resultados 

Assessona-assrstêncta técnica 
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ESQUEMA DE GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS POR PERÍODO DE TEMPO 
ÁREAS ESTRATÉGICAS 

PESQUISA 

Divulgação possibilidades de pesquisa 

FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO I GESTÃO DO RECURSOS 

Identificação parcerias 1Capac11ação RH 

Levantamento necessidades Estudo de alternativa pi renda própria 
Capacitação RH Preparação POA 

Montagem programa fiscalização 

Montagem prog. de monitoramento 

Implementação de projetos Implementação de projetos Execução orçamentária 

Preparação POA 

Implementação de projetos 

Avaliação de resultados 

Implementação de projetos 

Avaliação de resultados 

Execução . controle do orçamento 

Preparação POA 

Avaliação de resultados 

Capacitação AH 

Levantamento equip. necessários 

Divulgação resultados de pesquisa 

Elaboração de proj. de pesquisa aplicada I Estabelecimento de parcerias 

Implementação de projetos Elaboração de projetos 

(Agentes ambientais. 'monitores naturais') 1 Preparação plano anual orçamentário 

Execução orçamentária 

Elaboração projetos 

Implementação de projetos 

Duvulgação resultados 

Captação de recursos 

Implementação de projetos Preparação plano anual orçamentário 

Avaliação de resultados 

Implementação de projetos 

Divulgação resultados 

Avaliação de resultados 

Definição de linhas de pesquisa 

Elaboração de programa 

Elaboração e divulg. de editais 
convocatórias de projetos 

Implementação de projetos 

Avaliação de resultados 

Preparação plano anual orçamentário 

Execução orçamentaria 

Avaliação de resultados 

Identificação parcerias 

Montar srst. ce fiscalização 

Montar sist. de monitoramento 

Elaboração estudo fundo 

Elaboração estudo captação de recursos 

Montagem sist. de gestão rec. financeiros 

Fortalecer parceiros (AH e ecuro, l 

Implementação de programa 

Acompanhamento programa 

Assessoria-assistência técnica 

Implementação de sistemas 

Assassona-assrsténcra técnica 

Implementação de sistemas 

Assessona-assrstêncra técnica 

Implementação oe programa 

Avaliação de resultados 

Assessona-assrstêncra técnica 

Implementação de sistemas 

Avaliação de resultados 

Assessona-asststêncra técnica 

Implementação de sistemas 

Avaliação de resultados 

Assessoria-ass1sténc1a técnica 
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Funções do Modelo de Gestão de Recursos Financeiros 

NÍVEIS DE 
GESTÃO 

INTERNALIZAÇÃO I TRANSFERÊNCIA ARRECADAÇÃO COORDENAÇÃO 

Gestão Geral do I Controle sobre os Administração das Captação de Elaboração de um 
Projeto diferentes transferências investmentos de programa de 

mecanismos de orçamentárias para as fontes internacionais e investimentos para 
internalização do Ucs públicas. nacionais lodos os Corredores 
financiamento externo, Administração direta que fazem parte do 
sejam por via ou contratação de Projeto 
orçamentária direta serviços para a 
aos executores ou por administração de 
intermediários sistemas de doação 

que operem em nível 
central 

Administração direta 
ou contatação de 
serviços para a 
administração de 
sistemas de doação 
nos Corredores 

Elaboração de 
programas de 
investimentos para os 
Corredores 

Corredores 
Ecológicos (CIGAM) 

Estados 
Municípios 

e Administração direta Estabelecimento de Elaboração de 
ou contatação de fundos estaduais e programas de 
serviços para a municipais para investimentos para os 
administração de agilizar a captação de Estados e municípios 
sistemas de doação financiamento local e que participem nas 
de fundos estaduais e para estabelecer ações dos Corredores. 
municipais mecanismos de Essa função poderia 

sustentabilidade ser responsabilidade 
financeira para os dos fundos estaduais 
respectivos e municipais. 
Corredores 

Núcleos Executores Obtenção de fundos 
próprios 

Integração das 
iniciativas de 
coordenação 
realizadas nos 
Corredores Ecológicos 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Sem desenvolver um trabalho de negociação, articulação e parceria, seja qual for o 
sistema de gestão que se venha a adotar, será muito difícil viabilizar esses espaços como 
áreas de conservação de biodiversidade. 

O efetivo conhecimento desses espaços denominados Corredores Ecológicos é 
necessário, pois se trata de uma idéia nova em matéria de conservação da biodiversidade. 
Até não muito tempo atrás, acreditava-se que o estabelecimento de Unidades de 
Conservação seria suficiente para a proteção dos recursos naturais em áreas ricas em 
diversidade biológica. 

A implantação de Corredores Ecológicos, como extensas áreas de conservação em que se 
localizam e circulam indivíduos das mais variadas espécies, populações e agentes 
socioeconômicos implica conhecimentos aprofundados das relações entre as espécies 
vivas e populações locais; dos limites de sobrevivência para ambos; dos modos de 
conservação necessários e possíveis; dos arranjos institucionais no contexto de um 
processo de planejamento ambiental estratégico. Essas são tarefas que o Projeto deve 
assumir como prioritárias. Portanto, enquanto se estão implementando algumas ações 
pontuais, o Projeto deve promover a realização de um macrozoneamento que possibilite o 
conhecimento detalhado das relações socioeconômicas e ambientais predominantes 
nesses espaços. 

Nesse sentido, é necessário considerar e promover articulações com os estados que já 
estão desenvolvendo estudos para o zoneamento econômico ecológico na Amazônia e 
com os responsáveis em nível federal, estadual e municipal, vinculados ao Programa de 
Gerenciamento Costeiro, no Corredor da Mata Atlantica Central. 

O estudo detalhado dessas áreas permitiria, por um lado, justificar os critérios técnico 
científicos determinantes no traçado dos referidos Corredores e, por outro, reforçar o 
processo de legitimação do Projeto junto à sociedade e aos poderes públicos locais. 

O atual traçado dos Corredores foi uma das críticas mais constantes registradas nas 
entrevistas. Não houve resistência quanto a idéia de Corredor Ecológico. Entretanto, as 
questões que mais surgiram referem-se à metodologia de definição dos limites dos 
Corredores; à insuficiência de conhecimento sobre as áreas e à pouca participação dos 
responsáveis pelo processo de construção do Projeto. 
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Com referência aos limites, constatou-se que, no Corredor da Amazônia Central houve um 
corte que divide duas áreas indígenas pertencentes à mesma etnia.(Vide mapa anexo). No 
Corredor da Mata Atlântica Central, as dúvidas concentraram-se na inclusão do Parque 
Nacional Marinho de Abrolhos. 

O Corredor da Mata Atlântica também foi questionado por seu tamanho e pelas notórias 
diferenças encontradas entre as áreas que o compõem, considerando que a continuidade é 
uma característica determinante para definir os Corredores. Inclusive, registraram-se 
sugestões para se estudar a possibilidade de redesenhá-lo, subdividindo-o em 
microrregiões. 

O importante é entender os Corredores como espaços que estarão sendo ajustados e 
redefinidos ao longo de um processo de adequação de interesses e necessidades dos 
seres vivos que compartilham esses espaços. 

Portanto, as ações a serem desenvolvidas nos Corredores devem implementar-se, 
considerando a noção de processo. A própria idéia de Corredor Ecológico é um processo a 
ser construído. É apostando em permanente troca e constante negociação, que se poderão 
estabelecer espaços privilegiados de conservação da biodiversidade. 

A sugestão sobre as questões dos limites e traçados dos Corredores é de que, com base 
no conhecimento já existente sobre a diversidade biológica e na realidade sócio 
econômica-cultural desses espaços, se promova a elaboração de um macrozoneamento 
para as áreas dos Corredores da Amazônia e da Mata Atlântica, não esquecendo de 
articular com os Estados que já estejam desenvolvendo projetos desa natureza. 

Uma das razões de êxito de um projeto consiste na capacidade dos executores de 
desenvolver as ações previstas inicialmente. Para isso, o Projeto deve contemplar ações 
de capacitação para os membros dos núcleos executores e todos os participantes 
preparando-os tanto para as ações de gestão, como para o processo de articulação e 
negociação que esse Projeto vai exigir desde seu início. 

Com referência aos dirigentes e coordenadores do Projeto como gestores, é importante 
registrar que os escolhidos deverão apresentar um perfil de planejador, com capacidade 
para negociação. O próprio Projeto deve considerar a possibilidade de assumir os custos 
de remuneração dos profissionais que estarão alocados nos Corredores. 
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Com relação à criação de um Fundo, considera-se que, primeiro deve-se definir suas 
características em função do Projeto dos Corredores. Caso seja um Fundo depositário de 
recursos orçamentários e/ou de doações, pode-se propor utilizar os Fundos já existentes, 
como FNMA ou FUNBIO. Um novo Fundo só se justificaria no caso de ser um gestor de 
recursos gerados nos Corredores, como taxas de uso de recursos naturais, ou outras 
possíveis fontes. Nesse sentido, o que se deve prever, no Projeto, é um estudo detalhado, 
definindo qual seria o melhor tipo de Fundo para os Corredores e quais os instrumentos e 
mecanismos necessários para viabilizá-lo como fonte de renda permanente. 

Outro estudo que deve estar previsto no Projeto é a questão institucional dos Corredores. 
Enquanto se está procedendo à implementação, deve-se estudar alternativas para sua 
efetiva institucionalização. O reconhecimento dos Corredores deve estar consolidado como 
uma figura de direito institucional. Hoje seria prematuro tratar da questão em um processo 
que se está construindo, entretanto, já se pode iniciar um estudo que proponha alternativas 
possíveis de institucionalização desses espaços de conservação da biodiversidade. 

A recomendação final refere-se aos sistemas de gestão do Projeto. Seja qual for o sistema 
escolhido, deve-se ter sempre presente que o Projeto Parques e Reservas: Corredores 
Ecológicos é um projeto de gestão compartilhada e que, dificilmente, poderá ser executado 
sem parcerias. 
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