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Pref,cio 

o contrato de empréstimo entre a Rep(íblica Federativa do 
Brasil e o Banco Mundial para financiamento do Plano Agropecuãrio 
e Florestal de Rondõnia-PLANAFLORO, dentre outros compromissos, 
prevê que o Governo do Estado de Rondônia, a cada ano, através de 
um comitê de caráter independente, por ele convocado, proceda a 
uma avaliação de desempenho do programa. 

Dessas avaliações, que devem resultar em recomendações 
voltadas para aumentar a eficiência da execução~ a eficácia da 
ação desenvolvida, constariam: o monitoramento da implementação 
das pollticas de •eio a.ciente e de refonaas institucionais 
empreendidas em conexão com o programa; a avaliação da 
compatibilidade dos progra.aas anuais de investimentos Federal e 
Estadual, e- Rondõnia, coa o zonea.ento s6cio-econõmico 
ecol6gico; e a análise do desempenho alcançado por cada um dos 
componentes do PLANAFLORO. 

Pelo Decreto Estadual 5g 6.100, de 22.09.93, o Governo de 
Rondônia, oficialmente, instalou um comitê para proceder à 
avaliação correspondente ao que seria o primeiro ano de execução 
do prograJ11a. Porém, na real.idade, a abrangência da avaliação 
ser ia outra, maa vez que a execução do prograiaa apenas se 
iniciara, dado que os desez:,cl.sos s6 co.eçara. a ocorrer e:m junho 
de 93. 

Este coaitê, que recebeu a denoainação de "Comitê de 
Avaliação Independente-cx»oJ•, responsável pelo trabalho que a 
seguir se apresenta, compõe-se de oito membros, sendo quatro 
representantes de instituições governaJRentais (Secretaria de 
Assuntos Internacionais-SEAIN/SEPLAN PR, Ministério da 
Agricultura, Abastecuaento e Reforma Agrãria, Ministério do Meio 
Ambiente e da bazõnia Legal e Ministério da Integração Regional) 
e quatro representantes de organizações não-governamentais 
(Federação dos Trabalhadores na Agricultura-FETAGRO, Organização 
dos Seringueiros de Rondõnia-OSR, Coordenadoria das Organizações 
Incl1ge.na.s da Aaazõnia Brasileira-COIAB e Fundo Mundial para 
Natureza-wwF/Brasil). 

cabe ressaltar a illportância dessa avaliação, apesar do 
estágio ainda incipiente da execução do programa, como um meio de 
perm.i tir que seja. adotadas •edidas corretivas para problemas 
ainda eabrionários, que poderiam, no futuro próximo, caso não 
fosse. teapestivamente indentificados e corrigidos, comprometer 
o seu deseapenho. 

Assi.Jll, o prop6sito deste trabalho é contribuir com sugestões 
para os decisores da ãrea governamental, especial.lllente do Governo 
do Estado de Rondõnia e de organisJDos especificos do Governo 
Federal. voltadas para o aperfeiçoa.J11ento da execução de um 
prograJlla que tem por base pressupostos de validade indiscutiveis 
e, dessa for.a, fazer com que sejam construidas alternativas para 
o desenvolvi.Jlento de Rondônia, sustentáveis a :médio e longo 
prazos e vi4veis nos aspectos econõmicos, sociais, culturais e 
ambientais, que se constituem no objetivo maior do PLANAFLORO. 
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COXITI DB AVALIAÇiO INI>BPEJIDEN"l'E DO PLANA.FLORO 
RBSOXO BXECUTIVO DO RELATÕRIO DB AVALZAÇiO 

Este resumo apresenta os aspectos mais relevantes da 
avaliação do Plano Agropecuário e Florestal de Rondõnia 
PLANAFLORO, com vistas a que possam subsidiar os principais 
dirigentes dos 6rgãos envolvidos com a sua execução, na adoção de 
•edidas que permitam corrigir eventuais distorções. 

Dentre as providências que foram encaminhadas pelo Governo 
do Estado de Rondônia, como preparat6rias para a implantação do 
progra.a e para a concretização do apoio financeiro do Banco 
Nundial, destaca-se a institucionalização de um zoneamento-s6cio 
econõaico-ecol6gico para o estado - em contexto no qual o 
financiaiaento não passava de uma hip6tese - pelas dificuldades e 
custos pol1ticos de tal atitude. 

Assim, •esmo ainda como hipótese, o PLANAFLORO estimulou a 
criação de WI aarco, que por si s6, pelo seu potencial de 
.abilização dos segmentos mais esclarecidos da sociedade, 
passivei.ente, se constituirá, em qualquer avaliação que dele se 
faça, em seu resultado mais importante, ou seja:- a criação de um 
instnmento legal que define os critérios para a ação do hoae.a em 
relação ao 11eio ~iente, que permite o combate de práticas 
predatbrias, que direciona os investimentos públicos de todos os 
nivei.s de governe, e q;1e, enfim, estabelece orientações para Ulll. 
desenvolv.i.9ento ~_entável em terJDos econômicos e ecol6gicos 
para Rondônia. 

Há que se considerar que in'CiJDeras dificuldades foram e serão 
encontradas para que a Lei do Zoneamento e o PLANAFLORO sejam 
integrai.ente vigorantes. Forças expressivas coml:)atem-nos sob a 
alegaç.4o de que içedem o desenvolvimento de Rondõnia. Na 
verdade, são pol1ticos pouco esclarecidos e madeireiros, 
gari.llpeiros e pecuaristas que se sentem atingidos em seus 
interesses, pois desejam manter as fo~as predatórias que lhes 
peraitea a obtenção de lucro fâcil, apesar dos elevados custos 
sociais que transferea à sociedade. 

A i.çle11entação · de um programa com caracterlsticas 
totai..ente inovadoras, que requer wn aparato institucional com 
capacidade de planejar, coordenar, executar e •onitorar ações que 
precisa. estar:- legitiaadas socialaente; viabilizadas técnica, 
pol1tica e institucionalmente; e compatibilizadas com as 
diretrizes de UlD desenvolvimento sustentável, constitui-se numa 
tarefa que se constroi através de UJl processo de continuo 
aperteiç:oa.e.nto. 

Apesar do significativo conte6do democrático da atitude do 
Governo do Estado de Rondônia, ao assegurar a participação 
paritAria de representantes de 6rgãos executores e de 
organizações não-governamentais no nlvel decis6rio superior do 
processo de planejaJDento (Comissões Noraati vas de Programa e 
Conselho Deliberativo que têm atribuições de normatização e 
coordena~o do planejamento das atividades); dificuldades 
inerentes l complexidade desse pr6prio processo, não permitiram 
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um maior aprofundamento de questões relevantes para a definição 
de diretrizes para a elaboração da programação anual, tais como: 
anãlise de compatibilidade das pollticas e investimentos püblicos 
com o zoneamento; capacidade institucional dos 6rgãos executores; 
articulação interinstitucional; e monitoramento da execução. 

O Plano Operativo Anual-POA, representa a etapa de 
planejamento voltada para o curto prazo. Este instrumento, que 
atende exigências institucionais, tem sua efetividade 
condicionada por não estar vinculado a instrumentos de 
planejamento de aédio prazo, por não se enquadrar em diretrizes 
para a sua elaboração que tenham observado os aspectos 
operacionais e institucionais e por não ter contemplado a 
participação efetiva da coaunidade, de técnicos ·e do poder 
público local na definição das ações dele constantes. 

Tais içerfeições que se justificam pelo pouco tempo de 
execução do programa, poderão ser corrigidas com o detalhamento 
e a implantação de um processo de planejamento que contemple a 
participação de organizações da comunidade em todas as etapas da 
iaplementação do programa (definição de ações, execução e 
•onitoria), a partir de uma critica da sistemática hoje 
utilizada. 

Esse p: ueesso deveria privilegiar a concepção de 
i.nst:ruae.ntos ~ planejamento de curto, médio e longo prazos, 
a_rticulados en--re si, e capazes de dar consistência programática, 
operacional e institucional à programação anual. .Nesse aesao 
~~tido, se deveria conceber uma sistemática eficiente para o 
desenvolvi.ae.nto das atividades de aonitoria, capaz de atender 
todas as exigências institucionais e, principalmente, dar uma 
contribui~o para corrigir tempestivamente entraves ao bom 
deseJapenho do programa. 

A exig~ia de bom n1vel técnico para o pessoal envolvido 
cc. a coordenação e execução do PLANAFLORO, decorrentes do 
caráter inovador e da complexidade da proposta, tem se 
constituido e. 1111a dificuldade adicional para o bom desempenho do 
prograJIA, dadas as restrições conjunturais que i.apedem ao Estado 
praticar u.a politica salarial atrativa, capaz de permitir a 
contratação de técnicos coa a qualificação exigida. 

Por outro 1ado, a alternativa de se pagar gratificação para 
o pessoal envolvido com o programa, sem que essa escolha esteja 
baseada em UII processo coa critérios muito bem definidos, tais 
ca90: n1vel de aproveitamento em curso especifico; e concurso ou 
outra foraa. de seleção por llérito, com.o se tem procedido, provoca 
reações contrárias dos não beneficiados e conflitos entre os 
próprios servidores, e, consequentemente, limitações ao 
desellpenho do programa. 

De qualquer maneira, o programa de capacitação deve ser 
significativamente ampliado, como uma forma de que sejam 
aini.aizadas as deficiências já referidas. Este esforço de 
capacitação deve se dar de ~oraa a potencializar seus resultados 
e, portanto, deve ser respaldado em um programa tecnicamente 
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elaborado e que tenha por propósito suprir carências 
identificadas. Não obstante, visando abrir um processo mais 
dinâmico para o conhecimento do programa e das suas ações, deverâ 
ser enfatizada a realização de seminários sobre os principais 
temas do PLANAFLORO, envolvendo dirigentes e técnicos dos 6rgãos 
executores estaduais e municipais, representantes da sociedade 
civil (organizações não-governamentais, movimentos sociais e 
setores ellpresariais) e consultores especializados. 

o programa de cooperação técnica com o PNUD necessita ser 
inclu1do no contexto da discussão sobre os aperfeiçoamentos a 
serem introduzidos no planejam.ente e na execução do PLANA.FLORO, 
para tornã-lo um instrumento eficaz desse próprio ajuste. 

o PLANAFLORO, ao receber transferências de recursos do 
Governo Federal para o seu financiamento, recursos do empréstimo 
e de contrapartida, se sub•ete ao cumprimento de exigências 
legais, além daquelas já decorrentes dos acordos com o BIRD, que 
demanda. muito envolv~ento do pessoal do Estado em atividades 
burocráticas. t improvável que essas exigências deixem de 
existir. o que, de concreto, se poderia fazer, seria estudá-las 
e definir uma forma de atendê-las com maior eficiência e •enor 
custo, tanto através da simplificação de rotinas e da 
infor.atização, como de programas de capacitação. 

e e: aponente -x>esenvolvi.Jtento Agroflorestal• do programa 
busca .xiif icar o quadro tradicional que tem caracterizado o 
setor agropecuârio de Rondônia, através da illplementação de uma 
estratégia capaz de criar condições para a sustentabilidade 
econõmica e ecolõgica da atividade agroflorestal neste estado. 
com tal propósito, a impleaentação dessa estratégia exige UJll 
esforço de planeja.ente, de organização e articulação 
institucional e de capacitação de recursos humanos, que exigirão 
sempre continues aperfeiçoa.entos. 

A ccmpatibilização dos instrumentos de pol1tica agricola com 
o a.arco conceitual do PLANAFLORO, mesmo que em termos gerais 
sejêlJl ccmpativeis, é uaa dificuldade sempre presente, 
especial..aente quando se considera que em aui tos casos essas ações 
são executa.das concorrentemente pelo Estado e pelo Governo 
Federal, tais co•o: crédito rural, pesquisa, extensão e 
co.ercialização. 

A utilização de base comUJII para a formulação das ações dos 
vários segiaentos abrangidos pelo PLANAFLORO, poderia vir a se 
constituir em um fator que facilitaria a articulação 
interinstitucional e a coaplementariedade programâtica._ Uma 
programação voltada para o atingimento de metas em termos de 
•odelos de produção comprovadamente viáveis, poderâ vir a ser 
essa base. 

A exclusão das culturas de café e cacau dentre aquelas 
merecedoras do apoio do programa, se constitui numa negação da 
realidade e da dinhica do setor rural de Rondônia. Essas 
culturas, tidas nos modelos de produção agroflorestal 
desenvolvidos para programa como "carro chefe" do ponto de vista 
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econômico, não são contempladas com recursos do empréstimo do 
Banco Mundial. o Banco deveria rever sua posição,. e já a partir 
do POA 94 considerar o café, o cacau, a seringa e a castanha, 
como as principais culturas perenes a serem apoiadas. 

r: 

No componente "Conservação, Manejo e Proteção Ambiental", 
algumas atividades significativas foram realizadas nesta fase 
inicial de execução do PLANAFLORO, destacando-se, dentre elas, o 
aumento das atividades de fiscalização e o inicio de estudos 
sócio-econômicos e fundiários, visando a implantação, manejo e 
proteção de várias unidades de conservação, inclusive de Reservas 
Extrativistas. 

r: 

Rão obstante a importância desses avanços, alguns entraves 
tê.a dificultado a obtenção de um melhor desempenho do componente 
aabiental do PLANAFLORO, dentre os quais cabe ressaltar: 
deficiência no sistema de planejamento e aonitoria de atividades 
na área ambiental; carência de capacidade institucional, 
especialmente eJ1 tenaos de recursos humanos qualificados; 
dificuldades de articulação interinstitucional na execução de 
ações que requerem cooperação efetiva; exigências burocráticas 
i.JapedeJP. uma aaior agilidade na execução de várias atividades; e 
~_ência de algum.as politicas públicas que necessitam de alguns 
ajlls-...es para se adequareJD :melhor às diretrizes do Zone.a»ento e do 
P"..ADFI,ORO; 

os principais entraves relacionados com as pollticas 
pw::icas, confo~e referência acima, são: a ausência de aedidas 
11ais eficazes para garantir a institucionalização do zoneamento 
e a isplantação das unidades estaduais de conservação; a falta de 
unidade pol1tica entre o INCRA nacional e local, e entre este 
6ltllt0 e o Governo estadual, que tem •ativado tentativas não 
concretizadas da implantação de projetos fundiârios em desacordo 
coa a legislação ambiental, inclusive com o zoneamento sõcio 
econõaico-ecolõgico de Rondônia; e a pouca eficácia dos 
instru.entos de licenciamento ambiental, especialmente 
concernentes às autorizações de desmatamento e exploração 
.adeireira. - Para superação dessas dificuldades, as prioridades na ãrea 
a.biental, durante o ano de 1994, deveriam incluir as seguintes 
Jledidas: 

- Formalização, através de convênio, da cooperação efetiva 
do INCRA nas atividades do PLANAFLORO, e de diretrizes 
especificas para orientarem a ação governamental no setor 
fundiã.rio, compatíveis coa os objetivos do zoneamento s6cio 
econ6mico-ecol6gico; 

-- c., 
- Regulamentação da Lei Complementar que dispõe sobre o 

zonea.ento s6cio-ecol6gico-econômico de Rondõnia, bem como a 
realização de uaa anãlise das deficiências da atual legislação 
sobre unidades estaduais de conservação; 
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- Conclusão dos estudos s6cio-econõmicos e fundiários, com 
a conseqüente criação e/ou implantação das Reservas Extrativistas 
e outras unidades de conservação por eles consideradas 
prioritãrias; 

- Revisão da pol1tica para a concessão de autori_zações de 
desmatamento e exploração florestal, principalmente em relação às 
unidades estaduais de conservação; 

- Definição de medidas efetivas para garantir a reposição 
florestal ea Rondônia, incluindo a revisão da atual pol1tica de 
arrecadação do IBAMA; 

Auaento dos esforços de fiscalização amb-iental, 
especial•ente nas ãreas legal•ente protegidas e sujeitas às 
pressões de madeireiros, especuladores de terra, etc. Nesse 
sentido, recomenda-se a renovação do convênio entre o IBAMA e 
SEDAM, voltado para essa finalidade; 

Definição de medidas concretas para promover a 
intensificação agricola e a recuperação de áreas degradadas nas 
zonas 01 e 02, incluindo ações de reposição florestal, inclusive 
como for.a de diainuir a pressão sobre áreas de conservação 
a.biental; 

De.finição clara das necessidades de capacitação de 
recursos b.uaanos, de treinamento e de assessoria técnica, COJI o 
propósito de melhorar o planejamento, a execução e a monitoria do 
programa; 

- PrOJDoção de campanhas informativas sobre o conceito de 
desenvolvi..ento sustentado e sobre a importância do zoneamento 
s6cio-econõmico-ecol6gico e do PLANAFLORO, com o objetivo de 
conscientizar a população de Rondônia, neste sentido; 

- Definição de estratégias para promover uma discussão aais 
aberta, coa a sociedade civil organizada, sobre os grandes tesas 
jo PLANA.FLORO, através de seminãrios, criação de câmaras técnicas 
setoriais, etc. 

Em conclusão, o marco conceitual de desenvolvimento 
sustentável sugere a necessidade de se ter UJD.a nova visão de 
aundo, orientada por valores básicos, tais como: o da 
importância do aanejo sustentãvel dos recursos naturais 
(inclusive como forma de garantia da continuidade do 
desenvolvu.ento econômico a longo prazo); o do combate à pobreza 
com decorrente redução de desigualdades sociais_ {como objetivos 
compatíveis com a aanutenção da qualidade do aeio ambiente); e a 
solidariedade e o respeito pela diversidade cultural • 
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Neste sentido, a contribuição do PLANAFLORO para o 
desenvolvimento sustentado de Rondônia estâ estreitamente 
vinculada à evolução desse conceito dentro da sociedade local. 
Portanto, ao seu Governo cabe a responsabilidade pela liderança 
desse processo, e, assim, assumir, ainda com maior empenho, a 
mediação polltica entre as forças mais expressiv~s da sociedade 
local, buscando-lhes o apoio e, ao mesmo tempo, demonstrar que o 
PLANAFLORO possui a "sustentabilidade pol1tica" necessãria para 
garantir a sua implementação . 
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I. Introduçio 

1.1 Origens do PLANAFLORO 

A elaboração do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 
(PLANAFLORO) iniciou-se em 1986, a partir.de uma iniciativa do 
Governo de Rondônia, contando com o apoio de técnicos da FAO e do 
Banco Mundial. o surgimento do PLANAFLORO, nessa época, reflete 
uma determinada conjuntura pol1tica e institucional existente 
durante a implantação de seu antecessor, o Programa de 
Desenvolvimento Integrado do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE). 
Essa conjuntura foi cara<:=terizada pelos seguin_tes fatores: 

a) a crise do POWNOROESTE: Jâ ã época da avaliação de 
•eio-termo do POLONOROESTE (1984-85), foi possível se verificar 
uma série de desvios e problemas graves:- a aceleração 
desenfreada dos índices de desmatamento em Rondônia; um grande 
acréscao no fluxo de entrada de •igrantes para o Estado, 
grandemente facilitado pelo asfaltamento da Rodovia cuiabá-Porto 
Velho, financiado pelo POLONOROESTE; a expansão da pecuarização 
e concentração fundiária em áreas de colonização oficial, embora 
o POLONOROESTE tivesse como objetivo básico a •fixação• de 
pequenos agricultores, através do plantio de culturas perenes 
(café, cacau e seringueira); e a expansão desordenada das 
atividades agropecuárias e aadeireiras, associada a invasões de 
unidades de conservação, inclusive reservas indígenas; e 

b) a crise rinanceira do Est.ado: com a aproxiaação da data 
de encerramento do POLONOROESTE, o Governo de Rondônia passou a 
buscar garantir a continuidade de um fluxo de recursos externos 
para o Estado, semelhante àquele do qual tinha se beneficiado 
desde o inicio da década de oitenta. 

Para o Banco Mundial, depois da experiência do POLONOROESTE, 
alvo de criticas de entidades ambientalistas e de parlaiaentares 
representantes dos paises com aaior participação no capital dessa 
instituição financeira internacional, s6 seria poss1vel apoiar um 
novo projeto caso ele contivesse u. forte componente ambiental. 
Vale observar que o inicio das negociações para o ªPOLONOROESTE 
II•, posteriormente denominado Plano Agropecuário e Florestal de 
Rondônia - PLANAFLOR01, coincidiu com o inicio da ªNova 
Rep'Cí.blica•, o que criou condições •ais favoráveis para a 
discussão de propostas alternativas de •desenvolvimento 
sustentável• em Rondônia. 

Neste período, surge wna proposta para o •zoneamento s6cio 
econõmico-ecol6gico• de Rond6nia, · que se tornaria na base 
estratégica para a elaboração das ações do PLANAFLORO. Uma 
proposta básica do zoneamento estadual seria a de intensificar a 

•o Banco Mundial, o PLAHAP'LORO recebeu o nome em inglês de ·Rondônia Natural 
Resourcea Kanagement Project• (Projeto de Manejo de Recuraoe Naturais de 
Jtondônia) • 
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agricultura nas áreas já ocupadas por pequenos agricultores, e, 
ao mesmo tempo, definir estratégias alternativas para a 
conservação e o manejo de recursos naturais em outras ãreas do 
Estado. 

A primeira aproximação do zoneamento s6cio-econõmico 
ecol6gico de Rondônia foi completada em setembro de 1987, na 
escala de 1:1.000.000. Durante as negociações com o Banco Mundial 
e o Governo Federal para o financiamento do PLANAFLORO, o Governo 
de Rondônia, estimulado por essa possibilidade, oficializou o 
zoneamento estadual através do Decreto Estadual no. 3. 782 de 
14/06/88. Posteriormente, a Lei complementar NQ 52, de 20/12/91, 
passou a ser o instrumento que dispõe . sobre o assunto. Nesse 
periodo, também foram criadas, por decreto, uma série de unidades 
estaduais de conservação e preservação, que tiveram como 
referência a primeira aproximação do zoneamento sõcio-econõmico 
ecolõgico de RondOnia.2 

o PLANAFLORO ainda passou por um longo processo de 
negociação até ter seu contrato de financiamento com o Banco 
Mundial assinado - nesse período, inclusive, ocorreram mudanças 
de administração no Governo Federal, em 1990, e no Governo 
Estadual, em .arço de 1991. Durante as negociações, o orça.Jlento 
inicial do custo total do PLANAFLORO, esti..ado OS$ 800 •ilhões, 
foi reduzido, na sua versão final, para USS 228.9 milhões. A 
parcela financiada pelo BIRD, de US$ 167 JDilhões (aproximada.ente 
75% do custo total), decorre de contrato de empréstimo com a 
União, que por sua vez, também. aportar ia 50\ do valor da 
contrapartida. Para o Banco Mundial, o alto n1vel de participação 
financeira justificava-se pela "importância ambiental• do 
projeto.3 

Durante as negociações do PLANAFLORO, várias organizações 
não-governamentais (ONGs) reivindicaram uma aaior participação da 
sociedade civil no programa, principablente aquelas que 
representavam os pequenos agricultores, seringueiros, 1ndios e 
ambientalistas. Como resultado de waa reunião entre 
representantes do Governo de Rondônia, de ONGs e do BIRD, foi 
assinado, em 20/06/91, Ul!l •Protocolo de Entendimento• 

Para o Banco Mundial, a criação formal de unidades estaduais de conservação 
seria uma condição eine gua non para os deaemboleos do empréstimo referente ao 
Projeto: 

·A criação de todas as Unidades de COneervac;lo Estaduais, aem 
restric;õea por parte do Governo Federal, aeri condição bãsica para 
que o Banco desembol•e qualquer fundo correspondente ao_ Projeto. 
Beta condic;lo de desembolso obriga ao IEF e a SEKARO a acelerar os 
estudo• condizentes a criaçlo destas Unidades e ao Estado em geral, 
a adotar as providências neceasirias com a aaior urgência.• (Aide 
Kemoire/BIRD, componentes: conservação e Proteção Ambiental e 
Utilização sustentada de Recursos Florestais, 14 de agosto de 
1989).· 

Os recursos de contrapartida fic&ram divididas iguai..ente entre o Governo 
Federal (OS$ 31 milhões, sendo o mutuãrio do empréstimo) e o Governo Estadual 
(USS 30.9 milhões). 
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estabelecendo espaços institucionais de participação das ONGs nas 
ãreas de planejamen~o, monitoramento e avaliação do PLANAFLORO. 
Esta participação inclui assento institucional, de forma 
paritâria, no conselho Deliberativo do PLANAFLORO, instância de 
decisão superior do programa a n1vel estadual. 

o acordo de empréstimo para o PLANAFLORO foi aprovado pela 
Diretoria Executiva do Banco Mundial em março de 1992. A 
autorização para a contratação do referido empréstimo foi 
aprovada pelo Senado Federal eJ1 agosto de 1992. O acordo de 
empréstimo foi assinado em 19 de setembro de 1992 e se tornou 
efetivo em janeiro de 1993. Os desembolsos só se iniciaram em 
junho de 1993. 

1.2 Objetivos e Metas do Programa 

O objetivo principal do PLANAFLORO é i...plementar uma 
estratégia de desenvolvimento sustentado no Estado de Rondônia, 
tendo por base o manejo e a conservação dos recursos naturais. Os 
objetivos específicos do PLANAFLORO, incluem: 

instituir uma série de •udanças nas políticas, 
regulamentações e programas de investimentos pfr:.:.cos e privados, 
visando criar UDa base coerente de incentivos a:: ãesenvolv~t.o 
sustentado de Rondônia; 

- conservar a biodiversidade do Estado, criando, ao 11esmo 
tempo, uma base para a utilização sustentável de seus recursos 
naturais renováveis, visando benef!cios econô~icos diretos para 
a população local; 

- apoiar a criação, implantação e proteção de unidades de 
~onservação, incluindo áreas ind1genas e reservas extrativistas; 

- controlar atividades ilegais de desmatamento, queimadas e 
transporte de madeira; 

- desenvolver sistemas integrados de produção agroflorestal 
em áreas com potencial para a agricultura sustentada; 

- promover o aanejo sustentado de recursos madeireiros e 
produtos extrativistas não-aadeireiros, em ãreas a serem •antidas 
com a sua cobertura vegetal intacta; 

apoiar investimentos prioritários em infra-estrutura 
social e econômica e em serviços necessários a implementação do 
zoneamento s6cio-econõmico-ecol6gico; 

1,- 

- fortalecer e consolidar a capacidade técnico-operacional 
das instituições estaduais, especialmente daquelas responsáveis 
pelas atividades agrícolas e florestais, pela proteção e manejo 
de florestas e pelas áreas indigenas. 

' •,...... 
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O PLANAFLORO se constitui de quatro componentes bãsicos: 

a) Conservação. Maneio e Proteção Ambiental - contemplando: 
zoneamento, mapeamento e regularização fundiâria; estabelecimento 
e aanejo de unidades de conservação; proteção ambiental e manejo 
florestal; reservas extrativistas; apoio às comunidades 
indígenas; e fortalecimento institucional, assistência técnica e 
estudos; 

b) pesenvolviaento Agroflorestal - abrangendo: pesquisa 
agroflorestal e extensão rural; fomento e insumos básicos; e 
credito rural; 

c) Infra-estrutura S6çio-Econõmica e Serviços - incluindo: 
apoio para atividades essenciais eJ1. sáude, educação e 
abastecimento de água; e investimentos eJ1 transportes rodoviârio 
e fluvial; e 

d) Administração. Jllonitoramento, Avaliação e Assistência 
Técnica - envolvendo: fortalecimento da unidade de coordenação; 
consultoria e assistência técnica; estruturação das atividades de 
monitoria; e a constituição, anual.Jaente, de um comitê de 
avaliação independente, coa participação de representantes de 
organizações não-governaJle.nt, para avaliar o desempenho do 
~ e recoaendar qua.isq-u.er mxla~s ea teraos de estratégia 
e c:mteúdo. 

Em tr·mos aprox:i-.a.dos, serão os seg-~intes os beneficiârios 
do PIANAFLORO: i) principaaente pelo componente de conservação, 
aanejo e proteção ambiental:- 5.000 a 6.000 1ndios; 2.400 
fa.llias de seringueiros e de outros habitantes tradicionais; 900 
fa.1lias de pescadores e de outros ha.bitantes ribeirinho; e ii) 
52.000 faa11ias de pequenos agricultores de baixa renda, dentro 
de áreas COll potencial para o desenvol vaento sustentado, através 
dos co11pOnentes ele desenvolv~to agroflorestal e infra 
es+-...rutura s6cio-econ6aica. As gerações atuais e futuras se 
beneficiarão das ações de controle do desmatamento e da 
degradação das bases de recursos naturais e de diversidade 
biogenêtica. 

Na elaboração do PLANA.FLORO, a reformulação e 
compatibilização de uaa série de políticas governaJllentais, foras 
consideradas como pré-requisitos para assegurar que o objetivo de 
se pr0110ver o desenvolv~ sustentável da região do progrcma, 
possa ser atingido. As refor11as institucionais a sere. realizadas 
no a.bito do PLANAFIDRO, incluem: 

a) a institucionalização do zonea.ento s6cio-econõmico 
ecolõgico; 

b) quanto ao aspecto fundiãrio: a eli.Jlinação do desJRata.ento 
coao uma for.a de C0111provaç.ão de utilização da terra para fins de 
titulação; adequação da pol!tica de regularização tundiãria às 
recomendações do prograaa; e o estabelecimento de Ulll Instituto 
Estadual de Terras para desenvolver e administrar a pol1tica 
fundiãria estadual, de acordo com o zonea:aento; 
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e) a eliminação ou reformulação de incentivos fiscais ou de 
.outra natureza que estimulem a utilização ineficiente.de recursos 
naturais, os investimentos privados não-sustentãveis e a 
degradação ambiental; 

d) a adoção de pol1ticas apropriadas para a interdição,. 
delimitação, demarcação e proteção de áreas ind1genas, e para a 
provisão de serviços bâsicos aos seus habitantes; 

e) a redução dos niveis de migração espontânea para 
Rondônia, através da disseminação de campanhas informativas sobre 
as limitações da estrutura produtiva do estado, em termos de 
capacidade de a.bsorçAo de aão-de obra; 

f) a exigência de compatibilidade dos programas de 
investimentos dos orgãos estaduais e federais, com as 
recomendações do zoneamento sócio-econômico-ecológico; 

Em resumo, a elaboração do PLAKAFLORO reflete a preocupação 
de se incorporar lições aprendidas durante o POLONOROESTE. Neste 
sentido, o PL..~AFLORO - refletindo valores universais 
popularizados durante os preparativos para a Conferência do Rio - 
tem o potencial de se constituir em um avanço significativo na 

busca de alte-"T"D.ativa.z que via!";ilizem o descnvolviltento 
SllSt.entável da região Amazônica. 

E:1treta.."lto, a i.:ap lantação ef e~i va do PLAKA...~RO representa 
un desafio cons í.ôez-ãve l , Sen düvida, implica e?ri mudanças 
significativas nas relações entre Poder Público, sociedade e meio 
~ie.nte, nuae reqiâo onde o próprio Estado, bistoricamentf>, t.em 
induzido o uso predatório dos recu._rsos naturais e o õcirramento 
de conflitos sociair:. Em contraste, o PLAN.M"LORO implica na 
adoçá.o, pelo Estado e pela sociedade como um todo, de novos 
valores e paãrões de comportaJ?ie.nto, onde estratégias de 
dese.nvolvinentc e sist.aãas de utilização dos recursos naturais 
devem considerAI"q"~~-Õe.S co~o a sustentabilidaãe a longo prazo, 
a redução das desigualdades sociais e a valorizaçã~ da 
diversidade cultu."'cll. Assim, essa transição para IDl'l novo marco 
concei tual de desenvol vi.B-ento su.s+--entado re;:~ese.nt.a o JC.a ior 
desafio para a i.Jlplarrtação do PLA.KAFLORO. -. 

1.3 Metodologia da Avaliação 

\, - 

Besta conjuntura, de inicio de implantação do PLANAFLORO, o 
Comitê de Avaliação Independente cor.siderou as seguintes questões 
como prioritárias para waa primeira avaliação do prograJna: 

a) compatibilidade de políticas públicas, inclusive dos 
programas de investi.9entos e diretrizes operacionais de órgãos 
governamentais, e. relação ao zoneamento s6cio-econ0mico 
ecol6gico e aos objetivos do PLANAFLORO; 

b) eficâcia do processo de planejamento e monitoria das 
atividades do PLANAFLORO, incluindo o papel dos diversos atores 
governamentais e não-governamentais; 
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e) capacidade institucional dos 6rgáos executores vis-a-vis 
as atividades previstas no programa, especialmente quanto a 
recursos humanos qualificados; 

d) articulação interinstitucional - relações entre os õrgãos 
executores a n1vel estadual e federal, em termos de divisão de 
trabalho e cooperação; 

Nesta avaliação, definiu-se inicialmente um plano de 
trabalho para o Comitê e, posteriormente, termos de referência do 
trabalho a ser desenvolvido para cada Ullla das áreas temáticas do 
prograiaa. Foraa elaborados relatórios parciais correspondentes 
aos levantaJlentos feitos por consultores especializados, que 
serviraa de subsidio para a preparação do relatõrio final. No 
desenvol vi.Jaento dos trabalhos foram realizadas inúmeras 
entrevistas cos representantes de õrgãos governamentais, de 
organizações não-gove.rna.entais, e dos beneficários do 
PLANAFI.DRO. 

1., Organização do Relatório 

Este relatório estA organizado da seguinte forma: seguindo 
se à Introdução e ao Re.stDtO Executivo, o capitulo II apresenta 
UJla análise de qoest.ões sobre a administração ão PLANAf'LORO e a 
sua ~.....ertuaJ..i.ção na a~l sociedade rondoniense. Os e :ipltulos 
III, lT e V, analisam, respectivamente, os componentef- de Meio 
b.bient:..e, Desenvolviiàento Aaroflorestal e de Infra-estrututra 
S6cio-Econ6Iica e de seus vá.rÍos sub-componentes, em conjunto com 
conclusões e recomendações especifica. As conclusões e 
recomendações gerais da avaliação, inclusive sugestões para a 
pr6xiJ1.a fase de avaliação do PLANAFLORO, constam da última parte 
do relatório. 

l, ... , 

·- 
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II. Coaponente: Adainiatra9io, Konitora.ento, Avaliaçio • 
Aasi•t6ncia T6cnica 

2.1 O~jetivos e Attibuições Institucionais 

Este componente do PLANAFLORO visa fortalecer a capacidade 
institucional das unídades de coordenação do programa a nlvel 
estadual e federal, enfatizando aelhorias nas atividades de 
110nitoria e avaliação, através de treinamentos e assistência 
técnica. 

_,... 

A nivel federal, a supervisãe do PLANA.FLORO é responsibilidade 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do Ministério de 
IntegraÇcio Regional (KIR) e a nível estadual, a coordenação do 
progra:aa é responsabilidade da Secretaria :Executiva do PLANA.FLORO 
(SEPLANAFLORO), vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento 
e COordenação Geral (SEPLAN-RO). 

A SEPLANAFLORO é consti tuida por três sub-Secretarias, a 
saber: Monitoria e Avaliação; Técnico-Operacional; e 
Administrativa-Financeira. 

A SUb-Secretaria Técnico-operacional coapõe-se de gerências 
té-:--...i~ pa..-a as á....~ de Infra-~..rutura., Social, Agr1cola, e 
Dese.nvolvi.lrte.nto Amt:~e..~....al. Essas gerências, por sua vez, se sub 
dividell eJt seções que correspondem, basicamente, aos sub 
COEpOnentes do programa e são responsáveis pela revisão técnica 
e consolidação de proje~os executivos e planos operativos anuais 
{POAs}. 

A Sub-Secretaria de Monitoria e Avaliação tem a 
res;,onsililidade de monitorar e avaliar a execução do progra..ina, 
ell conjunto com os orgãos executores, SDR/MIR, Comitê de 
Avaliação Independente (COMAI} e as missões de supervisão do 
BIRD. A SEPLANAFLORO ainda conta COll a assessoria de um progr~ 
de assi..s+--..ência técnica, em colaboração com o PNUD. 

' , ,- 

À Stlb-Secretaria Administrativa-Financeira compete a 
achl.inistração dos recursos recebidos e aplicados pela 
SEPLANAFI.,C)RO, abrangenõo desde o encaminhamento de medidas 
voltadas para assegurar o recebimento de recursos em tempo 
oportuno até à preparação das prestações de contas dos recursos 
aplicados, e, ainda, toda a parte de administração de pessoal, de 
11aterial e de mobilização do apoio loglstico que se ~izer 
necessário. 

(,,.-,.. 

·,,-. 

1 /"" 

•a estrutura de gestão do PLANAFLORO, foram criadas Comissões 
Mor.a.tivas de Programa (CNPs), que se constituem em colegiados 
técnicos coa atribuiç..ões de normatizar e coordenar o planejamento 
de atividades, assessorando técnica.sente o Conselho Deliberativo 
do PLANAFLOR.04 As CNPs incluem representantes da SEPLANAFLORO, 
6rgãos executores e organizações não-governamentais. Foram 
criadas cinco Comissões, abrangendo as seguintes áreas: 
Allbiental;· Ind1gena; Agrícola; Social; e Infraestrutura. 

·,.,..-- 
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O Conselho Deliberativo do PLANAFLORO é o 6rgão superior 
normativo, deliberativo e consultivo do programa. Como resultado 
de um "Protocolo de Entendimento" assinado em junho de 1991, os 
6rgãos governamentais e ONGs participam do CDPLANAFLORO de forma 
paritâria. 

2.2 Avaliação Inicial do Componente 

CoJno se pode ODServar, em decorrência do PIANAFLORO tem sido 
feito wn enorme esforço para a de! inição e implantação de um 
processo de planejamento/decisão que assugure a participa~o de 
organizações da sociedade civil e dos 6rgãos executores nos 
nlveis aaís elevados de decisão. 

Assa, co.a já referido, foram criadas as Comissões Normativas 
e ínstitu1do o Conselho Deliberativo, como centros de decisão 
superiores do programa, dos quais participam, paritariamente, 
rep~entantes dos executores e de organizações não 
governamentais. Ao n1vel da estrutura administrativa foi criada 
uma unidade técnica de coordenação, der.ominada de Secretaria 
Executiva do FLANAFLORO-SEPIANAFLORO, com a competência de 
gerenciar e coordenar toda a execução do programa, inclusive das 
ações sob responsabilidade de 6rgãos federais. 

Jl;ã:: há caia= se. •inimizar a i.llportãncía dessa desconcentração 
deliberada e consciente do poder, assumido pelo Governo do 
Estado, apesar de reações de estruturas governamentais para se 
ajustarem às novas orientações, e da falta de experiência, 
técnica e pol1tica, dos órgãos não-governamentais, em participar 
de processo coa tal nivel de exigência. 

Dessa forma, .esmo tratando-se da fase inicial de execução do 
progra:.m.a - os desembolsos sõ tiveralrl inicio em finais de junho de 
93 - podem-se identificar alguns entraves que não permitem Wlt 
:melhor desempenho. Dentre os quais se destacam: 

1) A sistemática de planejaJ1e11to adotada no progra.a, por não 
estar contida no ãm.bi to de um processo que contemple instnmentos 
articulados de c:ur-c.o, médio e longo prazos, não tem sido capaz de 
possibilitar, com o n1vel desejável:- a identificação tempestiva 
de problemas na execução; o levantamento de demandas 
prioritárias; o estabelecimento de diretrizes e estratégias para 
a prograaação anual; uma aelhor articulação interinstitucional; 
e u:aa programação de ações com maior integração e 
COJ1PleJ1e.ntariedade entre elas. 

2) Assim, uma prática na qual o •appraisal" se constitui no 
único documento de orientação de médio prazo do programa e onde 
as metas anuais são definidas a partir de uma adequação entre 
aquelas previstas no •appraisal• e os interesses setoriais, torna 
a preparação do POA, que seria um instrumento de curto prazo da 
aaior importância, um exerc1cio de atendimento de exigências 
institucionais, a ser legitiJlado posteriormente nos Conselhos 
acilla citados. 
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3) o incompleto processo de planejamento contribui para a 
supervalorização da importância do POA, uma vez que passa a se 
constituir, juntamente com a preparação da proposta orçamentária, 
nas ünicas etapas de planejamento que são exercidas. Dessa forma, 
o POA, como instrumento de planejamento de curto prazo, por 
carecer de estar vinculado a diretrizes baseadas em instrumentos 
de planejamento de maior duração, não vem se constituindo em uma 
orientação efetiva para assegurar o máximo de eficiência na 
execução e de eficácia da ação desenvolvida. 

4) A utilização quase isolada do POA como instrumento de 
planejaiaento, não permite que sejam contempladas, critica e 
construtiva.ente, na definição da programação, questões 
fundamentais para o· bom deseBiPenhO do PLANAFLORO, tais como: 
anãlise de capacidade institucional dos 6rgãos executores, 
principalae.nte quanto às necessidades de recursos humanos 
qualificados; necessidades de cooperação e articulação 
interinstitucional; e compatibilização de politicas públicas 
existentes com as diretrizes do PLANAFLORO. 

5) As Comissões Normativas de Programa, em decorrência 
especialmente da insuficiente capacitação das ONGs para 
partici~~ 11a is ef eti va:aente das suas decisões, têm se. lbu tado 
aos aspec-ü:ZS formais de discussão dos POAs. De modo geral, as 
OíPs não c::::,egaraa a àesempermar sua função normativa ~ a 
qualida::iE ~e as tivesse perll.itido conduzir um processo mais 
di.nãa.icc óe planejamento estratégico. Do :mesmo :m.odo, o Conselho 
Deli.berativc (CDPLANAr-.A..DRO) t.eJI restringido sua ação no sentido 
da aprovação dos POAs, em detrll!lento do aprofundamento de 
assuntos de fundamental importância para o bom desempenho do 
PLANA.FLORO. 

6) Vâria.s atividades inovadoras constantes da proposta do 
PLAN~LORO, exigem, para serem implementadas, um alto n1vel de 
preparo técnico e de coordenação institucional, bem co:ao de 
politicas públicas totalmente adequadas aos objetivos do 
programa. lio ano de 1993, a execução de muitos projetos, 
principalnerr't.e. no componente alliliiental, foi prejudicada pela 
falta de capacitação prévia de seus executores, pela 
insuficiência de articulação i.nsterinstucional e por políticas 
públicas ainda não integralmente compatibilizadas. 

7) Além das dificuldades vinculadas ao processo de 
planejilllento, as exigências burocráticas, dos niveis estadua.l e 
federal, de certa forma, pelo que absorvem de recursos humanos e 
por provocarem atrasos em fluxos de informações e financeiros, 
inibem ma ~Thor desempenho do PLANA.FLORO. 

8) Afora exigências definidas no contexto normativo, que não 
podem ser descumpridas, somam-se requerimentos burocráticos para 
a administração dos POAs, que são dominantes no uso do tempo dos 
técnicos da SEFLANAFLORO e dos órgãos executores, deixando pouco 
tempo disponlvel para um trabalho mais efetivo de planejamento e 
•onitoramento das atividades do programa. 
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9) Dentre outros fatores que têm dificultado uma maior 
agilidade na administração do programa, incluem-se: atrasos na 
aprovação dos orçamentos da União e do Estado e na liberação dos 
recursos; mudanças na legislação federal para a transferência 
intergovernamental e para a administração de recursos; morosidade 
e sobrecarga de processos na Comissão de Licitação (CELON); falta 
de clareza entre os 6rgãos executores sobre as normas 
administra tivas-financeiras do PLANAFLORO; e inexistência de 
programa de trabalho detalhado, fazendo ocorrer, dada a 
inexistência de rotinas pré definidas, sobrecarga de trabalhos de 
última hora, criando uma situação desgastante para os técnicos 
dos 6rgãos executores.- 

r 10) A crise- financeira dos ültimos tempos, não permitindo· 
capacidade própria ao Estado para realizar os investimentos 
recla.ados por sua sociedade, faz das fontes externas de 
financiamento, neste caso o Banco Mundial, únicas alternativas 
fact.1veis de mobilização de crédito de longo prazo. Não obstante, 
a utilização de empréstilao para o financiamento do PLANAFLORO 
considerando que seu êxito se reveste da maior .importância para 
as parcelas mais esclarecidas da população do Estado, ao 
anteverem a possibilidade da consolidação de uma nova concepção 
de desenvolvimento para Rondônia - gera instabilidade quanto â ~ia da continuidade das ações nele previstas após o 
e:x:e....-=-a.me.nto do coc~ato q-.1e o financia. 

11. J A exigência de boB nivel técnico para a execução de um 
prcje1Ul como o PLANArL.CRO, passa a se constituir ei; sério 
problella dadas as dificuldades que estão existindo para a 
contratação de pessoal técnico com a qualificação exigida pelo 
programa, e na posterior aanutenção desse pessoal nos quadros 
técnicos do Estado. Tais dificuldades decorrem da impossibilidade 
do pagamento de sal6..rios atrativos e compensadores, em função da 
politica salarial vigente.~ 

1,-. 

(r- 

De acordo com o relat6rio de •apprai•al• do PLANAYLORO, o pes•oa.l técnico 
da SEPIAIIAl'LORO deveria. puuuu- pelo 9enos uma semana por mês em campo, visando 
garantir contato com técnicos locais do governo. beneficiãrios do projeto, e a 
definição de resposta& r~idae a problemas operacionais (BIRD 1992:31). Em 
função doe entraves burocrãticoa citados acima, essa meta praticamente não tem 
condições de aer cumprida. 

Ro rel.--6rio de apprai.a.l do PLIJIAFLORO, afirma-se que ·durante &11 
negociaçõea o Governo apresentou planos satisfat6rios para resolver restrições 
de recrut..almento de peallO&l e níveis aalariais• (BIRD 1992:03). Entretanto, é 
dificil argumentar que~ situação foi tratada de forma eatiafat6ria. 
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12) Os entraves citados, agravados pelo que se tem denominado 
•sucateamento dQ setor público", têm contribuido para wna 
situação em que os õrgãos executores possam passar a enxergar o 

PLANAFLORO como mais uma fonte de recursos para financiamento das 
suas prõprias prioridades e do seu •fortalecimento 
institucional", deixando em segundo plano os objetivos do 
programa. 

13) As •aiores dificuldades para a coordenação 
interinstitucional, no âmbito da execução do PLANAFLORO, 
decorreJ11, principal.Ilente, dos seguintes fatores: insuficiência da 
sistemática de planejaite.nto praticada para criar espaços técnicos 
que permita:a, no n1vel requerido, integração e C0111plementa~idade 
entre as àções dos diversos executores e componentes; valorização 
excessiva de interesses e prioridades setoriais e coorporativos; 
pessoal das gerências técnicas da SEPLANAFLORO apresentall 
necessidades de capacitação técnica aais adequada; e elevada 
rotatividade do pessoal ocupante dos cargos de direção, 
provocando solução de continuidade no desenvolvimento das ações . 

14) o insuficiente esforço de anâlise das políticas públicas 
e os probleaas já referidos de coordenação interinstitucional. 
q"".Je se situ.all no cmrte.rlo do tipo de planeja.mente pr-at.Lcado , tb 
::::ontribu.1dc pa!."a ~ências de i.nc:oE:patibilidade de deteni.inadas 
êyÕeS, tarr----..= fe.d~ como estaã-....a.:..s, ~ o z~ento sócio 
econõmico-ecc16gi~ e com as diretrizes do PLANJ..J1.,0RO. 

15) A metodologia utilizada no noni toramente não assegura 
confiabilidaàe e pertinência em seus produtos. os relatórios de 
110nitoria n!o apresentam informações adequadas (do ponto de vista 
quantitativo e qualitativo) para o aco:mpanhaJUento da execução dos 
projetos. AparenteJDente, não existe waa amarração estreita entre 
as ações previstas nos planos operativos anuais, os respectivos 
pareceres das Comissões Normativas de Progra.:a e o processo de 
aplicação de recursos financeiros. OUtrossi.a, as exigências 
burocático-adlt.inistrativas têm comprometido o tempo dispon1vel da 
SUb-Secretaria de Monitoria e Avaliação da SEPI.ANAFLORO para 
desempenhar s-.ias funções estratégicas. Vale cbserva.r que nenhus 
relatório dE. llllOnito~ia foi apresentado, para ar~:ise e dicussão, 
ao Conselho Deliberativo do PLANAFLORO. 

16) Os aspectos destacados até agora e a pouca clareza dos 
termos de referência iniciais para a cooperação técnica, 
prejudicara. a eficácia da fase preparatória do denominado 
•Programa de Cooperação Técnica PNUD/PLANAFLORO". Nessa 
conjuntura, os consultores tiveram. dificuldades para definire. 
seus espaços de atuação - quer para atuarem no n1vel do 
planejamento estratégico, quer como catalizadores na execução de 
projetos específicos. 

17) No a.bito da cooperação técnica, destacam-se, ainda, os 
seguintes probleaas: não contratação do Assessor Técnico 
Principal; precárias condições de trabalho - espaço físico, 
instalações, equipaJDentos e serviços auxiliares; e falta de 
compreensão do papel do programa de cooperação técnica por parte 
dos técnicos da SEPLANAFLORO e dos 6rgãos executores. 
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18) A participação das organizações não-governamentais no 
PLANAFLORO, não estâ se dando de acordo com o previsto e nem 
produzido resultados compat1veis com o potencial que possuem. 
Pode-se afirmar que tal participação tem sido restrita à 
aprovação dos POAs e, por conseguinte, limitada ao exercicio de 
legitimação da programação, ao invés de se ter constituído em uma 
garantia para um diálogo efetivo entre os orgãos governamentais 
e a sociedade civil organizada. 

2.3 Conclusões e Recomendações 

Em conclusão, as falhas no atual sistema de planejallento e 
•onitoria do programa, a desarticulação interinstitucional, o 
corporativis.o entre 6rgãos governamentais e a burocratiza~o do 
cotidiano do setor público têm provocado prejuízos na gestão do 
PLANAFLORO, atingindo, direta e indireta.JDente, o componente 
a.biental, seu principal objetivo. A resolução desses problemas 
se constitui numa condição sine qua non para o bom dese11penho 
futuro do PLANAFLORO. 

Recomendações: 

r 

1) Definir detalhadamente um processo de planeja:.ento 
cons~...e.nte para o programa, a partir da análise das deficiências 
da si.s-...eaãticz atualmente praticada, que con-i...emple os a.spect.os 
111etoãc:ógicos, instrumentais e da participação das organizações 
de proci"utores, técnicos locais e de outras ONGs relevantes em 
todas as suas fases. Esse processo deverá abranger desde as 
etapas do planejamento estratégico e da programação dos 
instruiaentos de curto-prazo {detalhamento dos POAs e dos projetos 
executivos), até àquela da aonitoria e da avaliação. 

2) No Aln.bito do planejaJDento estratégico, dada a sua 
essencialidade para a garantia do sucesso do programa, recoaenda 
se que seja. ínclu1dos, dentre outros, projetos para o 
desenvolvimento das seguintes atividades:- levantamento das 
necessidades de capacitação técnica; estabelecimento de 
parâ.lletros para as ações de monitoria; compatibilização de 
pol1ticas públicas; e definição de mecanismos e processos para o 
aperfeiçoamento da articulação interinstitucional (órgãos 
governallentais e sociedade civil). 

3) Redefinir o papel das CNPs, atribuindo-lhes a competência 
para a definição de diretrizes e estratégias que, por sua vez, 
devell ser norteadas por um marco conceitual de desenvolvÍJlento 
sustentado. 

4) Realizar,· como previstos, seminârios sobre os principais 
temas do PLANAFLORO, envolvendo dirigentes e técnicos de 6rgãos 
executores estaduais e municipais, representantes da sociedade 
civil (organizações não-governamentais, -.ovi:m.entos sociais e 
setores empresariais) e consultores especializados, visando a 
abrir \UI processo mais dinâmico para o conhecimento do programa 
e das suas ações. 
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5) Definir com maior clareza as atribuições de todas as 
instituições envolvidas com a coordenação e execução do programa, 
em todos os n1veis, com vistas ao estabelecimento de rotinas e 
procedimentos capazes de permitir com que todas elas sejam 
atendidas em suas especificidades e demandas de carãter legal 
burocrático, com o máximo de eficiência e o mlnimo de custos. 

6) Rediscutir o papel do programa de cooperação técnica do PNUD 
e dos consultores por ele contratados, no ãmbito dos processos de 
planeja.ente e de execução do PLANAFLORO, inclusive quanto ao 
contexto do relacionéllDento desses consultores com as ãreas de sua 
especialidades e com a coordenação do programa. 

7) Providenciar.a contratação de consultores para as 6.reas de 
Direito Ambiental e Direito Agrário, haja vista a urgência do 
atendi.Jaento das demandas existentes nesse campo. 

8) Identificar fontes alternativas de recursos para garantir 
a continuidade das ações do programa a longo prazo, alú da 
•anutenção dos investimentos e resultados já alcançados, após o 
encerramento do contrato de empréstimo que financia o programa. 

9) Para tanto, dentre outras possibilidades, reCOW!nda-se 
analisar alguns tributos especificos. o Fundo de Repas.i.çã.o 
Flores+--a.l, por exeJIPlo, J1Uito poderia contri..buir nesse serrt:iàc. 
Segunde esti.JD.ativas da SEDAM, anuabler.-~, es Rondônia, se 
arreca~ cerca de OS$ 7, 5 milhões em i.Bpostos aplicados ao setor 
aadereiro, que dever í.aa ser destinados à reposição flores+...a.l 
neste ~~o estado. 

10) Destacam-se algu.as atividades de auita relevância, tais 
co•o: educação; saúde; e J10nitoramento e fiscalização ambiental, 
que não podem depender de recursos externos para que seja.a 
·~ntidas. 

20 



- 
- ... , 

·- ,,-.. 

-- 

r- 

-r> 
1 ·r-- 

( -- 
', ,. 
. ,,-. 

( .,- 

(- 

'r 
1 
,_ 

III. Coaponente: Conserva9ão, Kanejo • Proteção aabiental 

3.1 Considerações Iniciais 
o objetivo básico do componente "Conservação, Manejo e Proteção 

Aabiental• do PLANAFLORO é apoiar os esforços de conservação da 
biodiversidade do Estado de Rondônia, e, ao aeSJaO tempo, criar 
UJla base para a utilização e aa.nejo sus:tentável de recursos 
naturais, visando beneficiar cliretaaente a população .local. 

Este componente abrange sete sub-coaponentes especificos~ · 
ZoneaJDento,, ·11apea.aento e Regularização Fundiária; Estabelecimento 
e Manejo de Unidades de Conservação; Manejo Florestal; Reservas 
Extrativistas: Proteção Alllbiental; Apoio As Coaunidades 
Ind1genas; e Fortalecimento Institucional, Assistência Técnica e 
Estudos. 

Durante a fase inicial de execução do PLANA.FLORO, algwaas 
atividades significativas foram realizadas, como por exemplo, o 
aumento das atividades de fiscalização e o inlcio de estudos 
sócio-econômicos e fundiários eJR unidades esta:di.iais de 
etmSl!r'Vação, visando subsidiar as ações de i.Jlplanta;-ã •.. , aanejo e 
~....eção destas áreas. · 

Entretanto, verifica-se que o componente •conse_rva.ç:.ão, Manejo 
e Proteção Aabiental tem encontrado alguns obstáculos 
significativos, cuja superação representa wm.a condição básica 
para o boD desempenho futuro do PLANAYLORO. A aaioria destes 
entraves se relacionam com: deficiências no sistema de 
planejamento e aonitoria; carências de cq>acidade institucional, 
especialmente ell tenãos de recursos humanos qualificados; 
dificuldades de articulação interinstitucional; existência de 
alguaas pol!ticas públicas ainda não totalllente coapati.bilizadas 
coa as diretrizes do zoneamento s6cio-econômico e do ~.i.AHA.FLORO; 
e aspectos vinculados com exigências burocráticas e ·nc_"'"5ativas, 
que têa impedido uaa :aaior agilidaàe na execução. 

A coordenação do prograaa, dada a seriedade desses problemas, 
já vem adotando algumas iniciativas com vistas à superação desses 
entraves. Kão obstante, estas iniciativas deveB ser rdorçadas e 
aprofundadas, cem a máxima urgência I desenvolvendo-se uaa 
estratégia consistente com as constatações e recomendações deste 
relat6rio • 
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3.2 Soneaaento, .Napeaaento • Reqularisaçio Pun4iãria 

3.2.1 Objetivos e Atripuições Institucionais 

O sub-componente "Zoneamento, Mapeamento e Regularização 
Fundiária• tem como objetivo principal viabilizar a implantação 
do zoneaiaento s6cio-econõ:11.ico-ecol6gico de Rondõnia, e, para 
tanto, dentre outras, desenvolverá as seguintes atividades: apoio 
para a estruturação do ITERON, visando sua capacitação para 
realizar ações fundiárias relacionadas com a implantação do 
zoneaJ1ento estadual; elaboração de estudos para a segunda 
aproxi..ação do zonea.J1ento sõci~-econõmico-ecológico; criação de 
um banco de dados no ITERON sobre transações fundiárias no 
Estado; e realização dos trabalhos cartográficos necessários para 
a criação, o aanejo e a ÍJlplantaçAo de unidades de conservação de 
uso direto e indireto. 

coao já se observou, foi previsto no âmbito do PLANAFIDRO a 
execução de um programa de reformas institucionais, visando a 
compatibilização das politicas püblicas e programas 
governamentais de investimentos com o zoneaDento s6cio-econõm.ico 
ecol6gico e os objetivos do PLANA.FLORO. De acordo com o relatório 
de •appraisal• do Banco llund.ial, estas re.fams institucior-ajs 
deveriaJI i..ncluir: 

a) a institucionalização do zoneamento ~..adua.l; 

b} a eliminação do desmataiae.nto como !orma de se obter 
titulação da terra, bem como a adoção de pol1ticas e práticas 
adequadas de regularização fundiária, e a estruturação do ITERON 
para desenvolver e administrar a pol!tica fundiária estadual, de 
acordo coa o zoneamento; 

c) a eli.Jtinação de incentivos econômicos e fiscais que 
estilBulea a utilização ineficiente de recur·sos naturais, os 
investÍllent.os privados não-sustentáveis e a degradação ambiental; 

d) a revisão de progralla.S de investi..ento dos c..-gãos estad~;a ~ s 
e federais, a fí• de levar em consideração a capacidade de uso da 
terra e outras considerações ambientais, e que o zon~to 
s6cio-econõa.ico-ecológico figure C:Oilllo base de todas as decisões 
eJl futuros investimentos governamentais no Estado de Rondônia. 

Vale salientar que a necessidade de compatibilização de 
pol1ticas p(iblicas com o zoneaiaento consta na Seção 2 .14 do 
Acordo de Projeto do PIANAFLORO. 

3.2.2 Avaliação Inicial do Su.b-Çomponente 

Jfos tiltÍIIOs anos, o Governo de Rondônia tomou algmaas 
iniciativas importantes no senti.do de institucionalizar o 
zonea11ento s6cio-econômico-ecol6gico do Estado, dentre as quais 
se destaC8Jl: 
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1) o Decreto 3.782, de 19/06/88, sucedido pela Lei 
Comple1Dentar no.52, de 20/12/91, que dispõe sobre o zoneamento 
s6cio-econômico-ecol6gico de Rondônia. Vale observar que a Lei 
Complementar no.52 determina que "os investimentos, públicos e 
privados, no Estado de Rondônia, deverão ser aplicados em 
consonância com as diretrizes do Zoneamento Sõcio-Econõmico 
Ecol6gico de Rondõnia" (artigo 1;, inciso 4g) •6 

2) a Constituição Estadual de Rondônia, de 1989, que 
reconhece o zoneaAento s6cio-econõm.ico-ecol6gico e autoriza a 
criação de várias unidades estaduais de conservação (parques 
estaduais, reservas biol6gicas, estações ecológicas, florestas 
estaduais extrativistas, e florestas estaduais de rendiJlento 

· sustentado) , além de -tratar de forma bastante avançada as 
questões ambientais em geral; e 

3) os decretos de criação de várias unidades estaduais de 
conservação, entre 1989 e 1991, em áreas incluídas nas zonas 04, 
05 e 06, de acordo com a primeira a.proximação do Zoneamento 
S6cio-Econõmico-Ecol6gico. 

A elaboração da pr i..meira aproximação do zoneamento sócio 
econõmico-ecol6gico de Rondônia, en conjunto com a legislação 
espec:if ica sobre o assunto. foi mi passo significativo nos 
prepa...-rati .os para o início da içlantaçã.c ão P~ _ 

Entretanto, observa-se que a institucionalização e aplicação 
prá~ica do zoneamento s6cio-econõJl.ico-ecclógico, bel! como a 
UI.plantação efetiva das unidades estaduais de conservação, têm 
sido prejudicadas por alguns fatores li.Jlitantes, que são tratados 
a seguir. 

1) Regulamentação da Legislação sobre o Zoneamento Estadual 

Ea prilaeiro lugar, vale observar que a aplicação prática do 
zone.a.ento s6cio-econ6mico-ecol6gico de Rondônia teJ'D. sido 
prejudicada pela não-regulaaentação de sua legislação. o 
pri:aeiro instrumento juridico sobre o zoneamento estadual, 
Decreto no.3.7S2 de 14/06/SE, nunca foi requlamentado. Da JDesaa 
for11a, a Lei Complementar no.52 de 20/1.2/91, que reforçou o 
Decreto no.3.782 e a própria Constituição Estadual de 1989 (que 
prevê a içlantação do zoneamento s6cio-econõmico-ecol6gico), 
ainda não foi regula:aentada pelo Poder Executivo, o que, segundo 
seu artigo 7g, deveria ter ocorrido DWII prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

A regula..entação da legislação sobre o zoneamento s6cio 
econõaico-ecol6gico de Rondônia representa mais do que um ato 
fontal, na lledida em que poderia fornecer subsídios para sua 

'la outubro de 1953, foi assa.ado o Decreto z:c.Ei.126 de 04/10/93, que 
determina que •os planos, prograaas e projetos, independentemente de porte, da 
nature&a ou ela fonte de fi.na.nciAmiento, a ae.r- implantados e eleeCat&do• - 
Rond&Ji.a, deYeri.o guardar •• t.reit& con.sonAn.ci.a can o Zonewnto S6cio 
econf&ico-Bcol6gieo de ltond.õnia ••• • (artigo 1•). 
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implantação efetiva e conter diretrizes sobre o manejo de 
r.ecursos naturais nas _ var í as zonas e sub-zonas, sobre 
regularização fundiãr ia e sobre a elaboração das sucessivas 
aproximações do zoneamento estadual.7 

2) Unidades Estaduais de conservação 
Nos decretos de criação destas áreas (parques estaduais, 

reservas biol6gicas, estações ecolõgicas, florestas estaduais 
extrativistas, e florestas estaduais de rendimento sustentado) 
ocorreram algumas Ollissões importantes, do ponto de vista 
jurídico. 

Inicial.mente, v.ale salientar que as unidades estaduais de 
conservação iJlplican na definição de novas figuras jur1dicas (por 
exemplo, as Florestas de Rendiaento Sustentado e Florestas 
Estaduais Extrativistas), e que até agora não foram tomadas 
iniciativas neste sentido. 

Nos referidos decretos, seria necessário identificar o bem, 
indicar o seu destino, e apontar o dispositivo legal que autoriza 
a desapropriação, caso seja necessário. Mais do que isso, o Poder 
Público deveria estipular \DI prazo para a aprovação de seu plano 
de -.anejo, reqc.1.a.aentanào as ativ.l.dades que ali poderiam se 
desenvolver. Ileste sentido. tcrná-se i nõ i spe.ns.ãvel o 
conheciBento pré.io da situação jl::!-i.>iica das áreas es q-..iestão, 
inclusive para que sejam verificadas a legitimidade dos títulos 
e as pretensões ali contidas. 

Neste sentido, o processo de criação de unidades estaduais de 
conservação foi deficiente. Mos decretos que criaram as 
Florestas Estaduais Extra ti vistas e as Florestas Estaduais de 
Rendimento Sustentado, constam que as terras e benfeitorias no 
seu per1J11etro "poderão ser declaradas de utilidade pública, se 
não forE!JI cwapridas as diretrizes de manejo, constantes do 
Zoneaaento S6cio-Econõaico-Ecol6gico de Rondônia•. No caso dos 
decretos que criaram unidades de uso indireto (parques estaduais, 
reservas biológicas e estações ecológicas), as áreas são 
declaradas coao sendo de utilidade pt:blica, e, nc entanto, não 
1.ndica.J1, expressa e diretamente, a consumação do ato via 
eventuais desapropriações, nem apontam, explicitamente, o ente 
público que deveria propor a ação respectiva es ju1zo, quando 
cab1vel. 

J) o Governo Estadual e a Gestão das Terras em Rondônia 

Ea 1988, foi criado o Instituto de Terras e Colonização de 
RondOnia (ITERON), COJI a incwn.bência de ser o orgão executor da 
pol1tica fundiãria do Estado. Como foi salientado anterionnente, 
no a.bito do PLA.HAFI.DRO, o ITERON deve ser o principal órgão 

"SObre a questão fundihia, a Lei Complementar no. 52 ê bastante 
aabigua. llo •eu artigo 3•., por exemplo, 90&Dente afira.a-se que •o• atos 
relaci.onadoe ao zone-nto, respeitarão as situações ócwl ni • ie existentes, 
ecmpatibili%ando-a9, ee for o caso, a procedimentos legais expropriat6rioe•. 
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responsável pela implantação do zoneamento s6cio-econ0mico 
ecol6gico. 

Entretanto, no periodo em que o Estado de Rondõnia ainda era 
Territ6rio Federal (até 1981), suas terras devolutas, numa faixa 
de 100 km ao longo de rodovias federais e numa faixa de 150 km na 
fronteira com Bol1via (abrangendo quase toda a sua superf1cie) 
foram arrecadadas e matriculadas pelo INCRA em nome da União, 
assim, neste .omento, essas terras passaram a ser da 
responsabilidade do Instituto Nacional rererido. 

Para o ITERON assumir a gestão efetiva das terras públicas eJll 
Rondônia, seria necessário que o INCRA repassasse formai.ente 
esta atribuição ao Governo de Rondônia. Vale salientar que o 
Decreto Federal w; 2.375, de 2•111/87, que revogou o Decreto Lei 
Federal•; 11.164/67 e seus decretos regulamentadores, abre a 
possibilidade de requisições, através de projetos, de 
transferências patrimoniais de recursos fundiários da União para 
o Estado, uaa vez conhecida a situação fnncHária estadual. 

No caso de eventuais desapropriações, visando a implántação de 
unidades de conservação ou outras ações previstas no zoneamento 
estadual, seria indispensável a participação do I.HCRA, atuando em 
conjunto caa o ~Oli. 

- Entre-....a~-o, p:,cie-se a.!".;~ que o TTERON não tem se 
instruiaen+....alizadc para ~ a gestão das terras públicas de 
Rondônia. Vale observar que o órgão ainda não apresentou projetos 
junto ao INCRA, visando transferências patrimõniais, conforme 
previsto na legislação citada acima. Neste contexto, o ITERON 
constitui-se ea u:a 6rgão de terras sem patriaônio fundiário. Esse 
probleiaa institucional, que perdura até boje, tem provocado wna 
série de preju1zos para a i.1Bplantação efetiva do zoneamerrt.c 
s6cio-econôll.ico-ecológico e das unidades estaduais de 
conservação . 

. Em conclusão, se o Estado de Rondônia avançou alguns passos na 
institucionali%ação do zonea:merrt.o sócio-econôEico-ecolõgico, por 
outro l.adc recucx:, quando d,t;..:..x::,u de towa-r ~idas juridicas e 
instituc1.onais indispensáveis para a sua efetiva implantação. 
Esta aabiguidade tem contribui.do para a falta de uma orientação 
aais firae e, consequenteW?nte, para o surgimento de 
contradições nas pol1ticas de vários 6rgáos governamentais, 
estaduais e federais, desenvolvidas no Estado, em que se destacam 
os proble.a.s que tê.m ocorrido com a Delegacia do INCRA de 
Rondõnia- 

-- 
4) Pol1tica fµndiár.ia e o Zoneamento S6cio-Econômico- 
Ecol6giço 

o Acordo de Empréstao do PLANAFLORO estabelece como uma das 
condições de efetividade do contrato a realização de um convênio 
entre o IRCRA e o Governo de Rondõnia, visando definir "políticas 
de regularização de terras e práticas a serem observadas dentro 
do Estado, as quais deverão ser compatíveis com os objetivos de 
:manuseio e proteção da floresta, em termos e condições 

.r» 
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satisfatórias ao Banco".' 

Consta do rélat6rio de "appraisal~ que o INCRA deve suspender 
planos para a criação de novos projetos de assentamento em Areas 
não apropriadas, assegurar que o seu programa de reforma agrária 
na zona Ol favoreça padrões fundiãrios apropriados para a 
agricultura sustentãvel, e apoiar o Estado no estabelecimento de 
Reservas Extrativistas e em outras atividades fundiãrias 
criticas. 

Em nove.bro de 1992 foi assinado WD acordo entre o INCRA e o 
Governo de Rondõnia, referente à •polltica do uso da terra no 
Estado de Rondónia•, concendo as seguintes disposições: 

1) todo e qualquer programa de aquisição de terras, para fins 
de assentaJDento de produtores rurais, observará rigorosamente os 
dispositivos legais ••• principalllente o zoneamento s6cio 
econõsico-ecol6gico do Estado de Rondônia. 

2) a aquisição de terras para fins de assentamento, bem co~o 
a criação e a implantação de projetos desta natureza, dependerão 
de anuência prévia da COJDissão Est:aàual da Terra do Estado de 
Rondônia, constituiãa pela Portaria no. 105 de 21 de julho de 
19S2, do ltinistêrio da ~--icultura e Refonaa Agrária. 

~-0, o re=e=-:..::: acõrdo não foi suficiente para atender 
as obrigações con'trat:ua~s do PLANAFLORO, principalmente por nâo 
ter contemplado as ativ.i.dades de alienação de terras públicas e 
as ações de regularização fundiãria, u:aa das principais âreas de 
atuação do INCRA no Estado. 

Durante a últi.Jla aissão de supervisão do BIRD/MIR/PNUD, em 
sete.abro de 1993, ficou estabelecido que o INCRA e o Governo de 
Ronàõnia deveriam assinar, em 07 /10/93, um Plano de Trabalho, com 
o objetivo de solucionar probleaas fundiârios nas zonas 04, 05, 
e 06, e de realizar at.1vidades de consolidação fundiária nas 
zonas 01 e 02. Até o presente •emento, o referido acordo entre 
DiCRA e o Governo de Rondônia não foi assinado. 

'~ A illportincia de ua acordo entre DíCRA e o Governo de Rondônia, 
nos moldes original.mente previstos no PLANAFLORO, se constitui em 
ua evento da aais alta i.Aportância, ao se considerar o papel 
fundaltental da política fundiá.ria para a consolidação do 
z~to s6cio-econõmíco-ecol6gico de Rondônia, e para Ulll bom 
desempenho do progra.a eJ1 seus •últiplos aspectos. 

Ileste sentido, vale salientar que as atividades de assentamento 
e regularização fundiária, praticadas ou programadas pela 
SUpe.rintendéncia Regional do INCRA e. Rondõnia, nos (iltiJnos anos, 
têJI sido :aotivo de questionamentos quanto ao n1vel de 
co-patibilidade com. o zoneaJDento s6cio-econõmico-ecol6gico e com 

1 Veja: Seção 2.12 (a) do Acordo de Projeto e a Seçã.o 6.01 (b) do Acordo 
de Bllpréstimo do PLAl(AF'LORO, ..i:>oe assinados em 19/09/92. 
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as unidades estaduais de conservação. Cabe ressaltar que a 
Presidênçia do referido Instituto, em diversas ocasiões, tem 
reafirmado que não permitirá que a superintendência Regional 
execute qualquer projeto que esteja em desacordo com as 
recoaendações do zoneamento e do programa. 

Projetos de Assentamento 

•os ültiaos anos, a criação de projetos de assentallento pelo 
DfCRA teJR demonstrado probleaas de incompatibilidade com o 
zonea..ento s6cío-econõmico-eco16gico de Rondônia. Mais 
recentemente, ea março de 1992, :INCRA criou os PAs curupira, Rio 
do Corrto e Agua Azul, prevendo o asse.ntaJaento de 2.774 familias 
ouaa Area de aproxU1adamente 215.000 hectares. Todos os projetos 
seriêlll localizados dentro da zona 04 (area de extrativismo 
vegetal). Depois de WDa série de questionamentos, por iniciativa 
do Fórum das organizações líão-Governa..entais de Rondõnia, o 
Superintendente Regional do DICRA ínformou que os referidos 
projetos fica.ria. paralizados, sem que fossem realizados novos 
assentamentos. 

Como parte da presente avaliação do PLANAFLORO, o comitê de 
Avaliação Independente enviou oficios à Superintendência Regional 
do IJ5CRA, ea novea:::.rc de 1993, solicitando informações à respeito 
da rn pz ogi aaaçã:: para 199 J ~ , nas ãre.a.s de assenta:aento e 
~izaç:ãc fl::?:JC:-ária, bell ccac:> ua relatório conclusivo da 
visuJria de cawpc:; do INCRA nos referidos projetos, visando a 
obter wna posição ãefinitiva sobre a destinação destas áreas. 
Apesar de inú:JDeras t.entativas por parte do COMA!, as informações 
solicitadas não foram fornecidas, comprometendo, desta forma, a 
aissão do Comitê. 

Entretanto, hã ind1cios da per.anência de problemas de 
i..nc::mpatibilidaàe entre a pol1tica de assentamento do INCRA e o 
zoneaJ11Pnto sõcio econôaico-ecológico de Rondônia. Neste sentido, 
sugeri.aos que seja. verificados os planos do INCRA, no que se 
refere à destinação das áreas correspondentes aos seguintes 

de aquisição de iJlóvéis, atual:aente tramitando dentro 

l,,......_ 

r-. 

a) Processo 5g 4.518/91, referente a seis imóveis denominados 
Rio 8ra.nco, Pedra de Abümo, llova Vida e Oriente, abrangendo uma 
área total de 66.793 hectares, no •unicipio de Campo Novo, nas 
prox:iiidades do PA Buriti (zona 04); 

.,....., 

~ b} Processo NO 1.421/88, referente ao imóvel denoainado São 
Sebastião II, totalizando 44.611 hectares, município de Campo 
Novo (região ·do Rio Candeias/YLONA Bom Futuro) (zona 04}; 

A.lés dos probleaas com o zo~nto s6cio-econômico-ecol6gico 
de Rondõnia, as atividades de aquisição de imóveis e a criação de 
projetos de assenta»ento, realiUtdas pelo INCRA, tem de.JDonstrado 
outras irregularidades: 

a) o I:NCRA não tea respeitado a Resolução NR 001, de 23.01.86, 
do conselho Racional do Meio-Ambiente (CONAMA), especificamente 

- 
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o inciso XVII do artigo 3 s , que determina a necessidade da 
elaboração prévia de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) no caso de 
•projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha, 
ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas 
em termos percentuais ou de importância do ponto de vista 
ambiental, inclusive nas ãreas de proteção ambiental".9 Da mesma 
forma, o INCRA não tem realizado estudos prévios sobre solos e 
sobre a capacidade de suporte das áreas destinadas ao 
assenta.ente de pequenos agricultores, nem sobre o impacto dos 
projetos e• relação às populações 
ind1genas, seringueiros e outros habitantes locais. 

1 ,,--. b) os referidos processos não foram devidanente encaminhados 
6 Coaissão do zoneamento Sõcío-Econõmico-Ecolõgico de Rondõnia, 
criada pelo Decreto Estadual no. 5449 de 16/01/92, e da qual o 
INCRA faz parte, considerando que a criação dos citados projetos 
significaria 1IJILa mudança na destinação destas áreas. 

c) As propostas para aquisição de imõveis pelo INCRA não estão 
sendo aprovadas previamente pela Co~issão Estadual da Terra de 
Rondônia, contrariando o Capitulo II de seu regimento interno, 
bem co.o e acordo assinado entre o INCRA e o Governo de Rondônia, 
em novem:,rc ãe J.992, sobre a •Política de Uso da "!'erra no Estado 
de Rondêm i a• . 

Aliena.çã.= dE: ~rras Ptíbl.íca.s e Regularização Fundiária 

Nos últ~s anos, a polltica de alienação de terras públicas 
e regularização fundiãria do INCRA tea desrespeitado frontal.Jaente 
o zonea.ento &6cio-econ6a..ico-ecol6gico de RondOnia e as unidades 
estaduais de conservaç$.o, ~ C0110 a própria Constituição 

·. Estadual. No que diz respeito às normas internas do INCRA sobre 
alienação àe terras públicas, vale observar os seguintes pontos: 

a) De acordo com a Portaria no. 839 de 10/06/88, bem como as 
Portarias 81.1, 812 e 813 de 26/08/91, o INCRA reconhecia o 
demtaitento, inclusive associado à introdução de pastagens 
artificiais, c::mo f onaa de consegr.úr o reconbecillento de posse . da 
terra (sendo poss!vel o reconhec.ise.nto de até soo hectares a 
nlvel da SUpe.rintendéncia Estadual em Rondônia). 

J>) Ea os de sete.bro de 1992, o Presidente do INCRA assinou a 
Instrução Bona.ativa no.03, revogando as Portarias no. 839, 840, 
812 e 813, e define novos proceduaentos para a alienação de 
terras públicas federais ocupadas. Do ponto de vista s6cio 
ambiental, esta resolução representa um retrocesso, na medida que 
exclui · as disposições do artigo lSQ da Portaria 8:39, que 
deterainavam que não deveriam ser alienadas as 6reas: sujeitas a 

' 

- 
09 principa.ia 6rgioa Ulbientaia que atuam em Jlondõnia, IBAKA • a 

secretaria de Sstado de Desenvolvimento .labiental (SEDAM), não tem cobrado do 
DfCRA o e&mpr.i.en.to da legi.Jllaçãc uabienta.l. referente à elaboração prévia de 
Ell/llDIA para projeto• agrC>peC'llhioe. 
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inundações peri6dicas; impr6prias para utilização agr1cola; de 
pastagens naturais, destinadas ao pastoreio extensivo; e objeto 
de exploração extrativista~ 

Nos processos de alienação de terras püblicas e regularização 
fundiária, os instrumentos aais utilizados pelo INCRA são a 
Autorização de ocupação (AO) e o Contrato de Promessa de Compra 
e Venda (CPCV). A seguir, citamos alguns exemplos de tais 
procediaentos utilizados pelo INCRA para regularizar pretensões 
de terra, no bojo de unidades estaduais de conservação e áreas de 
uso restrito, de acordo com o zoneamento s6cio-econõaico 
ecol6gico de Rondônia: 

a) llo Parque Estadual Serras dos Pareeis, criado pelo Decreto 
4.570 de 23/03/90, o o INCRA concedeu CPCVs para médias e grandes 
propriedades, durante o ano de 1991, contribuindo para acelerar 
o p::tocesso de des:aat.a.ento na ârea, o que resultou, 
eventual.Jlente, na decisão de reduzir a área do Parque e 
transf~-lo e. APA (Ãrea de Proteção Ambiental) • 

b) fio Parque Estadual do Corumbiara, criado pelo Decreto 
no.•.576 de 23/03/90, o INCRA, até 1992, concedeu vários CPCVs, 
vi-e.ande a implantação de grandes fazendas. Atuai.ente, nessa 
ãrea. e avançado estado de especulação fundiãria a.eaça 
i.nvic~:izar a ilçlantaçáo do Parque, como previsto no 
Y-....An.: :..::RC • 

Ci lias Florestas Estaduais de Rendimento SUstentado do Rio São 
Ooai.ngos, Rio Mequens e Abunã, criadas por decreto estadual em 
sarço de 1990, o :INCRA concedeu CPCVs, pelo aenos até 1991, que 
se.rvira:a para legiti.Jlar o estabelecimento de médias e grandes 
propriedades para fins agropecuários. O órgão adotou a aesma 
pr6tic::a. na area prevista para a criação da FERS do Rio Guaporé, 
ao sul da área previaJ1ente demarcada ao longo da rodovia BR-429. 

Vale observar que a concessão de CPCVs, tipicamente, não tem 
seguidc as noraas internas do próprio INCRA, especial.Jllente no que 
diz respeito às liii~ções citadas no artigo 18Q da Portaria 839, 
e às f!lC.igências de vistoria prévia das ãreas pretendidas. 
Finali~-ado, poder-se-ia iae.ncionar que a legitimação peio .INCRA 
das áreas decorrentes de invasões de posseiros e grileiros, deve 
se, e. grande parte, à pressões de natureza polltica. 

Ell conclusão, a a~o do DlCRA em Rondônia, nas atividades de 
colonização e regularização fundiária, te. entrado em confronto 
coa o zoneaaento s6cio-econõaico-ecol6gico de Rondônia.~ 

IO 11&.le salientar que - Ylri&• ocasiões, o IllCRA tem questionado a 
.alidade da legislação estadual 80bre o zoneamento -6cio-econõeico-ecol6gico 
e•• unidade• ••taduai• de conservação em RondOnia, que incidem aobre terras 
piblicaa :federai• e propriedades privadas. Neste eentido, vale resaalt&.r os 
artigo• 23 • 24 da COn.aituiçio Pederal, que estabelecem competências comuns 
entre a tlnilo, Batadoa, Diatr.ito Pederal e 9WliC:1pios, para legialarem 
concorresre.-ente • a ta.ar •• outraa lledidaa nece,saãriaa para garantir a 
proteção ~iental, referindo-9e especificamente àfJ florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo, proteção do meio ambiente e 
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5) Autorização de Desmatamento e Exploração Madeireira 
Alêm do INCRA, existem outros õrgãos governamentais 

desenvolvendo ações ainda não integralmente compatibilizadas com 
o zoneamento s6cio-econõmico-ecol6gico de Rondõnia. Outrossia, a 
atuação do INCRA tem servido como •catalizador", por dar inicio 
a uma cadeia de intervenções de outros 6rgãos governamentais, que 
acabam legitimando a ocupação desordenada do espaço e a 
utilização indiscriainada de recursos naturais. 

l - 

Por exemplo, utilizando como base •declarações de posse• e 
CPCVs expedidos pelo INCRA, a SEDAM tea concedido autorizações de 
desaata.ento em Areas de uso r•strito (zonas 04 e 05). Esta 
prática da SEDAM tel1 respaldo no Decreto Estadual 4. 709 de 
19/06/90, que dispõe sobre o desmatallento no Estado de Rondõnia. 
De acordo com o artigo 2D, inciso 2.5, do referido decreto, o 
Estado poderá licenciar o deS11ata11ento de até 20t das 
propriedades inclu1das nas zonas 04 e 05. Esse Decreto foi 
exarado sob o a.rq\mento de que alguaas propriedades coa uso 
agropecuário, foram incluídas, indevidamente, em áreas dde 
preservação, na primeira aproximação do zoneamento s6cio 
econõmico-ecol6gico de Rondônia (p.ex. a área já demarcada na 
época pelo INCRA ao longo da BR-429, principalmente DC Jlllnicipio 
de Costa Karques)- 

( - 

:.,.... 

Se e Decreto <&. 70S teve um.a função valida de levar em 
consideração ocupações existentes .. por outro lado, criou uaa 
•brecha• que persitiu descaracterização do zonea.ento, 
principal.Jlente encima das titulações irregulares do INCRA •• 

·- A SEDAM não tf9 CUJllprido o artigo Js:i do Decreto 4. 709, que 
permite o desmata.ento e licencia.ente ambiental :aediante as 
seguintes con.siderações: 

,,.- a) •que o ua6vel seja for.alllente regularizado junto ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrciria (DlCRA)• 

(,,- 

b) que o 6rgão responsãvel pela autorização do des.atawento 
pro•ova vistoria prévia no imõvel ••• a fim de analisar e ava!.:..ar 
a exeqüibilidade do pleito, focalizando especial.Jlente as 
caracter1sticas locais do solo e do uso atual da terra•- 

1,,.,.... 

De acordo com o artigo 2D, inciso 3.2, do referido decreto, •o 
desmata.ento de qualquer área no contexto da zona 04 (quatro} 
somente será permitido se não afetar o extrativismo vegetal e os 
interesses dos produtores extrativistas (seringueiros, 
castanheiros e asseaelhados).• 

\,-. 

(...- controle de poluição. OUtroeeim, o artigo 225 dA Conaititu.içl.o Pedera.l 
eatat>elece que • •• o Poder Público defini,:-' - toda••• Unidades d.il. Federação, 
espaços territoriais • •• u.• componente• a serem especialmente protegido9, 
aendo sua alter4çlo e a 9Upreaelo permitida• .ament.e através de lei,~ 
qualquer utilização que ccaprometa a integ,:-idade dotl atributos que jwrtiqaem 
•ua prot.eçAo.• 
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Neste sentido, é importante observar: que as "declarações de 
posse• do INCRA, utilizadas para a concessão de autorizaç!o de 
desmatamento, carecem de valor jur1dico, e não devem ser aceitas 
pela SEDAM como prova de regularização formal do 1-õvel junto ao 
INCRA; e que a SEDAM, normablente, não tem realizado as vistorias 
de campo, conforme previsto no Decreto 4. 709, inclusive para 
verificar conflitos potenciais com •produtores extrativistas•. 

Baseado nas autorizações de desmate, a SEDAM (e. convênio com 
o IBAKA) tem concedido •planos de exploração seletiva•, 
utilizados oficialmente para a retirada de madeira em A.reasa 
serem desmatadas. Posterioraente, o IBAMA tea concedido 
ªAutorizações para o Transporte de Produtos Florestais• (ATPF) 
para regularizar o ·transporte de madeira até ·o pátio das 
serrarias • 

Poréa, a dOCUJ1entação fornecida pela SEDAK e pelo IBAXA te. 
sido utilizada para acobertar um grande volu.e de aa.deira. 
retirada ilegai.ente de vastas ãreas, inclusive de 6reAs 
indlgenas, ãreas ocupadas por seringueiros e de outras unidades 
de conservação. -Um exemplo dessa problemática pode ser encontrado 
na região da BR-429, no aunic1pio de Costa Marques. Pode-se 
concluir que existe uaa cadeia de ações governawentais, 
gerai.ente iniciadas pela atuação irregular do DICRA, agind.c em 
confrmn:c cem o zonea.ento s6cio-econôaico-ecol.6g.icc de R:fmdõr,i;a 
e COJl os ocje-c.ivos do PLAPFI.ORO. 

6) IDJPAM; Incentivos Fiscais e o Zoneaaento Estadual 

segundo a politica oficial da SUDAM, existe \Dia preocupação de 
se coapatibilizar os incentivos fiscais - COJ10 o Fundo 
Consititucional do Norte (FNO) e o Fundo de InvE.Stiaentos da 
bazõnia (FIXAM} - coa as diretrizes do .ZOnea:aento Ecol6gico 
Econõaico da Aaazõnia. De acordo com o artigo 1JSi da Resolução 
no.7.077/91, do Conselho Deliberativo da SODAM, que regul.a:aenta 
os incentivos fiscais por ele ad:Jl.inistrados, teaos: 

•os projetos envolvendo recursos incentivados serão orientados 
confor.e o %.oneaAento Ecol6çico-Econ0:m..i.co, c:oncltti..do ou ea fase 
de exeeuçãe , respeitados os dispositivos de conserva.ção a.biental 
e tendo ea conta a existência ou não de conf lltos sociais, 
devendo apresentar declaração da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos-SAE/PR, ouvida, préviamente, a Colllissão Estadual do 
Zonea.Jlellto Eco16gico-Econõaico respectiva, da secretaria do Jle.io 
bbiente da Presidência da Repüblica - S'f:lfA!l/PR, do Instituo 
Brasileiro do Keio A.li.biente e Recursos Naturais Renováveis, e da 
Fundaç&o Racional do Indio•. 

contrariando os dispositivos do artigo 1311 da Resolução 
7.077/91, da CONDEL/SODAK, no ano de 1993, a StJDAJI aprovou uaa 
carta consulta objetivando a concessão de incentivos fiscais para 
a illlplanta~o de ua grande projeto de pecuária de corte, coa 
localização prevista ea uaa ãrea situada dentro dos li.aites da 
Floresta Estadual de Rendaento sustentado do Rio Abunã. o 
interessado 6 •proprietário• de seis i.Jaovéi.s, COJI a.a ãrea total 
de aproxillacta.ente 2. soo hectares, todos acobertados por CPCVs 
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expedidos pelo INCRA, em 1991, ou seja, depois da criação da FERS 
do Rio AbunA (Decreto no. 4 .• -572 de 23/03/90) •11 

Vale lembrar que a referida unidade de conservação foi 
•encionada na Seção 2.10 do Acordo de Projeto do PLANAFLORO, como 
unidade de conservação a ser mantida pelo Governo de Rondõnia 
durante a execução do programa. 

segunda Aproximação do Zoneamento S6cio-Econõmico-Eco16qico 

Atual.Jaente, o processo de licitação internacional dos estudos 
para a segunda aproxiaação do zoneaaento s6cio-econõwico 
ecolõgico de Rondõnia, encontra-se na fase de pré-qualilicação 
das empresas concorrentes, cabendo destacar as seguintes 
questões: 

1) o Termo de Referência para a segunda aproxi:aa~ do 
Zoneaiaento, propõe a realização de estudos setoriais, - Area.s 
COIIO geologia, gea.orfologia, solos, recursos florl.sticos e 
f aun1sticos, etc. Entretanto, não fica evidente como estes 
estudos serão integrados entre si, de forma a permitir uma 
compreensão das diferentes paisagens e ecossistemas locais; como 
as i.nfomções sobre o 11eio flsico serão integradas caa aa:tras 
sobre a ocupação b1:mana, uso atual dos recarsos nat:llrit is e a 
si taaçãc e estJ'. atu.t a bmd i ária; e ccmo a i nteg::i:ação dos re:fr:::5 dos 
1e,;an-..:aaentos pode». subsidiar con~-e a ~ ir: "i ção de 
diretri.%es para as vã.rias zonas e sub-z.onas, beJI CCl80 a 
i.llplantação efetiva das unidades estaduais de conserva.ção. 

2) Inicial•ente, foi definido que os estudos para a segunda 
aproximação do zoneaJ1ento resul taria.11 na produção de mapas 
pedolõgicos, agroecol6gicos, cli.matolõgicos _e topográficos de 
todo o Estado, nas esca1as de: 1: 50. 000, para a zona 1.1; 
1:100.000, para a Zona 1.2; 1:2so.ooo, para as Zonas 1.3, 1.4, 2 
e J; e 1:soo.000, para as Zonas 4, 5 e 6. 

3) . . o atual Ter:ao de Referência para a segunda aprruci-ação 
estabelece uaa escala de 1:100.000 para todo o Esta.do. ou seja, 
será realizada 1Dla •varredura geral• da snpe~.1cie te_-ritcria.l 
ronóoniense, sea excessão das ãreas ind1genas e de outras 
unidades de conservação. 

4) Os estudos propostos devem levantar UII vollDIE! enor.e de 
inforwações, pri.ncipahlente sobre os estoques de recursos 
naturais (recursos •inerais, solos, aadeira, etc.). Entretanto, 
o Estado de Rondõnia ainda carece de diretrizes e instruaentos 
para garantir adequada.ente a conservação e o aanejo de recursos 
naturais renovAveis. Mesta conjuntura, não• dif~cil .iaaginar 
que a segunda aproxiaa.ção do zoneamento poderã incentivar o uso 

u •• - CASO, do8 -im .im6.eu a~ a::. CPCVa, ci.Dcc ~ 
registradoa mi DOIM de tercei.roe, que, - e.guida, paaaar •• procuraçkl - 
cart.6ri.o para o interessado. &au pr~tica,,.. - funçlio das PoJ:9&.9 LDtern&a 
do %9CRA, que det•rwi n- qiiae as Superi.ntendênc:i..aa lt.flgionai.a poderA.o ce.<eder 
CPC\'9 at6 DO alxi.JDo 500 bect.a.rea. 
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indiscriminado dos recursos naturais, com os conflitos sociais 
decorrentes, inclusiye de ações ilegais como a exploração de 
ainério e. Areas ind1genas. 

5) Sem a implantação do programa de reformas institucionais 
previsto nos acordos contratuais do PLANAFLORO, e persistindo a 
necessidade de UJaa melhor compatibilização de algumas pol!ticas 
públicas, co•o identificadas no presente relatõrio, torna-se 
questionãvel a execução, com custo elevad1ssi.JDo, dos estudos para 
a segunda aprox~ção do zoneamento &6cio-econô:m.ico-ecol6gico de 
Rondônia. 

3.2.3 conclusões e Recomendações 

o zonea.ento s6cio-econõmico-ecol6gico de Rondônia representa 
uaa proposta inovadora na busca de alterantivas para o 
ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais 
do Estado. Nos ültimos anos, alguns passos jâ foram dados para 
a institucionalização do zoneélllento estadual, inclusive com a 
aprovação da Lei CoJll.ple.entar •g 52, de 22/12/91, que trata 
especifica-.ente do assunto. 

llâo obsta..nte, algwaas •ediàas juridicas e i_ns..-~nicionais, 
necessãrias para garantir a efetiva i.llplantação do xonea111ento e 
elas unidades estaduais de conservação, não fera. adotadas, 
especial'aente no que diz respeito às necessidades de 
regularização fundiária . Enquanto isso, persistem pol1ticas 
p(iblicas carentes de compatibilidade coa as diretrizes do 
zoneamento s6cio-econõmico-ecol6gico de Rondônia, coa o 
PLAHAFLORO e coa outra legislação ambiental vigente. o que laita 
a iJlplantação de todo o componente a.biental do PLAHAFLORO • 

.Reco.»endações 

' ,..... 

1} Adotar .edidas urgentes para garantir a i.llplantação 
efetiva do prograaa de refonaas ins~itucionais previsto nos 
acordos contratuais do PLANAFIDRO, abrangendo os problemas 
institucionais mencionados (IJJCRA, rrERON, SEDAI!, IBAMA, 
SODAM/BASA) • 

- 

2) Celebrar convênio entre o DCRA e o Governo de Rondõnia, 
clefinindo clara.Jlente as responsibilidades institucionais nas 
ações de assenta.ente e regularização :fundiária, na içlantação 
do zoneamento aõcio-econõàico-ecolõgico e quanto as unidades de 
conservação. Analisar, taabêm, a conveniência da substituição da 
Instrução Mor.ativa no. 03 de 08/12/92, que reconhece o 
desaata.Jtento e a i.çlantação de pastagens COIIO •benfeitoria•, 
para efeito de regularização fundiária. 

3) Estruturar, de iaediato, a Coaissão Estadual do Zoneamento 
S6cio-Econõ•ico-Ecol6gico, ma conjunto com a sua sub-comissão 
técnica. O.a das tarefas aais biportantes desta comissAo serã a 

- 
,,.... 

' ,- 
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de definir as diretrizes para garantir que futuras alterações no 
zoneamento,. ap~ovadas pela Comissão e encaminhadas A Assembléia 
Legislativa do Estado, sejam orientadas por critérios técnicos, 
considerando as necessidades de conservação e manejo dos recursos 
naturais e o conjunto de necessidades da sociedade rondoniense, 
a curto, aêdio e longo prazos. o treinamento de pessoal técnico 
da Comissão do Zoneamento deve ser uma prioridade absoluta. 

4) Definir e estabelecer instrumentos que assegure. a 
consulta prévia do INCRA à CNP bbiental, à Comissão Estadual da 
Terra, e A comissão Estadual do Zoneamento, na elaboração de 
propostas visando a seleção de úea.s para re.foraa agr.lria. 

5) . .Contratar consultores para prestar assessoria técnica, 
junto A SEPLANAFLORO, na 6rea de legislação fundiãria e 
ambiental. 

6) Proceder UJ11a reavaliação dos Teraos de Referência da 
segunda aproxi.&ação do zonea.ento, levando em consideração os 
problemas identificados neste relat6rio. Em especial, deve se 
considerar a adequação dos levantamentos às necessidades 
especificas das diferentes zonas e às unidades de conservação já 
definidas. Por exemplo, caber.ia reavaliar a proposta de 
levanta.entos detalhados de recarsas naturais t:aadeira e re: :n e sos 
1linera.i.s) ea Are.as indígenas e m, l dades de JZLeSE!. 'Q'açãO a:ab j en:ta 1 • 
Deve ser ~ificada a co:apatibil.i.z.ação da mie-_oãcl09'ia da segunda 
aproxi.aaçao do zoneamento com as diretrizes àa SAE, ao n1vel 
nacional. 

7) Vale ressaltar que WI dos objetivos principais do 
zoneaaento s6cio-econõmico-ecol6gico e do PLAKAFLORO é promover 
a intensificaçAo agr1cola nos •olos coa aaior potencial agr1cola 
nas zonaJS 01 e 02. Neste sentido, os levantamentos da segunda 
aproxi.ação do zonea.ento deve. priorizar a identificação de ta.is 
ãreas, através de estudos de solos, topografia, uso atual do 
solo, situação e estrutura fundiAria, etc. 

._,...... 

8) ca.ple.enta.naente, deves ser analisadas as •rdidas 
achainstrativas e jur1dicas possi:ve.is de seres r>Ca11.inbadas para 
desincent:.1.var o processo cie coocentração fundi.iria dentro das 
zonas 01 e 02, especialmente nos projetos de assentamento. Estas 
.edidas deve11 ser entendidas ccmo parte de uma estratégia de 
desencorajar ocupações espontãneas nas ã.reas de uso restrito, bea 
co:ao de estimil.ar a intensificação agrlco1a nas ãrea& sub 
utilizadas das zonas 01 e 02. Coa o aeSIIO prop6sito, deve-se 
estudar a viabilidade da illple.entação de ações de rüor.a 
agr6ria ea 6.rea.s coa solos .ais :férteis, inclusive através do 
FUNDAGRARIO (Lei Estadual no. 213 de 30/12/88). 

- 

9) Definir e adotar uaa estratégia agressiva, incorporando 
atividades de pesquisa, extensão, fOJ1ento e credito (inclusive 
através de progrcmas como FUHDAGRO, FOHDAGIU, no e FUNDERCAP - 
Fundo Estadual de Recuperação de Areas Degradadas) , para proaover 
a recuperação de ãreas degradadas e a intensificação agr !cola nas 
zonas 01 e 02, através de cons6rcioa agroflorestais (inclusi'Ve o 
plantio de espécies madeireiras) • Esta estratégia deve ser 

.,.-. 
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desenvolvida pelo componente "Desenvolvimento Agroflorestal" do 
PLANAFLC>Rp. 

10) o Governo de Rondõnia deve realizar, urgentemente, uma 
campanha educacional nos diversos aeios de comunicação, visando 
esclarecer à grande ~aioria da população rondoniense, atuai.ente 
desinformada, sobre os objetivos do PIANAFLORO e do zonea.ento 
s6cio-econõmico-ecol6gico de Rondõnia. 12 outrossim., deveJD ser 
tomadas ~didas para realizar treinamentos e a divulgação do 
zoneaiaento estadual ao nlvel dos 6.rgãos estaduais e federais que 
atua. no interior do Estado. 

e Ssta ..elida. 6 ccmpati.Yel cem a S.ÇAo 2.09 do Acordo de Projeto, que 
def uae qge =e ~me ele ltc- l"M -; a dueri ~ durante a mcuçic do 
progrw, c:ca revi.968• anuai.8, - proqrw de aidi.a, vi•ando dnsertimular o 
fluzo aigrat6rio para Jtondõn.ia • gerar i.nfo~õea referentes ao sonee-nto 
e6cio • COM.O.ice ecol6gico. • apzeaenU-lo ao BaDco, para .-us ccmenthi.08 • 
re.-i.do. no lllzi-=>, at.6 15 de m,ewbro de cada ano•. 
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3.3 B•tab•l•ciaento • ll&nejo de Onidad•• de Conaerva9io 

J.J.1 Objetivos e Atribuições Institucionais 

O sub-componente •Estabelecimento e Manejo de Unidades de 
Conservação" tem por objetivo viabilizar o estabelecimento e a 
aanutenção de cinco parques estaduais (Guajará-Mirim, Serra dos 
Pareeis, Candeias, Serra dos Reis e Rio Corumbiara), duas reservas 
biol6gicas (Rio OUro Preto e Traçadal), e Ullla estação eco16gica 
( Serra dos Três Iriaãos) , bem como de cinco parques aunicipais. 
Alb disso, foi prevista a recuperação de quatro unidades federais 
de conservação (Parque •acional dos Pacaas Novos, Reserva Biol6gica 

· de Jarú, Reserva Biolõgica do Guaporê, e Estação Ecolõgica do 
CUniã) • Os principais órgãos executores deste sub-componente 
seria. a SEDAM (unidades estaduais) e o IBAMA (unidades federais). ·- 

3.3.2 Avaliação Inicial do SUb-Çomponente 

Neste sub-componente, as principais atividades realizadas 
durante o ano de 1993 e janeiro de 1994, foram: 

··_.,,.--... 1) licitação para realização àe estudos sóc:io-econam.icos e 
fundiários nas segui.J:r-es nnjdade:s es--a:r-iais de ccmservação de uso 
l.lldire1:.o: Estações Ecológicas de Sa:wnel e Serra àos Três l.nD.ãos; 
Parques Estaduais do Coru&biara, GuaJará-Mirim, Serra dos Pareeis, 
Serra dos Reis (ainda não criada); e Reservas Biológ'icas Rio ouro 
Preto e Traçadal; 

2) atividades compleJ1entares visando a implantação de unidades 
estaduais de conservação, tais co-.o: lançamento do edital de pré 
qualificação para elaboração do plano de manejo do Parque Estadual 
de Guajará-Miria; e contratação da cons cruçãc de postos de controle 
no Parques .Estaduais do Cormlbiara e Guajará-Kiri.Jl; 

1~- 3) atividades de i.Jlplantação do Parque l!lunicipal de Porto Velho; 

.,. 

Estas atividades i..?:iciais fo?"all significativas no sentido de 
qara.ntir a •decolage.z• da execução de sub-componente. Os estudos 
s6cio-econõ:micos e ~undiários têJD um papel especial.aente 
lllJ)Ortante, co:ao passo inicial para a implantação efetiva das 
unidades estaduais de conservação. 

Entretanto, o sub-componente •Estabelecimento e 11.anejo de 
Unidades de Conservação•, atual.Jlente, enfrenta alguns entraves que 
prec~ ser superados argenteJ1ente: 

1) Bo periodo entre a criação da aaioria das unidades estaduais 
de conservação (1989-1991.) e o inicio da execução do PIAHAPLORO 
(1993), ocorreu Ull processo de descaracterização de muitas dessas 
ãreas. Esse processo foi ocasionado, dentre outros, pelos 
seguintes fatores: a &Jl.biguidade dos decretos de criação das 
unidades estaduais, quando dispõe sobre as medidas necessãrias para 
a efetiva illlplantação das Areas (veja seção J.2.2); a ~alta de 
regularização fundiãria e de deiaarcação das unidades estaduais; as 

- 36 - 



~;~· - 

\. 

/· 

.,,...... 

( 
1 • .,..... 

,,..... 

\.- 

í,,-.. 

,,.,... 

ações de 6rgãos governamentais que têm induzido a ocupação e 
_exploração desordenada dos recursos naturais. Neste filtimo caso, 
destacam-se os efeitos negativos da política fundiãria do INCRA, 
que realizou ações de regularização fundiária dentro de unidades 
estaduais de conservação até o ano de 1992. 

2) Atualiaente, um fato preocupante é que os processos de 
demarcação de unidades estaduais de conservação estão avançando 
rapidamente, seJa que se tenha clareza dos procedimentos 
institucionais a serei1 toaad.os para garantir a regularização 
fundiãria e a i.llplantação efetiva destas unidades. Esta questão é 
relevante, na lledida e. que vá.rias dessas unidades estão afetadas 
por sérios problellas fundiãrios. 

Como já foi salientado, à época eia que concluiu-se este 
relat6rio, o convênio entre o lBCRA e o Governo de RondOnia (que 
deveria incluir ações conjuntas de regulari.%.ação fundiãria destas 
unidades estaduais) ainda não havia sido assinado. 

A seguir, citamos exemplos da problemática exposta acima, no 
caso de algumas das unidades estaduais de conservação inclu1das 
neste sub-componente do P.IANAFLORO: 

a) o Parque Estacmal 5e!:ra.s dos Pareeis foi criado pe1o 
Decreto JJ1i 4.57c, de 23 ta.:ns-.c - abrangendG uaa área de 38 .950 
hectares DCl5 mm:ic::!pios de A.:-::z floresta e Cerejeiras. Jiesta área, 
o DiCRA concedeu CPCVs para Jlêd1as e grandes propriedades durante 
o ano 1991.[3 Estas ações, e11 conjunto coa a falta de implantação 
efetiva do parque, contri.buira.Jll para a descaracterização 
progressiva da 6.re.a, que atual.aente está com boa parte de sua 
superfície desa.ata.da. Ea funçAo disso, a SEDAM está propondo a 
exclusão de parte da 6.rea do parque e a sua transformação em Ãrea 
de ProteçAo bbiental (APA) . Esta proposta será submetida i 
Asse.l:>léia Legislativa do Estado; 

b) o Parque Estadual do Corumbiara foi criado pelo Decreto fi; 
4.576, de 23/03/90. mraa área ele 586.031 hectares nos aunic1pios de 
Cerejeiras e cormlbiara {Va1e do Guaporé). Dentro do per1metro 
desta unidade, e IJl'CRA o:>?x:-eõe:· ri.rios CPCVs até o ano de 1992, 
pe.riitindo o i.nlcio da implantação de grandes fazendas e 
estaulando o processo de especulação i.Jaobiliãria. Atualmente, 
existem pretensões de posse coa 11ais de 2 o. ooo hectares. Em recente 
viagem de caço, técnicos da SEDAM foram impedidos, por pretensos 

Algane ~la. de CPCV• -.iti.do9 pelo DICRA no Parque Estadual Serra doa 
.Pareci•, no ano de 1991 (ap6e sua cr.i-;&o): J.ot•• no. 131, 132, 133, 134, 
135. • 136 era Ar-. mitre lSO e 500 11,a. seu• ocupmte. alo respectivamente: 
li.a.ri.a :llda aodriques da Crus (PrOONt.c n • 0058/91), lleu1a X t eboa (Processo n • 
057/91), Vitorino aai:i•aer• (PLoce-s:, a· 068/91), La..i% e&rl09 C&.rdo•o Leal 
(Procee•o n· OS6/91), .Joeenildo llaura de 011-.eira (Processo n" 067/91), • 
li.a.ria daa Graça• Silva Alva• (Proceaao n· 0066/91). Ponte: IBCRA - Pimenta 
Bueno. 

Ironicamente, a criaçào de •i.riaa unidada• eetadu.aia de conservação 
coinci.diu cem a ace..l.eraçio do proce•IIO de alienaçkl de terras públicas pelo 
DICRA, associada a interea11ea de especulaçAo fundil.ri..a, na expectativa de 
ações desapropriat6ria.e pelo Poder Público. 
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propriet6rios, a transitarem dentro do parque. Vale observar que há 
fortes ind1cios da existência de narcotráfico no Parque (localizado 
na fronteira com Bolívia) - o Laboratório de Sensoriamento Remoto 
da SEDAM jâ detectou um grande número de pistas de pouso 
clandestinas, dentro da sua área. A licitação para a demarcação do 
Parque estã prevista para o inicio de fevereiro de 1994. 
Entretanto, não foi definida, ainda, uma estratégia para resolver 
os graves problemas fundiãrios existentes; 

e) o Parque Estadual de candeias, criado pelo Decreto NR 
4.572, de 23/03/90, COJI uaa área de 8.985 hectares no municlpio de 
Candeias do Jamari/, foi waa das unidades de conservação inclu1das 
no PIAXA.FIDRO. Entretanto, dado o grande ntmero de invasões por 
parte de agricultores sem terra (posseiros), madeireiros e 
especuladores de terra, decidiu-se por excluir do programa esta 
área. EII compensação, a SEDAM propõe a expansão da ãrea da Estação 
Ecol6gica de Salluel ea 55.ooo hectares. Porá, a expansão ocorreria 
dentro da Floresta Estaã:aa.l Extrativista do Rio Preto-Jacundá.. A 
transforaação de part.e óesta Floresta Estadual .Extrativista em 
Estação Ecol6gica pode ser justificada. Entretanto, a compensão da 
ãrea a ser suprimida do Parque Estadual do candeias deveria ocorrer 
numa área não inclu1da atual:aente numa unidade de conservação, onde 
ocorresse:a os IIE'SllOS ecossistemas; e 

d) a Jteserva Biol.éç:::: ::a do Traçadal; cri.ada através do Decreto 
N'- 4_sg3, õe: 28/C3/S:.. :.:x:;c.1iza-se m:ma ãrea de 22.540 hectares no 
aunic1pio de Guaja.rá~:II. Atualaent.e, estão sendo realizados 
estudos sõcio-econóJu.cos e fundiários na Area, sendo que a sua 
demarcação deve ser licít:.ada em fevereiro de 1994. Entretanto, 
vale observar que a Reserva Biol6gica de Traçada! se insere dentro 
dos li.aites de Ulla &rea afetada para o uso especial do Exército, de 
acordo coa o Decreto Federal Ng 97.596, de 30/03/89. Portanto, 
sugere-se a realização de negociações com o Exercito, visando a 
resolução de eventuais problemas sobre a destinação da área. 

3) Quando da tílti.Jla a.is.são de supervisão do BIRD/MIR/PNUD, ui 
sete.bro de l.993, acordou-se que seriam realizadas as seguintes 
atividades ea unidades federais de conservação: construção e 
funciona:aent.c de pos-....os de controle e avi ve.rrtaç.ão de llli tes no 
Parque Rac1.cr~l do Pacaas aovos; e construção e funciona.ento de 
postos de controle na .Reserva Biol6gica do Guaporé. Infeli:i.ente, 
estas 9edi.das ainda não fora. adotadas, Deli o ~ explicou os 
motivos de não tê-las i.çlementado. 

4) oa dos principais entraves na execução do sub-componente tem 
sido a 110rosidade no anda:aento dos processos adJlinistrativos nos 
6rgãos executores e na S:EPIAMAFLORO. A titulo de exemplo, cita.os 
os seguintes processos solicitados pela Divisão de Unidades de 
Conservação (DIUNC) da SEDAM: 

a) seis processos fom requisitados a HOPLAN pela DIUNC para 
o Parque Esta.dual de Corwlbiara nas seguintes datas: 

04/05/1993 - aquisição de aaterial permanente: 
Toyota, barcos e JtOtores 

17/08/1993 - contratação de serviço de terceiros 
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para a elaboração do Plano de Manejo 
do parque 

18/08/1993 - construção de postos de vigilância 
27/09/1993 - aquisição de material permanente: 

aaterial para trabalho de campo 
25/10/1993 - aquisição de painel solar para rádio 

transmissores 
25/10/1993 - aquisição de mobiliário para postos 

de vigilância 

Dos seis processos, o '(ínico licitado foi o da construção dos 
postos de vigil.Ancia, que segundo a ajuda memória de setembro de 
1993, já deveria» estar conclu1dos. o processo de contratação de 
serviço de terceiros para a elaboração do plano de aanejo do parque 
passou 45 dias no Jfúcleo de Planejamento da SEDAM até a eaissão de 
uaa •JlAD•, e 47 dias na CELC>fi (CO.issão de Licitação) para a 
fo~ação da Carta convite. 

b) outros três processos foram requisitados à JIUPLAN/SEDAX 
para o Parque Estadual de Guajará-Miru nas seguintes datas: 

\ .,...... 

- aaterial permanente: barcos e 
J1C>tores 

- construção de posto de vigilância 
a:qnisiç:Ao de material peraanente: 
-.aterial de campo e ao:bi1iãrio para 
postos de vigilância 

Dos três processos citados, apenas o da construção do posto de 
vigilã.ncia foi solicitado (juntaJtente com a construção dos postos 
de Cormabiara) ,. 

29/06/1993 

il /08/1993 
2=/10/1993 

5) Ao nivel do planeja.inento e da execução, a SEDAM e o I.BAMA 
apresenta. carências significativas eJ1. termos de pessoal técnico 
qualificado. Isso é compreensivel, ao se considerar as novas 

-- deaandas surgidas cos o PI..AKAFLORO, principalmente no caso da 
SEilNl. Entretanto, • preocupante que tais necessidades não tenha.li. 
sidc identificadas na fase de planeja.ento do PIANAFLORO, e que não 
tenhi! havido a de.!-~ição de 1m.!. estra~ia de ação voltada para 
sa.nar tais dificu.lad.ades, a 9édio e longo prazos. 

3.3.3 conclusões e Recomendações 

Ileste sub-callponente jã fora. dados alguns passos iniciais na 
illp1antação de unidades estaduais de conservação. Entretanto, o 
seu des~o tea sido prejudicado por alguns probleJaas 
signilic:.ativos, associados 6 descaracterização de unidades 
estaduais de conservação, durante o periodo entre a sua criação 
(1989-91) e o inicio do PIAJIAFLORO. Esta descaracterização 
resulta de invasões de agricultores sem terra (posseiros), 
gril.e.iros e aadeireiros, em alguns casos, faciliticlas pela 
atuação/o~ssão de 6rgãos governaJ1entais, principalmente o INCRA. 

Assi.Ja, coa base neste cenário, deveriam ser enca.inhadas as 
seguintes providências: 
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1) dada a prioridade absoluta da implantação efetiva das unidades 
estaduais de conservação; cabe definir e implementar, urgentemente, 
as •edidas necessárias à solução dos problemas fundiãrios 
existentes em vãr ias unidades, contemplando, nesse programa de 
ação, a definição ineqü1voca das responsibilidades de cada uma das 
instituições envolvidas, principalmente do INCRA, do ITERON e da 
SEDAM; 

2) além da regularização fundiâria, outras medidas 
complementareas para garantir a proteção efetiva das unidades de 
conservação devem ser adotadas: demarcação e sinalização; 
fiscalização permanente, incluindo a participação de •oradores 
locais; e campanhas educativas coa os •oradorE$ locais, a respeito 
das diretrizes e da situação jur1dica das unidades; 

3) deve existir uiaa definição clara sobre os critérios técnicos 
e sobre os proced~tos necessários para justificar eventuais 
audanças nos li:mi tes ou categorias de manejo das unidades de 
conservação existentes. A Coaissão Estadual do Zoneamento deve 
utilizar uma metodologia similar, no caso de propostas para 
mudanças nos limites no zoneamento s6cio-econômico-ecol6gico de 
Rondônia; 

4) deve ser solicitado ao IBA!!A a def iniç.ã= de 1DI plano 
ab~ para a proteção e a ~....enção de tcrlas as unidades 
feóe--a..:..s de conservação de uso i..r.lê::..~o {Parque Bacional do Pacaas 
Novos, Reserva Biol6gíca do Guaporé, Reserva Biol6gica do Jarú, e 
Estação Ecolõgica de CUniã), ~ coao das unidades de uso direto 
(FLO!iA do Bom Futuro, FLONA de Jamar1, RESEX do Rio OUro Preto). 
Sugere-se a realizaçao de um estudo, para avaliar o potencial de se 
transfor.a.r a Estaçao Ecol6gica de CUniã em Reserva Extrativista, 
considerando as caracter1sticas da população tradicional no Lago de 
CUniã. Esse processo pode ser facilitado pelo fato de que a Estação 
Eco16gica de CUniã nunca foi criada por decreto (apesar de sua 
inclusão no POLONOROESTE durante a década dos oitenta);.,. 

5) o processo de planeja.Jlento desse sub-componente deve ser 
dinaJl..izado, abordando as necessidade de cooperação institucional, 
:::.pacitação de recursos bu.anos, participação de comunidades 

_ocais, elaboração de planos de aa.nejo, etc. 

Vale observar foi cri.ada pelo Governo de Rondônia a APA do Lago do Cu.niã 
(Decreto no. 4.251 de 24/07/89). 
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3.4 Sub-Componente: llanejo Florestal 

J.4.1 Objetivos e Atribuições Institucionais 

o sub-componente "Manejo Florestal" tem como objetivo básico 
a conservação de recursos florestais renováveis, especialmente nas 
áreas inclu1das na Zona os, através das seguintes atividades: 
demarcação, estabeleci.Jllento e proteção de oito Florestas Estaduais 
de Rendimento Sustentado (FERS); desenvolvi.mente de um projeto 
piloto, incluindo preparação de inventário florestal e plano de 
aanejo, para testar a viabilidade de aanejo sustentável de recursos 
aadeireiros; desenvolviAento e i.mple•entação de planos de :manejo e 
UJ11 projeto piloto coa Reservas Florestais ea Bloco; fortaleci.Jlento 
e supervisão de •anejo florestal em todo o Estado de Rondõnia; e 
estudos no setor florestal. A SEDA!I é o principal õrgão 
governamental responsável por este sub-componente, eJD conjunto coa 
CPAF-EHBRAPA (pesquisa florestal) e ITERON (implantação das 
Florestas Estaduais de ~to sustentado). 

3.4.2 Avaliação Inicial do Sub-Componente 

Neste sub-coaponente , as principais atividades realizadas até 
janeiro de l.9S4, fQraJI_: 

1) licita~o de estudos sõcio-econõaicos 
Florestas Estaduais de R.endaento Sustentado 
GUaporé (ainda não criada), Rio Mequens, Rio 
Vermelho (•A•, •B" e •e•), visando subsidiar 
implantação destas unidades; 

2) licitação de invent.Ario florestal para a Reserva Florestal em 
Bloco do CUjub~, objetivando a implantação futura de 1.12 projeto 
piloto de .anejo sustentável dos recursos aadeireiros; 

e fundiários nas 
do Rio Abunã, Jtio 
São Domingos e Rio 
estratégias para a 

3) enca•iDba.e.nto de processo de licitação pela SEDAM, visando 
a realização de um diagnóstico do setor 11adeireiro. 

Não obstante a illportãncia destas iniciativas, o sub 
componente 9Jla.nej o Florestal• apresenta a.lgumas lila.i tações de ordem 
estrutural. a seguir relacionadas, cuja superação é fundaW?ntal 
para o boa deseçenho do PIAHAFLORO: 

1) Várias Florestas Estaduais de Rendi.aento sustentado, de for.a 
similar ao ocorrido COJ1 outras unidades estaduais de conservação, 
têm sofrido, da sua criação em 1990 atê o inicio da_execução do 
PLANAFLORO, um processo de descaracterização, que pode ser 
atribu1do aos seguintes ~atores: 

a) aJll:>iguidade dos decretos de criação das Florestas Estaduais 
de Rendi.Jllento sustentado, quanto às aedidas necessãrias para sua 
efetiva iJllpla.ntação, be-. COJIIO a falta de regularização fundiãria e 
demarcação das-Areas; 

41 



L ' 

e, 

r 

r 
b) pol1ticas de õrgãos governamentais que têm induzido a 

ocupação e a exploração desordenada .de recursos naturais. Neste 
caso, destaca-se a pol1tica fundi!ria do INCRA, que realizou ações 
de regularização fundiária em áreas das FERS do Rio São Domingos e 
do Rio Abunã. A pol1tica de licenciamento ambiental da SEDAM e do 
IBAMA, em relação às autorizações de desmatamento e exploração 
florestal (abordado na seção J. 2. 2), também têm facilitado a 
ocupação e exploração desordenada de recursos naturais nestas 
áreas. conforme •encionado anterior111ente, houve atê um caso em que 
a StJDAII! aprovou uaa carta-consulta para financiamento e concessão 
de incentivos fiscais para um grande projeto pecuârio, dentro da 
Floresta Estadual de Rendimento SUstentado do Rio Abu:nã. 

2) As referidas pol1ticas governamentais têm contribuído para 
dificultar as ações de proteção a:abiental e a illlplantação de 
projeto pilotos, conforme previsto nesse sub-componente. Por 
exeçlo, ewa ftmção do processo avançado de ocupação e exploração da 
FERS Jtio São Dom..ingos e da Reserva ea Bloco do Urupá, os projetos 
pilotos originai.ente previstos para essas ãreas foram transferidos 
para a FERS do Rio Vermelho •a• (que também apresenta problemas de 
invasões em parte de sua área) e a Reserva em Bloco do cujubim. 

3) o sub-componente de •Manejo Florestal• do PLANAFLORO enfatiza 
auitc as projetos pilotos de manejo de produtos aacieireJ...rOS nas 
Flmes-::.a:s Estad:aa.is ãe Rendi.Jlento su.stentado. Jlã.o obstante a 
i.ltpo:: :.ã.:Jc.:.a de 12:.s inlciativas, poãe se argu.entar ~ e:x::L!t"-e usa 
necessidade urgente de se estabelecer diretrizes para o setor 
•ade.ireiro e. Ronàõnia, sem as quais as ações inàividualizadas 
pode& ter seus resultados frustrados. 

4) A definição de uaa estratégia global para o setor aadeireiro, 
visando sua sustentabilidade econõaica e ambiental a Jlédio e longo 
prazos, deve levar em consideração os seguintes fatores: 

- •a historia recente da expan.sAo da fronteira e. Rondônia, a 
indústria aadeireira tel11. asswn.ido llll papel significativo na 

,.--. econoai.a regional, inclusive pela quantidade de empregos gerados 
d~e indi~. 

A exploração 11adeireira ea Rondônia tem sido al'Callen'te 
dependente em relação às florestas nativas como fonte de matéria 
prima. Bo sistesa tradicional de exploração florestal, os 
:madeireiros pratica11 UJla extração seletiva de espécies coa aaior 
valor econõlaico, especia l.Jaente o 1IIOCJnO (SWíetenia .acropbyl..la) e 
cerejeira (Amburana spp.J. 

,... 

- As referidas prãticas de exploração •adeireira tea sido 
alta.ente rent.Avel eJi determinados 1110•entos. Entretanto, trata-se 
de 1111a exploração basicamente predat6ria, na •edida ea que não hã 
\Dia regeneração correspondente no estoque das espécies exploradas. 
Dentre outros i.Jlpactos aBlbientais, provãve1-ente está ocorrendo, 
nas florestas nativas, um processo de empobrecimento genético das 
espécies aais exploradas pela indústria aadeireira eJl Rondônia. 

- Depois do •.bocJa•, principalmente no inicio dos anos oitenta, 
a indtíst:ria •adei..reira mn Rondõnia entrou mn decl!nio. Por exemplo, 

42 



'.;""' - 

( ·- 

no ano de 1988, houve um corte estimado de a.000.000 •3 de toras em 
RondOnia. Em 1992, o volume de madeira explorada em tora tinha 
diminuído para 2.000.000 mJ. Em 1989, havia aproximadamente 1.200 
empreendimentos madeireiros no Estado de Rondõnia. Segundo a 
Delegacia Estadual do IBAMA, até novembro de 1993, este n<mero 
tinha baixado para 784_ empreendimentos no Estado de Rondônia. 

~- ... 
r 

1 - 

- coa a diminuição no estoque das espécies de maior valor 
econômico nas Areas mais próximas das serrarias (geralmente, nos 
lotes dos projetos de assentamento do INCRA, ou em outras 
propriedades agropecuârias), tem aumentado a pressão dos 
aadeireiros em relação às unidades de conservação, que representam .. 
cada vez mais, as filtimas reservas de •aadeiras nobres" no Estado 
de Rondõnia. A exploração predat6ria de madeira, teJ1 .incluido ãreas 
de reservas ind.1genas, reservas biol6gicas, e até as de florestas 
estaduais de re.ndaento sustentado. 

( - 

- Jlo :inicio do processo de colonização de novas ãreas.. os 
aadeireiros te. realizado, e11 muitos casos, a abertura de estradas, 
em troca da •adeira dos lotes de colonos assentados pelo INCRA. 
Trata-se de uma situação em que os madeireiros assumem um Rpapel 
social", baseado na "troca desigual". Entretanto, a abertura de 
estradas por aa.deireiros e:a ãreas não demarcadas, inclusive nas 
mri.dades de conservação, tea incentivado Wll processo de invasões 
por posse.iras e ªgrileiros•- 

A exploração -.adeireira eJ11 áreas indlgenas tem sido 
facilitado, ea suitos casos, pela iniciativa dos próprios lndios. 
Este feno.e.no reflete Ulla série de fatores complexos, incluindo a 
crescente dependência dos 1ndios e:a relação à econôa.ia de aercado, 
novos padrões de consuao entre algumas lideranças, precârias 
condições de saõde e precário atendimento pela FONAI nas aldeias, 
etc. 

11a atual conjuntura, pode-se observar ma processo de 
diversificação no uso de espécies e verticalização entre os 
empreend~tos aadeireiros que permanecem e:a Rondõnia. llb da 
utilização de llJl .aior núllerO de aadeiras •nobres• (p. ex. cedro, 
angelb, ~), um fenêmeno i.Jlportante na i.nd.ús+"...ria iaadeireira ea 
JlOndõnia tea sido o awae.nto na produção de la....inas e compensados, 
estimulado pelo forte •ercado nacional e internacional. Atuai.ente, 
exi.ste:a 43 la•inadoras e 06 compensadoras no Estado de Rondônia 
(IBAKA-RO, Divisão de Controle e Fiscalização) 

- llas la•inadoras utiliza-se uaa variedade aaior de aadeira.s, 
coa enfoque para espécies coao &Ulll.au:aa (Ceiba pentandra) e bandarra 
(Schizolobiu. spp.J. U. fato .interessante é que essas espécies 
de.onstra. 1111 · cresci.Jlento r6pido e outras caracter 1sticas 
silviculturais favorãveis. 

- Entre várias indústrias aadeireiras ea Rondônia, percebe-se 
ama crescente preocupação e11. se realizar a reposição florestal,. 
co•o foraa de garantir fontes de aatéria pri..aa a 9édio e longo 
prazo. 
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3) Nesta conjuntura, é importante avaliar alguns aspectos da 
atuação dos 6rgãos governamentais relacionada com o setor 
madeireiro de Rondônia: 

- A atual po11tica de licenciamento no setor madeireiro, 
através dos planos de exploracão seletiva e planos de aanejo, 
expedidos pela SEDAM e IBAMA, respectivamente, é bastante 
problemática. como se frisou anteriormente, os atuais planos de 
manejo (que isentam o interessado de pagar a taxa de reposição 
florestal) são tecnica.ente deficientes, constituindo-se, llllito 
mais, em ltplanos de corte" do que em "planos de manejo•. 

Elabora seja uaa obrigação foraal, o rBAMA não tem 
acompanhado e. campo a execução da grande iaaioria dos planos de 
aanejo, alegando falta de pessoal, de transporte. de diari.a..s, etc. 
Nos fu.tlllOS anos, teJR acontecido uma série de irregularidades no 
IBAKA nesse sentido, incluindo a aprovação de planos de :aanejo em 
áreas jã deSBatadas. 

- Os planos de manejo e planos de exploração seletiva, que 
permitem a concessão de •autorizações de transporte de produtos 
florestais• do IBAMA, são utilizados para •esquentar• madeira 
~L.-ada. ílegai..ente de vastas áreas, incl.usive das un~óades de 
~- 

- De acordo com o Cod.igo Florestal Brasileiro ( artigos l.S a 21 
da Lei no. 4. 771/65), a retirada de aadeira de florestas nativas 
Íllplica na obrigatoriedade da reposição florestal. fio entanto, 
pode-se afirmar que este assunto tem sido com.pletaJtente 
negligenciado pelo Poder PCíblico. 

- O antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IB:>Fr hoje IBAMA) assuaiu as atribuições de gerenciar a reposição 
f Ler estal, através de recol.hillento de i.Jlpostos do cha-ado •Fundão" 
(~...antes de Reposição Florestal - Recursos Especiais a Aplicar). 
Entretanto, os recursos arrecadados da indústria -.adeire.ira para a 
i:eposição florestal nunca fora. aplicados na região. Segundo B:x:mael 
e Deusdari (1993), tma parte 1nfi.aa desses ren:r::sos foi aplicada es 
px og! ms ãe fomento, para o plantio de panus e e.ucalipto na região 
Centro-sul. 

,,...., 

- De acordo com esti&ativas da SEDA!!, COJI base em uma produção 
11adeireira de 2. 300. 000 ll3 de toras/ano, pode-se af ir:aar que o 
Estado de Rondônia deixa de receber aproxiaadawente US$ 7.500.000 
por ano, eJ1 recursos arrecadados pelo IBAKA, para fins de reposição 
florestal (ou seja, &ais do que o valor total do componente). 

- Ao 11eS110 tempo, os 6rgãos governa.aentais têm investido Sl..i to 
pouco na identificação de IIOdelos que pudesse.11 deaonstrar, para 
aadeireiros e proprietãrios de terra, a viabiliade técnica e 
econõaica de sisteaas de iaanejo e. florestas nativas e 
refloresta.ento. Pode-se afirmar que a ausência de •odelos 
alternativos, visando o 11anejo sustentado ele recursos 11adeireiros, 
torna mais dif1cil as ações repressivas de fisca1ização. 
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- A atuação governamental nas atividades de pesquisa, romento 
.e assistência do setor florestal, é prejudicada pela precariedade 
das maioria das instituições, principalmente em termos de recursos 
humanos qualificados. Por exemplo, CPAF-EMBRAPA, atualmente, conta 
com três pesquisadores na ãrea florestal, sendo que dois estão 
ocupando c~rgos administrativos. 

Para os 6rgãos governamentais, 
indústria madeireira tornam-se muito 11ais 
que a categoria apresenta um baixo nivel de 
participação ea sindicatos, etc. 

as negociações com a 
dif1ceis, na •edida em 
organização. através da 

3.4.3 conclusões e Recomendações 
No Estado de Rondônia, o setor :aadeireiro t~ desempenhado, 

nos últimos anos, um papel significativo na econ011.ia regional. 
Entretanto, a atividade aadeireira te. apresentado sintomas de 
insustentabilidade, do ponto de vista econômico e ecol.6gico. Até 
o •o•ento, o Poder Público não tem conseguido ordenar as atividades 
do setor madeireiro em Rondônia, no sentido de garantir o manejo 
sustentável dos recursos naturais. EIII alguns casos, as pol1ticas 
públicas tem tido 1D efeito inverso: o de ind:nzi.r ao uso 
jndiscrainado dos recm-sos aadeireiros. 

o PI...A1iAFLC>rG representa uaa opor.' .:'1idaõe va:...rn para o 
oróe.nallento e a sustentabilidade do setor wadeireiro es Rondônia. 
llào obstante, as deficiências que se const.ata.x na i.çleJmentação do 
sub-componente -xanejo Florestal•, C<UlO levantadas neste relatório, 
exigem imediatas providências, dentre as quais recomenda-se: 

1) Inicial.aente, deve ser realizado ma ;:,rocesso de planejamento 
estratégico para o setor madeireiro em Rondônia, orientado por UD 
sarco conceitual de desenvolvi.sento sustentaào. Nesse esforço, 
recoae.nda-se a instalação de Coaissões Técnicas, incluindo a 
participação de especialistas, visando a def án.í ção de políticas 
alternativas, relacionadas com o aanejo e a reposição florestal, a 
polltica de licencia.ente a.abienta.l e outras pol.1ticas relacionadas 
cem o setor wadeireiro. 

2) Recomenda-se a iaediata suspensão das autorizações de 
desaata.J1Emto, de planos de .anejo fl..orestal, de p1anos de 
exploração florestal e de autorizações de corte seletivo nas 
Florestas Estaduais de Rendiaento SUsteIItado; e na aedida do 
poss1vel, em suas proxiai.dades (região do entorno) até a 
concretização do processo de demarcação e içlantação das unidades. 
A e11.issão de Autorização de Transporte ele Produtos Florestais deve 
ficar condicionada. l efetiva vistoria prévia nos locais autorizados 
para a retirada de aadeira. 

3) Besse processo de planejamento estratégico, ê funda.anta! a 
participação de representantes da inclústr ia madeireira de Rondônia, 
beJI COJ10 de outros representantes da sociedade civil organizada. 
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4) Deve ser negociado com IBAMA a aplicação, no Estado, dos 
recursos arrecadados com a taxa de reposição florestal em Rondõnia, 
incluindo-se este acordo no convênio a ser finndo com a SEDAM. 
Vale observar que o Governo de Rondõnia já estâ tomando medidas 
neste sentido, como a aprovação da •1ei ambiental" ao n1vel 
estadual (Sistema Estadual de Meio Ambiente), que contempla um 
•Fundo Especial de Reposição Florestal, onde o •Fundão" constitui 
uma das suas fontes. Entretanto, falta regulamentar este fundo, 
sendo funda.ental a definição de •ecanismos para garantir a 
reposição florestal nas âreas degradadas pelas atividades 
aadeireiras e agropecuãrias. 

5) Coao parte integrante de maa estratégia para o setor flores+...al 
de Rondônia, a ser apoiada pelo PLIJIAFLORO, sugere-se prioridade 
Jláxima para ma programa de reposição florestal dentro das áreas já 
desmatadas, e atual•ente abandonadas ou sub-utilizadas, dentro elas 
zonas 01 e 02. Tal prograaa requer uma integração plena cem as 
atividades de pesquisa, foaento, credito e assiscência técnica, 
apoiadas através do componente WOesenvolvi.Jlento .Agroflorestal• óo 
PLANAFLORO, belll como a aplicação de recursos ãos fundos especiais 
de reposicão florestal. o programa deve ter como público meta os 
madeireiros e proprietários de terra, em áreas degradadas. Vale 
salientar as possibilidades e vantagens da im:.egração de espécies 
voltadas para a produção de Jllaàeira nos s~ewas de consórcios 
agrof lorest:a.is, previstos para i.llpl.antação a u a i'és ão PLAJlAr ~. 

6) Como parte de 1D1 prog:ralla àe reposição f.iorestal, seria 
interessante contemplar a possibilidade da inclusão de pol1ticas 
fiscais; por exe111plo, a redução do rt"R para ãreas sendo 
reflorestadas, e impostos .ais altos para Areas com pastagens 
degradadas. 

7) Co• os resultados dos estudos s6cío-econõmicos e fundiãrios, 
será necessário reavaliar algtmas das norescas Estaduais de 
Rend~to sustentado. Portam:.o, àevea ser def~idos critérios 
técnicos para justificar JIPdanças de 1i.aites ex.. categorias de 
aanejo, eJt conjunto com a Ccm.issão Estadual do Zoneamento. 

8) Deve ser realizada 1111a avaliação das '11e<::essidades de 
eapacãnação insti-cucional, es terk)S da óemanaa para recursos 
bum.anos qualificados, a n1 vel dos órgãos envolvi dos com a execução 
do sub--coçonente 9Kanejo Florestal• (CPIJ-EPIBRAPA, SEDAR, EKATER, 
etc), visando a definição de eSt.ratégi..as para aini.aizar as 
carências existentes. Aléa disso, deve& ser aproveitadas as 
oportunidades de ínterca.bio técnico coa instituicões 
especializadas em aanejo florestal. 
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3.5 Sul>-coaponente: Reservas Bxtrativiatas 

3.5.l objetivo~ e Atribuições Institucionais 

,' 

o sub-componente •Reservas Extravistas" tem como objetivo 
básico a definição de alternativas para a utilização econõmica de 
produtos extrativistas não-:aadeireiros, l>em como a aelhoria das 
condições de vida e renda das populações das zonas 03 e 04. Estão 
previstas as seguintes atividades: criação1 demarcação e proteção 
de seis reservas extrativistas, co• Ulla área total de 3.500.000 ba 
para a produção sustentada de borracha nativa, de castanha, e de 
outros produtos não-aa.oeireiros; provisão de direitos fundiãrios, 
.assistência técnica, e apoio para coae.rcialização; desenvol v.iJle.nto 
da Reserva Extrativista do Rio ouro Preto coao um projeto piloto, 
com pesquisas especiais sobre regeneração. identificaçã.c de novas 
espécies de interesse comercial, tec.nolog ias àe extração e impactos 
a.Jlbientais; e desenvolvi.Jllento de cOJBercialização e atividades de 
processa».ento loca 1. 

r 
'r 

Ra implantação desse sub-componente, foi previsto que o ITERON 
seria o õrgão responsável, em conjunto COlll INCRA, pela demarcação 
e provisão de direi tos fundiários aos ocnpartes das rese.....-vas, bela 
C09C> a coordenação das outras institu.ições atuando nas áreas. A 
SE:'.le seria responsável peJa-= atividadec: de .issi..stência técnica e 
apoie para o desenvolv'....-en--= de ~ e o processa>ento de 
produtos, enquanto CPAF /ElmRAPA seria responsável pelas a:t.ividades 
de pesquisa. 

3.5.2 Avaliação Inicial do Sub:::ÇoJat>onente 

Inicial.Jaente, vale le.l::Jrar que a proposta das .Reservas 
Extrativistas surgiu cio ~to dos serí.Dgu.eiros na Aaazõnia 
Brasileira, tendo coao sua base principal o Estado elo Acre. A 
ideia das Reservas Extrativistas, que eae.rgiu durante a década dos 
anos ci tenta ( e foi popu.l.a--izada após o assassinato do Chico 
llendes) ~ bastante inovadora. na aedida e11 ç:Jre busca aJ.+-e~tivas 
para o desenvolvimento da .&aazõnia que respeitall os espaços 
ocupados por populações tradicionais, e, ao .esmo te:apo, valoriza 
a sua sabedoria no aanejo e na conservação dos recursos naturais. 

A inclusão deste sub-callpcmente no PI..AJOJ'LORO, no contexto do 
zoneaaento s6cio-econõaico-ecol6gico, representa ua avanço 
significativo, considerando que os seringueiros, histariC™nte, 
forem marginalizados no processo de expansão da fronteira 
agropecuá.ria· de Rondõnia. Assia, existe a oportunidade de se 
proaove.r a Íllplantação de Reservas Extrativistas co.o parte 
integrante de Ulla estratégia para o desenvolv~nto sustentado de 
RondOni.a. 

•este periodo de execução do PLAHAFLORO, segundo se.estre de 
1993, alguns passos significativos foram dados em relação às 
Reservas Extrativistas. destacando-se: 
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1) a realização do seminãrio "Conceitos de Desenvolvimento 
Sustentado em Ã.reas Destinadas ao Extrativismo", em setembro de 
1993. Neste seininârio, organizado pela SEPLANAFLORO em conjunto 
com organizações não-governamentais, reuniram-se: lideres de 
comunidades de seringueiros de Rondõnía; representantes do Conselho 
Nacional dos Seringueiros, representantes de entidades de 
assessoria; e representantes de 6rgãos executores, com o objetivo 
de estabelecer diretrizes para um programa estadual de lie.servas 
Extrativistas, a ser apoiado pelo PLANAFLORO. Neste sentido, os 
resultados deste stSinário forneceraa base para o planejamento 
estratégico das atívidaàes de Reservas Ertrativista.s no PLANA.FLORO. 

2) a realização de 1evantaJlentos s6cio-econõ•icos e fundiãrios, 
ea 6reas coa pot.eneial para a criaçao de Reservas Extra ti vistas, 
através de convênio cca organizações não-governa:aentais. Estes 
levanta.entos &ao significativos, na .edida e. vi.saia subsidiar a 
criação de Reservas Extra ti vistas es ãreas rei vindicadas pelos 
seringueiros, inclusive úeas não previstas na pri.eira aprox.baação 
do zonecUaento s6cio econãJr.ico-ecológ1.co.15 A entrega dos resultados 
dos estudos e das propostas para criação de novas Reservas 
Extrativistas estã prevista para a segunda quinzena de fevereiro. 

Não obstante a illportância dessas iniciativas. a içlantação 
efetiva das R.ese:rYas Exl:rat.ivi.sta.s t.ea enfrentado waa série de 
problesas e desa= z.es , qge ainda pre:::i.sas ser melhar rnnteç '!.adas no 
P-...AXAF"" .....oRO: 

1) Existe a necess iciaãe ãe se óe! inir com c.l..a.reza a figura 
jur1dica das •Florestas Estaduais Extra ti vistas•. especial.Ilente 
quanto às medidas necessã.rias para garantir a sua efetiva 
i..llp lantaç&o. 

- Na legislação federal que regula..enta a f iqura jur1clica das 
Reservas Extrativistas (Decreto no. 98.897 de 30/01/90}, as .aedidas 
biis i ca.s são bast.a?:-..es claras: 

a) llo artigo JQ. deterll.i.na-se que •do ato de criação, 
constarão os lai.tes qeográ.f icos, a p:,pulação des-'....inatá.ria e as 
medidas a seres tcaadas pelo ~ E:xecuti'V'C para a sua 
~la.ntação, fiCilndo a cargo do Inst..1.~uto Brasileiros do lleio 
bbiente e dos Recursos •aturais Renovãveis - IBA!IA, as 
desapropriações qoe se f.i%erea necessárias.• 

I:>) lfo artigo 4s. define-se que •a exploração auto-sustentAvel 
e a conservação dos recursos naturais será regulada por contrato de 
concessão de direito real de uso, na foraa do art .. 7g do Decreto 
Lei no. 271, de 26 de fevereiro de 1967•. 

b contraste1 os decretos de criação das Florestas Estaduais 
Extrativistas si.Jlplesm nt.e af~ que as ãreas •poderão ser 

&a 6.rau extrativ~ que foram incluida• nos lev&ntamento. e6cio eco-!&11 coe 
• fundiãri09 inclu-= ltio A.o Domingo•, Jtio Qo Ft'anci.aco, ki.xo Slo lliguel, 
Osrralinbo, llachadinbo (lte~ - Bloco), Pedra. Regra.a, Jli.o cautúi.o, aio 
Gu,apOr6 C~ di.reita), ai.o .Jac!-Paranã, • Rio São Pedro. 
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declaradas de utilidade pública, se não forem cumpridas as 
diretrizes de aanejo, constantes do Zoneamento S6cio-Econ0mico 
Ecol6gico de RondOnia". Ou seja, não se definem as medidas que 
devem ser encawi.inhadas para a implantação efetiva das Reservas 
Extrativistas ao n1vel estadual, especialmente quanto às 
responsabilidades do ITERON e do INCRA nas ações de regularização 
fundiá.ria.N 

r 

2) A pol1tica tundiãria do INCRA e as pol1ticas atuais da SEDAM 
e IBAMA na Are.a de licencia.aento a.Jlll:>iental (veja: Seção 3.2: 
Zoneamento. llape.a.aento e Regularização Fundiária), te.a facilitado 
a ocorrência de invasões e a degradação d.os recursos naturais •• 
áreas ocupa::ias per seringueiros. 

3) A não-criação de Reservas Extrativistas até o IIOlaellto, a não 
deJ1arcação e s~lizaçã.o destas a.reas ea cawpo, e a falta de u.a 
estratégia de ri.scalízação eretiva das áreas extrativistas, 
envolvendo IBAKA, SEDAJII, Pelotão Florestal e as comunidades locais, 
teJI prejudicado a sua proteção. 

,,-. 

4) Ao nlvel de planejamento, iniciou-se a elaboração de POAs 
pelos 6rgãos executores (ITERON, SEDAM, CNPT-IBAMA), sem que antes 
tenha se defini.do, caa clareza. as diretrizes básicas para esse 
sub-coJlponerte, nos vários aspectos de cri.ação, illp1antação e 
ciesenvol v~....c àE Reservas E:c=.::ati v.i.stas- •esse sentido, não 
h:xr?e WLa ê:- s ussê:= ap.c!co-;a:;:;c C2.S necessiãade.s de capacitação e 
articulaçlc .1.nstitucional. planeja.-~to comunitário, 
compatibilização ãe polltica.s públicas, eu:. Estas omissões 
resultara11 no esvaziaJ11e.nto do processo de planeja.Jle.Ilto do sub 
componente, a n1vel da CfiP Aabiental •17 

r: 

5) As entidades representativas dos seringueiros criaram muita 
expectativa. ea torno das possibilidades de apoio através do 
PL1JiAFLORC. Ent::re-canto, os problemas citados acima, agravados por 
entraves .bc.:. ow: áticos na execw:;:ão de projetos , resultara. na 
frustração de algumas dessas expectativas. Entre os seringueiros, 
existe preocupação de que as obras ele infra-estrutura (escolas e 
pé,s+...os de sa:iide J poôes se tornar •elefantes brancos•, caso não 
seja. adot:adas as Jled..id.as necessárias _pa!"a o seu pleno 
t.mciona~..z. 

llo •Ai.de -.e~· da •:-ic de -.:pe:wisão de BIE/Jl!Jl/PIIUP - 11etembro de 
1993, definill-9a qg,a -~ 15 de i:aowWllbrc de 1993, .-ri elaborado• apreaentado 
à Aa.-bl6.la Legal.ati•a o anteprojeto de Lei cri.aildo a figura de Reserva 
ICrtrati•iata.• At6 o -=-ento, ..-ta pec:t;de nlo foi reaJia:ada. 

Yale 9alieatar qge no ·A.ide Memoi.re· de aaetembro de 1993, definiu-•e que 
•r..í 31 de out uhcc ãe 1993. 8er~ el.mada oo a.ti1.u:i do PLAD7LC&t0, cosn a 
participaç•o do Iim, Iac.RA, SEDAM, CIIPT-IBAMA, SEPLAHAFLORO • ONG•, uaa 
inoposta para definir açõe• • .edid&a ~ai.ria• para a criação • iaplementaçA.o 
de a..erva• bUatiYi.st.&8". Xúelismente, •• ta Pedida úo foi cuaprida a~ o 
pa:ewute •- •to. 
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J.S.J conclusões e Recomendações 
o sub-componente "Reservas Extrativistas" tem um papel 

fundamental no PLANAFLORO, como parte integrante de uma estratégia 
de desenvol vi:mento sustentado em Rondõnia. Neste sentido, deve-se 
dar prosseguimento aos avanços jã conquistados, como também superar 
os entraves identificados. A n1vel de recomendações, destacaJt-se 
as seguintes •edidas: 

1) COIIO base para o planeja.ento de atividades desse sub 
componente, precisa-se definir clara.mente as diretrizes para as 
etapas de criação, implantação, gestão e desenvolv~to das 
Reservas Extrativistas. Estas diretrizes deveriaJR constituir a 
base de 1DI progra..a estadual de Reservas Extra ti vistàs, a ser 
apoiado pelo PLANAFLORO, Prograaa Piloto, etc. Nesse esforço, 
deve.a ser aproveitados os docuaentos produz idos no seai.nâr io 
•conceitos de Desenvolvimento SUstentado ea Areas Destinadas ao 
Extrativisao•, realizado em sete.abro de 1993. 

2) Deve ser uma prioridade absoluta do PLA.NAFLORO apoiar a 
criação de Reservas Extrativistas nas á.reas reivindicadas pelo 
•oviwlento dos seringueiros de Rondônia, utilizando como base os 
1evan~...os s6cio-econôm.icos e functiãrios realizados por 
organizações não-governamentais~ mi.ente es :fase de conclvsão. 

3) Para viabilizar a criaçãc de Rese.--va..s Extrativistas em 
R.ondõnia, é funda.ental que se defina uma estratégia para garan+--ir 
a regularização fundiária e a posterior concessão do direito de uso 
de suas ireas, nos •oldes da proposta original do movi.Jlento dos 
seringueiros da A:aazõnia. 

4) 110 caso da criação de unidades estaduais, deve ser definida, 
previaiaente, a figura jur1dica de Reserva Extrativista (ou 
•Floresta Estadual EXtrativistaª), incluindo os procedimentos e as 
responsi.bilidades institucionais ell terJIOS de regularização 
fund.iã..ria, concessão de uso e elaboração de planos de :manejo nas 
respectiva.s ãreas.• 

5) A cri.ação de novas Reservas Extrativis~ deve incluir llai!. 
es~ratégia para garantir a ~iata deaarcação, sinalização e 
fiscalização efetiva das áreas. A fiscalização e outras aedidas de 
proteção das Reservas Extrativistas devem contemplar a participação 
efetiva e integrada dos 6rgãos governamentais (IBAMA, SEDAM.., PK 
Floresta1,. Jli.nistério Público, etc.), comunidades extrativistas e 
entidades de apoio aos seringueiros. 

6) CO. o objetivo de não incentivar a descaracterização das Areas 
extrativistas, devea ser modificadas as atuais pol1ticas do DICRA, 
SEDAM, e IBAMA, no que diz respeito às atividades de colonização e 
regularização fundiária, licencia.ento aabiental e exploração 

Vale salientar que a celebração de contrato• de cooceaak> de uao, a su •• 1 
••tadual, illplicaria na regulamentaç&o pr6via d.a Lei ht&dual no. 214 de 
30/12/88, (esi-cifi.cwnte a •ua Seção VI), ..«)a .:>ldea do Decreto Federal D0.271 
ele 28/02/67; 

so 
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florestal. Estas medidas devem incluir a suspensão de autorizações 
de desmatamento, planos de manejo florestal, planos de exploração 
florestal e autorizações de corte seletivo em Reservas 
Extrativistas, bem como a aplicação das exigências de vistoria de 
campo e regularização formal das propriedades de outras ãreas 
incluidas na zona 04; 

7) Precisa-se definir uma metodologia de planejamento para as 
atividades desse sub-componente que garanta a participação efetiva 
das entidades representativas dos seringueiros, bem como a 
sustentabilidade social, econômica e ambiental das Reservas 
Extrativistas a •édio e longo prazos. 

•esse sentido, 6 fundamental que os ·projetos apoiados pelo 
PLANA.FLORO contempleJ1 adequada.ente a capacitação das comunidades 
locais para asswnir a gestão efetiva das Reservas Extrativistas, e. 
conjunto com a necessidade de se racionalizar gastos (evitando o 
paternalismo e a i.Jlplantação de infra-estrutura sem viabilidade 
econôa.ica e/ou condições para garantir sua aanutenção). 

8) Nos projetos a serem realizados por associações de 
seringueiros, devem ser simplificados, na medida do poss1vel, os 
procediaentos adainistrativo-financeiros, incluindo a prévia 
orientação dessas ~dades sobre nor.as exigidas na aplicação de 
rec::rsos, prestaçãc ãe contas, e~. 

9) Ro detalha11ento dos planos deste sub-componente, devem ser 
melhor definidas as atribuições dos vãrios 6rgãos governaiaentais 
(ITERON, SEDAM, Cll'PT-IBAMA, CPAF-EMBRAPA) e as estratégias de 
cooperação institucional, inclusive com as organizações não 
governa.entais. Alb disso, deve.a ser analisadas as necessidades e 
possibilidades da participaçAo de instituiiões de pesquisa e 
capacitação técnica e-. Areas especializadas (etnofarmacologia, 
cow.ercializaçâo de produtos extrativistas, etc.) e governos 
municipais, principalmente nas áreas de saúde e educação. 

10) Baseado em planejamento detalhado, devem ser definidas as 
necessidades de capacitação institucional, especiaaente e. ter.os 
de rE:Cm"sos hu-anos, ent..~ os õrgãos gove_~aentais e as 
organizações não-qoverna..entais, e verificadas as possibilidades de 
apoio do progra.a neste sentido. 

11) Usa prioridade absoluta para as Reservas Extrativistas ê a 
viabilização de al.ternativas econa.icas, visando •elhorar a renda 
e a qualidade de vida das suas coaunidades. Iniciai.ente, deve-se 
buscar aumentar a produção e a produtividade de produtos florestais 
existentes (principa1-ente a borracha e castanha). reduzir perdas, 
au.entar a qualidade e o valor agregado (através do beneficiamento 
local), e aelhorar os &isteJaas atuais de comercialização. 

llo •um Namoire• de .etmnt>ro de 1993, foi definido que •• ria ra&U.zada a 
contrataçAo de ••peci.alista. para -.tudo• de -reado• gerenci ••• nto cc.ercial 
D&9 ae..rvaa Bxtrati•i.st.&9, Nndo qoe est& .-elida ai.nd& nAo ~oi t«.ada • 
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Paralelamente, devem ser incentivadas as iniciativas para 
identificar novos mercados e novos produtos.· 

12) Conforme o documento final do seminãrio "Conceitos de 
Desenvolvimento Sustentado em Ãreas Destinadas ao Extrativismo•, o 
sub-componente deve incluir apoio para as atividades de saúde e 
educação', Entretanto, precisam ser definidas estatégias 
alternativas que levem em consideração as necessidades locais 
(alfabetização de adultos, saúde preventiva, etc.) e os 
conhecimentos tradicionais (uso de plantas medicinais, etc.). 

13) Deve-se tomar os devidos cuidados para compatibilizar as 
atividades do PIAHAFLORO com as do Progra.Jaa Piloto, atravé.5 de uaa 
~todologia uníformizada de planejamento participativo. 
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3., Sub-Coaponanta: Prote9io Ambiental 

(;,-.. 

J.6.1 Objetivos e Atribuições Institucionais 

o sub-componente "Proteção AJRbiental" tem como objetivo básico 
fortalecer a capacidade institucional: da SEDAM e d.o Pelotão 
Florestal - para proteger e fiscalizar os limites de todas as 
unidades de conservação de uso direto e indireto e ãreas 
ind1genas, bell como controlar e prevenir atos ilega.is de 
desmat.aJlle.nto, transporte de aadeira e queillladas; e do IBAMA e da 
SEDAJII - para proteger, fiscalizar e prOJ&Over atividades de pesca e 
proteger espécies ameaçadas de extinção no Estado de R.ondõnia. O 
sub-COJ1pOnente inclui recursos para equipamentos, construção de 
postos de controle para o Pelotão Florestal e escrit6rios l..ocais da 
SEDAM, equipamentos, aateriais. salários e outros custos 
operacionais increaentais. 

3.6.2 Avaliação Inicial do Sub-Componente 

' ••..... 

Ilesse per1odo de execução do PIAHAFLORD ~-reraJE alguns 
avanços significativos nas atividades de proteção awhiental, 
des-...acatxio-se: :.e.1.hori.a.s na estn1.!.J;Zração dos 6rgã.=ts exeex::ores 
(5m. IBAKA, PflI Florestal), princi.palJlente ea terw,s de r.atlL..TAE 
para as operações de campo; au.ento nas operações de f Lc;ca l; zaçã.c ~ 
em alguns casos com a participação de repre.se.n:tantes de 
organizações não-governamentais que atuam nas áreas; e criaçao ele 
um Coaitê Permanente de Fiscalização, com a participação de 6rgãos 
governa.J1entais (IBAMA, FUNAI, SEDAM. PM Florestal) e organi.zações 
não-governaiaentais. visando coordenar o planejamento e pr0110ver a 
cooperaç&o interinstitucional nas atividades de proteçJio awb;enta.l. 

,. 
',--.. 

1 - 

Entretanto, estão existindo problemas, a seguir relacionados, 
que estão afetando o desenvolvi»ento das atividades de proteção 
ambiental, no Aabito do PLANAFLORO. que necessita.D. ser resolvidos 
m:gentemente, sob pena de se prejudicar o desempenho fa:taro elo 
P~aAi!: 

í..- 

- 

1) eo.o foi ressaltado anterior.ente, a aaioria das w,idade.s 
estaduais de conservação ainda não foi illplantada e11 ~ondlmia. Jla 
ausência destas 11edidas (regularização fundiária, demarcação, 
sinalização, estruturação de postos de vigilãncja, educação 
aabiental coa aoradores locais), as atividades de fiscaliução 
torna.1t-se 11Uito sais dificéis de eerea realizadas. Vale lewbrar que 
a aaioria das Wtidades federais de conservação apresenta.li 
necessidades ta•bt.a de demarcaçAo, aviventação de l.iaites e atê 
regularização fundiãria (como no caso da RESEX do Rio ouro Preto}. 

2) As atividades de proteção allbiental, previstas neste sub 
coapcmente, são bastante prejudicadas pela existência de pollticas 
públicas contradit6rias, que acaba• incentivando a ocupação 
desordenada do espaço e o uso indiscriainado de recursos naturais. 
Confor.e de.anstrado anterio:rJaeDte, alguns exemplos desta 
probleaãtica incluem: 
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interior do Estado. Sem questionar a validade desta argumentação, 
pode-se afirmar que em alguns casos, os recursos hUllanos 
disponíveis não são bem aproveitados. Por exemplo, de um quadro 
atual de 147 efetivos na Pelotão Florestal, 64 estão lotados em 
Porto Velho, na capital do Estado. Em vários locais do interior, 
tem se observado um envolvimento excessivo do pessoal do Pelotão 
Florestal em trabalhos de rotina da Policia Militar, em detrimento 
das atividades de fiscalização. 

7) OUtrossi.11, a falta de uaa fiscalização aais atuante em 
Rondõnia, principalmente em relação às vistorias de caço, é 
justificada pelos atrasos na liberação de recursos financeiros, ou 
pela escassez dos aesmos. Entretanto, vale observar que ainda nao 
existem noraas adequadas para garantir que os recursos arrecadados 
pelo IBAMA e pela SEDAM, nas ações de licenciamento e autuação de 
infrações, seja11 reinvestidos nos 6rgãos ambientais, visando a 
continuidade destas aesm.as ações. 

( ,-.. 

8) Existe uaa situação preocupante, no que diz respe.i to à 
articulação entre 6rgãos executores (IBAMA, SEDAM, FUNAI, Pelotão 
Florestal). Ainda falta clareza sobre os objetivos e metas das 
várias atividades de licenciamento e fiscalização ambiental, beJII 
C0110 sobre a divisão de trabalho entre as insituiçõe.s envolvidas. 
ké dezeabro de 1992, estava eJl vigência UJD convênio en.t..~ o IBAJQ 
e a SEOA!f, ri.sanda a coopera.ç:ão nas atividades de fiscaliz.a:::ão e 
~~cenci~....c a.biental. Até e ,aomento, o re.!e:--l.dc CO!!Vé.nic Jãc 
f 01 renovado. Ccmenta-se que a estrutura verticalizada da Policia 
l!J.litar, prejudica um melhor entrosa.ente do Pelotão Florestal coa 
os de.mais 6rgãos executores. E:a resUJlo, cria-se a içres~o de que 
predominam os interesses individualizados de cada instituição, 
sendo que o esforço de cooperação necessário para u:m trabalho 
eficaz fica relegado ao segundo plano. 

9) A fiscalização, como se dá atuai.ente, teJll. pouco e.feito 
preventivo. Alêll dos fatores citados acaa, que facilita.JD (ou até 
legitiaam) ações predatórias, cabe observar, adicionabtente, o 
seguinte: as eventuais aultas aplicadas pela SEDÃ11! e pe.lo TBl,Q, 
nom.aente, não são cobradas, pois as ~swa s não são inclu.1da.s na 
de:cwinada -Olvida Ativa•; os -.adeireiros rei.+e::-a~te. 
conseguea a liberação de úquina.s apreendi.das ea ações de 
f .iscalização, conseguindo que o juiz os considere caao •fiéis 
depositãrios•; e o Ministério Público Estadual,. apesar de contar 
coa UJ1a Procuradoria do Meio ÃJl}:)iente, teJn sido •uito pocco atuante 
no que se refere à instalação de inqueritos e de outros processos 
jur1dicos. 

10) A inexistência de uma politica de ordenamento do setor ai.neral 
ea Rondõnia tea dificultado as atividades de proteção aabiental. 
Eabora exista UJla legislação estadual abrangente sobre o assunto 
(incluindo a proibição do uso de merciírio nos garlllpOS de ouro e a 
obrigatoriedade da recuperação ambiental de ãreas exploradas), os 
gariapos, e.a Rondõn.ia, via de regra, ope.raJ1 de ~oraa irregul.ar e 
clandestina, . sem WDa presença efetiva do Estado nas Areas de 
licencia11ento, orientação técnica e fiscalização. 

' ,..... 
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11) No atual sistema de monitoramento do PLANAFLORO, nao existe 
uma estratégia de coleta de· informações que permite uma avaliação 
adequada da eficãcia das ações de fiscalização. 

3.6.3 conclusões e Recomendações 
Em conclusão, pode-se afirmar que as ações de fiscalização 

ambiental precisam fazer parte de uma matriz de políticas públicas 
e outras ações noraativas, visando incentivar a utilizaçAo 
sustentável dos recursos naturais e a ainim.ização de i.llpactos 
êlllbientais. Ao meswo teço, esta estratégia deve contemplar 
penalidades e outros desincentivos contra atos predat6rios A 
natureza. 

Ea Rondõnia, ainda faltam pol1ticas coerentes e articuladas, 
aos níveis federal e estadual, que sejaw capazes de orientar e 
facilitar as ações de fiscalização e, eventual.Ilente, winiwizar a 
necessidade de medidas punitivas. Contraditaria-ente, observa-se 
que algumas dessas pollticas têm induzido a ocupação desordenada do 
espaço e o uso irresponsâvel dos recursos naturais. Nestas 
condições, as tentativas de fiscalização, :mesmo bem intencionadas, 
tornaJR-se pouco consequentes. 

Becorendaçôes 

1) coao parte do traha 1 ho da CNP Alnbienta.l e d.o Coai tê Pe.mDente 
de Fiscalização, deve-se definir uaa matriz de pol1ticas públicas 
coerentes COll os objetivos de proteção a.abiental. Neste sentido, 
deveJll ser reavaliadas algumas pol!ticas atuais; por exemplo, as 
noraas de autorização de desaatazento e exploração florestal, ao 
n1vel da SEDAM e do IBAXA. 

2) eo.o .edida com.ple11e.ntar, deve ser garantida a içlantação 
efetiva das unidades de conservação (regul..ari.%ação fundiária, 
deaarcação, sinalização, operacionalização de postos de vigil.Ancia, 
etc.) 

3) Deve.. ser real i zadnc tre inawmtos ccs. o pessoal da <=F")A1r. do 
IBAXA e do Pelotão Florestal, envolvidos nas atividades de 
fiscalização, sobre te-as coao: 1egisl.a.ção e diretrizes do 
zoneaaento s6cio-econõw i co-eco16g ico; uni d ades estaduais ele 
conservação; e legislação a.t>iental, estadual e federal. Alb 
disto, coa o aesmo propósito, sugere-se avaliar a viabilidade e a 
efetividade da elaboração e cli vulgação de cartilhas e de outros 
.ater iais educa ti vos, e iaple:aentar ta.is ações quando ju1gadas 
pertinentes. 

4) COao parte de u.a estrat~ia de 6ti•ização de recursos 
bu.anos, deve ser avaliada as necessidades de realocação de pessoal 
dos 6rgãos executores para o interior.! necessãria waa vigilãncia 
peraanente nas unidades de conservação, tal atividade deveria ser 
realizada, preferencial.Jlente, por pessoas do pr6prio local. 

5) llguns procediAentos de l.ic:encicmento aJlbiental devea ser 
repensados, inclusive o conte(ído dos fonm.lârios utilizados para 
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autorização de desmatamento. Além disso, os escrit6rios locais da 
SEDAM, do IBAMA e do-Pelotão Florestal devem dispor de aapas da 
situação fundi6ria nas suas ãreas de atuação (escala 1:100.000), 
com a plotagem de divisões zonais e limites de unidades de 
conservação. 

6) Devem ser aproveitadas imagens atualizadas de sensoriamento 
remoto para ações de fiscalização em todas as unidades de 
conservação. Além disso, devem ser tomadas medidas para treinar 
pessoal local dos 6rgãos ambienta.is, no uso de iJlagens de 
sensor iamento remoto nas atividades dê fiscalização e licenciamento 
aiabiental. 

7) Devem ser toaadas todas as •ed.idas poss1veis para superar os 
atuais entraves de cooperação interinsti tucianal. o convênio entre 
a SEDAM e o IBA!!A, visando a cooperação nas atividades de 
fiscalização e a aplicação de recursos arrecadados, deve ser 
celebrado o aais breve posslvel. 

,r 8) t necessária a definição de uma polltica coerente sobre 
autuações, a respeito de valores apropriados e mecanismos para 
garantir o seu pagamento. Deve-se definir instrwae.ntos para 
garantir que esses recursos, e.11 cocjuntc coa outras f::ltl.tes de 
arrecadação, sejcm reinvestidos no :f.arta.1..ec.ito das açõP_s dos 
árgãas executcres._ Essac preocnpa:;:ões deveJr ~ 1.f5r?.das ea 
amsideração, na reg-~çãc à.o -r'u.ndc f'.s;)ec.:..al de 
Desenvolvimento bbiental•, parte do projeto de 1ei para o •sistema 
Estadual de Desenvol vae.nto Aabienta.1 •, aprovado pela Assembléia 
Legislativa do Esta.do em dezembro de 1993. 

J • - 9) Devem ser definidas diretrizes de gestão ambiental ea a.reas de 
recursos •inerais e garillpos e de :manejo e Froteção de fauna, como 
.,..r~-requis1tos para uma polltica coe.rente de proteção ambiental. ·r 

. ,..._ )) Precisa-se definir uaa estratégia para garantir IDI papel 
efetivo do Minist.êrio Público Estadual ea ações de defesa do aeio 
a.biente, atuando e. conjunto cem os 6...rgãos ambientais e a 
sociedade civil organizada. 

~ ,,.- 

'.,,,,.. 

,--. 
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Sub-Coaponante: Apoio la Coauni4a4•• Indigenaa 

3.7.1 Objetivos e Atribuições Institucionais 

Este sub-componente tem como principal objetivo salvaguardar 
a integridade flsica e cultural dos povos indigenas situados na 
ãrea de abrangência do PLANAFLORO, assim como seus territórios e 
recursos naturais, essenciais para sua reprodução enquanto etnias 
diferenciadas. 

Suas principais metas incluem: a) de.marca.cão de cinco ãreas 
ind1genas (lls), abrangendo ua total aproxilla.dc de 500.000 
hectares; h) renovação dos l.iaites de 12 reservas jã demarca.das, 
com uma ãrea aproxlllada de 4, 7 ailhões de hectares; e) 
identif Lcaçãc e contato com grupos indlgenas isoJ adas, e demarcação 
de suas ã.reas; d} J1elboria dos serviços de saúde prestados às 
comunidades ind1genas; e) fiscai.ização e proteção i.nterna de A.Is 
(FUNAI/IBAXA) , e de seus entornos (Pollcia Militar 
Florestal/SEDAM); e f) participação do Governo de Rondônia na 
resolução dos problemas dos povos indlgenas, através da uma 
articulação entre as ações de órgãos estaduais e federais. 

A FOKAI é o órgão executor responsável ~ c:ccrdenação e a 
illple.entaçãc dos projetos e,,e,,rti vos de apo, e ~ co11u1n i daões 
ind!genas, seJa de :foraa dire-::a oo amvés óe ca::.:wê::.:..os com out:ros 
órgãos estadllai.s e federais. 

Para unificação das ações, eJI termos de planejamento e da 
execução, foi prevista uma Coordenação Estadual e uma Gerência 
Indígena. A Coordenação Estadual estA cmaposta por quatro membros: 
UJl coordenador, e sub- coordenador~ para ações referentes a 
f iscalizaçAo e vigilã.ncia, saúde~ e localização e proteção de 
1ndios isolaãos. 

(,... Considerações Iniciais 

/ -- '- 

,.,.,.._ 

( ,,.... 

' - ' 
' ,,,... 

- 

A. FU!iAI possui uaa ~tura descentralJ..Zada, onde as 
Administrações Regionais (A.DRs) atwul e.cm autonOJD..ia arçamenUri.a e 
operacional, estando diretawmte subordinadas i presidência do 
õrgão, e. Brasllia. Para proceder o acompanha.JDento e a avaliação 
dos Projetos Executivos {PEs), a FOJiA.I criou uaa coai.ssão interna 
para supervisionar projetos do PlANAFIDRO e do PRODEAGRO. 

Em Rondõnia existea quatro ADRs: Porto Velho; Vilhena; cacoal; 
e GuajarA lliri.11, que tb sob sua jurisdição 23 ãreas ind1genas 
(A.Is). Sete dessas Ais estão localizadas em outros estados (cinco 
no Amazonas e duas no Nato Grosso) e uaa outra entre os Rondônia e 
Jlato Grosso {Parque I.ndigena Aripuanã). A ll JCaxarari, apesar de 
estar localizada ea R.ondõnia, está sob a jurisdição da ADR do Acre. 
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Nas 6.reas ind1genas, a FUNAI dispõe de um ou mais Postos 
Indigenas (Pis) , dependendo do tamanho da área e das 
especificidades do grupo ind1gena. A FUNAI mantém em Rondônia uma 
equipe que atua especificamente na localização de grupos ind1genas 
ainda isolados, que está diretamente ligada ao Departamento de 
lndios Isolados (DII), sediado em Bras1lia. 

O atendiaento às populações indlgenas, em virtude dos Decretos 
Lei 5g 23, 24, 25 e 26, de fevereiro de 1991, deixou de ser uma 
responsabilidade exclusiva da FUNAI, ao serem conferidas as 
seguintes atribuições a outros 6rgãos governa.entais: i Fundação 
Nacional da Saúde (FNS), o encargo de prestar assistência de saúde 
às. populações indlgenas; a proteção do ~io a.biente das terras 
incligena.s, ao :IBAMA; a competência sobre a auto-sustentação das 
populações indigenas, a EMBRAPA; a educação indígena ao llinistério 
de EducaçAo, através das secretarias estaduais e •unicipais de 
educação. 

Ea 20/06/91 foi assinado 1m. protocolo de entendiae.nto entre o 
Governo do Estado de Rondônia e organizações não-governa:mentai$, 
garantindo-lhes participação na elaboração de projetos executivo$, 
e na aonitoria e avaliação do PLAN.AFLORO. Através deste documento, 
o governo estadual coaproaeteu-se a adotar rma série de 9edidas 
e.ergenciais sobre graves que5T'--ÕeS SOCJ...a.J..S e ambienta.is. Dentre 
elas es--á a desintrusâo ãe ~ j nd f ;wmac ~ 

3.7.2 Avaliação Inicial do Sy.p=:Çomponer.-:.e 

A FUNAI celebrou convênios coa o DCRA. o I'TERON, o IBAlO. e a 
SESAU para i.Jl.pleaentar todas as ações incluidas no PLANA.FLORO. 
Estes convênios for.ui assinados ea noveabro de 1992. Portanto, 
fora.a instaurados os aecaniSllOS legais para executar todas as ações 
referentes aos povos indlgenas. 

Entretanto, forai1 detectados os seguintes probleJaa.S: 

1) o inicio das ati vida.des do sul>-cOJaponente deu-se antes da 
noaeação de sua Coordenação E:s-.adual, coa a consequente falta de 
coorde!laç:ão ~ eti va de arões. cada A!JR atua de forma a:z--!lnoma, e 
estabelece relações diferenciAdas caa as outras instituições. 

2) A responsabilidade especUica para a execução de desa.reações 
é da Diretoria de Ação Fundi.ãria, sediada ea Brasília. Esta não 
conta CC11 nenbUJR inter1ocatar autorizado ea Rondônia. Isto cria 
dificuldades para efetivação do prograaa, principal.Jaente quando o 
ITEROR não dispõe de pessoal qualificado para executar as •etas 
estabelecidas de de.ar-cação de Areas prioritárias, confor.e 
previsto ea convénio. 

3) A FtJNA.I apresenta deficiências na distribuição e capacitação 
técnica de seu quadro de funcionários, que li.Jlitam o atendiaento 
das necessidades de sa(de e educação das eo9nridades i.nd!genas e ele 
uaa riscalização aais regular e eficiente das ãreas das reservas, 
sobretudo daquelas onde as pres&ães são :aais intensas. Pois, aesao 
tendo 1111 núaero significativo de servidores, auitos Postos 
Indlgenas encontram-se SeJl os técnicos necessârios para o 
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atendimento das necessidades das comunidades ind1genas (e.g. Chefe 
do Posto, Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Ensino). 

4) Existe a necessidade de uma melhor sintonia entre os governos 
federal e estadual, sobretudo entre 6rgãos vitais para a 
implantação do Zoneamento S6cio Economico-Ecol6gico de Rondônia, 
como o INCRA e o ITERON. 

5) Essa aesma necessidade de sintonia se dá em relação i FUNAI, 
ao IBAKA, e à SEDAM. Como exemplo, funcionários destes orgãos, 
entrevistados para fins deste relatõrio, assa avaliaram a operação 
realizada e. setembro de 1993, na AI Uru-eu-wau-wau (região do Rio 
caatãr:io J : a FUNAI acusa o rBAMA de não ter parti e ipado da 
operação, apesar dessa inforaação constar dos relatõrios do Pelotão 
Florestal; o IBAMA acusa a FOHAI de não entrar onde estava. os 
-.adei.reiros, e de ter aantido contato prévio com a Jladeireira 
catãneo, que estava retirando .adeira desta AI, e transportando-a 
para ua c::arreador em Guajarã Miri.Jl. o IBAMA acabou por retirar-se 
da operação, alegando não ver na FUNAI interesse em resolver o 
proble.a. 

6) Os funcionâr ios da FUNAI, em todos os ni veis, não têm todas as 
inf Or11ações necessárias para a compreensão do PIANAFLORO. Jlão foi 
poss1ire.:::... ~ avaliar i!r"-é que ponto a COr~t.oria Técnica/PJIUD 
c::x::ms:i.üe:::: tx não sra ::::..e a ~al t.a de inf orwacã o , como taabís a 
necess. :a2: âe capaci-=a;:ão técnica para i.Jlpleae:ntação de prcje--0. 
o. sis-...esa de monitoria e avaliação seguro e eficiente já deveria 
estar ea ~nto. 

. ,..... 

7) t necessârio propiciar •ecanismos mais eficientes para a 
pa.rticipaçAo da sociedade civil es todos os niveis do PLAHAFLORO. 
As OIIGs indigenistas detb grande parte das informaç6es sobre a 
situação real de ca.po, e devea integrá-las aos diagnósticos das 
diversas situações. Exesplo da vantagem desta integração aconteceu 
por ocasião da anãlise dos POAs apresentados pela FONAI, para a 
respectiva CCP, que forêlll :aodificados, por ~o atendere11 as 
exigências do PLANAFIDRO. Por isso, a atuação das ONGs não deve 
ficar res...rita ao px:ocesso de planejamento, .as extender-se à 
i.Jlp lemencaç:ãc dos proje--OS e.xecuti vos . 

8) CO. a redução dos estoques de madeiras nobres e. outras 
regiões, os :aadeireiros passa.raJII a ter as heas indígenas coao 
fonte principal de .a~ia prima, especialmente no caso do JDOgnO. 
Informações oferecidas pela SEDAM, pela FUNll e pelo I:BAMA, revela. 
que jã ronoa firmados 135 contratos de exploração de aadei.ra eJl 
Areas Indigenas, a aaioria deles feitos co• a própria FONAI. 

Ea carta dirigida a Presidência da FUNAI, em 20/07/93, o seu 
:funcionário. Sr. Apoena Meirelles relata que •desde 1986 a 
eJCploração ilegal de madeiras nobres (mogno e cerejeira) taaou maa 
d..iAensão de ertrema gravidade, pela forma coao foi iniciada e pelas 
consequências funestas às áreas e comunidades Suru1 e Cinta Larga. 
Tal processo roi iniciado pela cOpula da Administração da FUHA.I, ea 
proveito próprio, usando C0110 cortina de ~u.a.ça os próprios 
i.nd1genas, através de suas lideranças, para esconder os verdadeiros .º?- 
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responsáveis pelos neg6cios escusos, envolvidos com a venda de 
aadeira e a extração de.ouro.• 

Esta situação, provoca a desestruturação s6cio-cultural das 
comunidades ind1genas, através da introdução de novos padrões 
alimentares, alcoolismo e dependência econômica. As relações de 
troca efetuadas entre madeireiros e 1ndios, são sempre 
desfavoráveis aos ülti.JDos, tanto pela subvalorização de seu 
patrimônio, como pela degradação ambiental que as futuras gerações 
irão herdar. Este quadro agrava-se pelo aliciamento dos pr6prios 
lndios na venda il!cita de seus recursos naturais. 

o cuapri.&ent_o da Lei_ com a consequente pun í.ção de eJÇresas e 
indi v1duos que · explormt ilegalaente o patrimõnio ind!gena é 
f~ental para desencorajar tais atos. Até o momento, as ações 
juridicas es Rondônia não têm produzido este efeito. 

9) Jio Aide Kemoire de 20-29/09/93, foi previsto que a FtJNAI 
incluiria no PLANAFLORO a avive.ntação das linhas see-as das .A.Is 
Igarapé Lurdes, Parque do Aripuanã, e Rio Branco, desde que a mesma 
apresentasse um projeto ao BIRD, incentivando atividades 
produtivas que evitassem que essas comunidades indígenas 
conti..nuasseJI a depender de contratos illcitos com aadeireiros. 

A avaliação do POLClllOROESTE deJlonstrou que a de-a reação f lsica 
das ~ ind1genas não é suficiente para garantir a scbrevi vência 
de suas comunidades. Faz-se necessãrio implementar alternativas 
econõllicas sustentáveis, para fazer frente à pressão à qual são 
sul:metidas essas comunidades, ap6s o contato com a sociedade 
envolvente. Este é um desafio que •erece mais atenção tanto de 
6rgãos governamentais, quanto de ONGs indigenistas. 

A~ividades Executadas e• 1993 

1- Deaareação de Areas Jnd1genas 

Cinco áreas fora. identificadas como prioritarias para 
de9i'-~ç:ã.c durante o pruieiro ano de i.Japle11entação de PIANA.."IJJRO: 
1- AI karipana; 2- AI llequens; 3- AI li.assaco; 4- AI Sagarana; 5- 1.I 
Jtio Guaparê. 

Dessas cinco ãreas quatro jã possuem vasta doomentação e 
escudos que poderiam viabilizar de.a.reações tisicas de iaediato. 
Apenas a A.I. Rassaco necessita de estudos aais apropriados para 
sua identificação. 

A situação dessas comunidades é tal, que os pr6prios i.ndios 
das A.I.& Jlequens e Sagarana jã estão em processo avançado de 
•.urt.odeAareaçAo•, envolvendo ONGs ind.igenistas (ECOPOR!, CIJII, 
APARAI, APDt) , e meSllO representantes da FONAI. A A. r , sagarana jã 
.foi •de.arcada• pelos 1.ndios, coa o apoio da Diocese de Guajarã 
llirill. 

à.I, Pripuna: foi interditada em 6/9/88; conta oca UJl Posto 
da f'OHA.Ir coa dois funcioná.rios; e encontra-se invadida por 132 
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A,I. Sagarana: conta com uma população de 175 ind1v1duos, dos 
grupos Macurap, Jabuti, canoe e Pakaa-Nova·, que são a aaioria. 
Inicialmente a extensão desta área seria de 8.400 ha, poré.a está ea 
vias de reconhecimento sua ampliação para 17.800 ha. A comunidade 
vive da pecuária (160 cabeças) e agricultura, e 6 organizada ea 
forma de cooperativa. A Igreja católica mantém um serviço de saúde; 
educação, coa dois monitores ind1genas; e apoia a cooperativa nos 
projetos de produção. 

Não foram efetivadas as ações referentes às demarcações 
previstas no POA de 1993. Tendo em vista os estudos já dispon.!vei.6, 
tais demarcações C exceto A. I. li.assaco) poder .i.aJI ter sido executada ç 
em 1993. 

Na estrutura da Coordenação Estadual da FUNAI para o 
PLANAFLORO, não existe wa setor responsável pelo enca• i nhaaento das 
:aedidas requeridas para a execução do prograaa de demarcações das 
áreas i.nd1genas. Toda a responsabilidade pela execução desta 
programação está direta..ente ligada a Brasilia, através da 
Diretoria de Assuntos Fundiários (DAF), da FONAI. 

Com relação às demarcações das áreas indígenas identificadas, 
o Aide Meaoire BIRD/lllR/PNUO, de 20-29/09/93, previa a contra't.açã 
do ElCército (Diretoria de serviço Geográ:fico-DSG} para efetiva= as 
deaarcações ainda e11 1.993_ Consultado pele m!', e DSG conco~ car 
o serviço. Caso isto não acontecesse, a :f'tllIA1 deveria te: a!le.....-t..::: 
concorrência pG.hlica para contratacão de e.presas de topog:ra.f í a-= 
até o dia 20.10.93. 

segundo convênio estabelecido entre a FUNAI, o ITERON e o 
INCRA, a FOHAI deveria fornecer os dados necessários para realizar 
os trabalhos técnicos de gabinete e de caapo. Estas inf or11ações não . 
foram fornecidas a esses orgãos. Jiest.e aesao convênio, es't.á 
prevista a criação de um Grupo de Traba.Th.o (GT} para ava, ia- os 
projetos de colonização, ou de ação fnnd"âria, os incidentes ei 
terras ind.1.genas, regularizadas ou eJR estudo. Este GT não foi 
institu1do, o que criou dificuldades ~ ações dos re.!~id.Ols 
6rgãos, e dificultou a i.çl~tação da progrmç.ão planejada pa..--.t 
a demarcações das terras ind 1genas . 

.2. Aviventação de Lj•jtes 

Tendo em vista a pressão em que se encontram as áreas 
indígenas, e para evitar o argumento principal dos aade.i.rei.ros, 
posseiros, grileiros, e colonos, que d.izea não conhecer os 1.ilrites 
das áreas i.ndlge.nas, está prevista a execução do projeto de 
aviventação dos liAites de 12 reservas jã de.arcadas, coJD w.a úea 
aproxiaada de ,,7 •il.hães de hectares. 

o desi.ntrusalaento destas Areas ind1ge.nas foi uma das pré 
condições para a liberação dos recursos do PLANA.FLORO. o Governo de 
RondOnia ~teu-se a investir Cr$ '20 aiJbães para e.xec:utar 
esta exigência, antes da implementação do Planafloro - •edicla que 
:foi pub1icada no Diãrio Oficial do Estado. Jlas tais recursos não 
foram uti1izados para os ~ins previstos. 
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os próprios funcionários da FUNAI desconheceJ11 parte dos 
limites oficiais das ireas ind!genas, o que dificulta sua tarefa de 
vigiá-las e fiscalizá-las, evitando a entrada de invasores •. As 
áreas prioritArias para terem seus limites aviventados forua 
selecionadas em conjunto com as ONGs, quando da elaboraçAo dos POAs 
1993. 

Situação atual das Areas com liaites a serem reaviventados 

At:eas invadidas por madeireiros - As áreas a te.re.a seus 
laites aviventados encontram-se invadidas por madeireiros, exceto 
as Ais Lage, Ribeirão e Rio Jiegro Oca.ia. A exploração i lega J e 
predatõria de 111.adeira dá-se com a conivência de algima.s liderança.a 
indigenas e de alguns funcionários da FUNAI. os Dru- Eu-lfau-illa.u 
vêm resistindo a pressão de madeireiros e funcionárias da FtDiAI, os 
quais foraia denunciados por ONGs e pelos pr6prios 1ndios, e que 
•otivou a abertura de inquérito adw;nistrativo por part.e da FtlMAI. 

Areas invadidas por colonos e posseiros - o ca..sc aa.is 
conflituoso é o da A.I. Uru-Eu-wau-Wau: (1) Na região de São Xiguel 
existem 350 familias realizando marcações de posse e, de acordo com 
depoimento destes posseiros ao advogado da FUNAI, estes foras 
incentivados por pol1ticos da região a invadireJD es+-.....a área; 
(2) pel.o ~ .ativo, 78 famO ias a»eaça• i.ntrusar a ~iãc de Boa 
Principio; (3) na serra da Onça M i.nc:Hcios de ~_sã= de 2.!: 
fêlll1lias de posseiros; (4) o Projete de .Assentamento Bcra.--e.:.._-c ter 
113 t1t:ulos de propriedade expedidos pe.lo INCRA, supe...-rpostos à esta 
área ind1gena, sem qualquer providência oficial; (5) Há indlci..os de 
que os Uru-Eu-Wau- Wau estão praticando abortos (eJE 1993 foraJI 
relatados seis casos) , prática que não faz parte de suas tradições. 

&reas invadidas por garimpeiros - A AI Roosevelt encont..-a-se 
invadida por gari.Jlpeiros, e lá evidências de que esta área esU 
degradaàa pela ação dos meSIIOS. Bá illd1cios da presença de 
gar~iros na ã.rea indlgena tJru-Eu-liau-Wau. 

llenhUJla das atividades previstas no PQA/93 foi realizada.~ 
inexistência de u.a pessoa no Estado que coordene, e haj.a caac 
inte: .loc::...'"t.Or entre as ADRs , o n,,_~ e. Bras f lia 4!- os Qesa.; s 
responsáveis pela execução destes projetos prejudicou a efetivação 
das ações previstas. í,...... 

i,...... 
3. Indios Isolados 

O Relat6rio de "Appraisal• do PLAHAFLORO est.i:aa que existew. 
24 grupos de 1ndios isolados no Estado de Rondônia. Entretanto, a 
FUNAI, reavaliando tal estimativa, conlui pela existência de 9 
grupos: 

,,,,-.. 1. Ariken: localizados na região da Floresta Nacional do Boll 
Futuro; 

2. Xaripwla: localizados na região de Jacy-Paranã, no 
Municipio de Porto Velho; 
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3. Sirionô: localizados na Reserva Biologica do Rio Guaporé; 

,- 
4. Eniru: localizados no igarapé Omerê; 

s. Boca Negra: localizados na Região de Jacundá, no mun1c1pio 
de Porto Velho; 

6. índios do subgrupo Uru-Eu-Wau-Hau: localizados na região 
dos Pacaas Novos, dentro da A.I. Oru-Eu-Wau-Wau; 

7. Jurure.1: localizados no rio Muqui, dentro do Parque 
llacional dos Pacaas Novas; que se superpõe à .l..I. Oru-Eu-iiau~; 

B. Yvyraparacuara: localizados no Rio cautário. dentro da 
A.I. Uru-Eu-Wau-Wau; 

9. Baabiquara do Norte (sub grupo): localizados na regi.ão rnl 
cio Parque Indlgena Aripuanã. 

Situação Atual das Terras dos Indios Isolados 

O Departall.ento de Indios Isolados da FUNA2 (Bra.sí.l..ia} -aotéw 
Uliiil equipe de Frente de Atração ea Rondônia, cem. três pessoas. que 
possuea eS b:Klos de loca J i zaçâ:". e úea de pe • íírllh · J a-.ã- de ~a:f:e 
~WIIS os cp:upos indlgenas isolados do estado- As ir"'"~ • 
escudos existentes na FUNA.I já oferecem condicões de inte_-d ~ cá'"' 
~iata das heas dos grupos Sirian6 e Eniru. - - 

A á.rea Karipuna, já interditada eJD 1992, constava no 'POA/93 
coao uma das l.reas a ser~ deAarcadas. Há necessidade de Ull laiido 
antropol6gico para se proceder a deaarcaçãc fisica, 
conC011itante.aente à sua desintrus.ão. 

o território onde se loca..l.iza. os Ari.ke.n, nã~ se encontra 
interditado, pelo fato da rnI não deter infomçõe.s suficientes 
a respeito destes 1ndios. 

•o existe ne.."lhtm estude sobre os f.nd..ios is: 1 ad~ conhec..; dos 
a.o Boca •egra do Rio Jacund!, Deli infor-.ações preci.Sa.s sobre sua 
localização, para que se possa efetivar a proteção de sua ãrea.. 

Os deJaais 1ndios isolados encontru-se dentro da A.I. Oru-Eu 
llau-Wau - que 6 a á.rea que aais sofre pressão externas no JDCCCDto - 
e não existe. inforaações seguras sobre e1es. 

A vigi1ãncia e fiscalização da Reserva Biol6gica ão Guaporé, 
da Area 1nd1gena Uru-Eu-Wau-Wau, da Floresta Nacional de Bom Futuro 
e do Parque Nacional dos PalCaas-Novas (dentre da AI 
Uru-Eu-Wau-Wau), e a deaarcaçAo da A.Y. Ka.ripuna, são canditio si.De 
qua non para garantir a integridade :tisica da :aaioria das etnias 
ainda iso]adas ea R.ondõnia. 

. ,...... 

Renhuaa aperação prevista do POA/93 foi executada. A :falta de 
detal.haJlento do POA aprovado ea 1993 dificul.tou a toeada de 
decisões referentes às atividades a serem executadas, e propiciou .,.--. 
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Não existe um Programa de Saúde global da FUNAI para o 
PLANAFLORO, portanto as atividades executadas não obedecem a um 
planejamento coerente. 

As Equipes Volantes de Saúde previstas no POA/93, para atender 
cinco ãreas de saúde não foram constituidas. No entanto, a FUNAI 
formou quatro EVS para quatro operações isoladas nas A.I.s 
JCaripuna, Roosevelt, Guajará Mirim e Karitiana, sendo que esta 
ültima operação não se realizou. Os relat6rios de campo, e o 
registro das atividades de saúde são inconsistentes, 
impossibilitando o conhecaento sobre o que foi realizado nas ãreas 
indigenas. 

o suprimento ·das FarmAcias Padrio .BAsicas para os· Postos 
Indígenas e enfermarias de aldeias, previsto no POA/93, foi 
def icient.e. Na lista apresentada pela FUNAI, das cmapras de 
serviços e exames aédicos laboratoriais, encontta.-se vãrios itens 
que seriam facilmente obtidos via técnicos da FIJJiAI ou através de 
hospitais governamentais. 

Não foram executados os treinamentos previstos para o pessoal 
da FUNAI e para os •onitores indígenas. Tampouco foram contratadas 
consultorias especializadas neste setor que ser~ responsáveis 
pela elaboração do Prc:,graAa de saúde. 

O POA/93 estabelece a contratação ãe 4=: profissi.ana.is de 
saúde, de acordo co• as necessidades previstas pelo líISI. (c.f. 
oficio 099/gab/SESAO, de 17.09.93, e solicitação da FOXAI. 
de 13. 05. 93) • No POA/94 este núaero de profissionais foi elevado de 
45 para 69, sem qualquer consulta prévia. Sendo que a FUMAI 
elaborou o termo de referência, a -.inuta de convênio e os 
procedi.Jaentos de contratação, que foram assinados pela 
FUNA.I/SESAU/Gerência Indlgena do PLAHAFLORO, e enca•i nhados ã 
SEPLAHAFLORO. 

O convênio F'OHA.I./SESAU, de 11/11/92, visa assegurar o 
atendi.aento integral da saúde da população indígena no Estado de 
Rondõtu.a. As ações previm.s no convênio seria. s:a.borãinadas a uaa 
cow i ssão Es+..adu.a 1 de Sa:5de I.ndí.gena . CCIIÇ IO!St:.a. de • rep_-ese!ltantes 
da FtDiAI ( l por AD.R) , ·1 da SES.AO, 1 das ONGs. e 1 represent.ant.e 
ind1gena. Esta cowsissão não foi institu1da, inviabilizando a 
aprovação dos objetivos gerais do prograaa e de projetos 
especificas; a coordenação, supervisão e avaliação da execução das 
ações. 

s. Segurança, Vigilância e Fiscalização 
Ba Ajuda Memõria da J!lissão BIRD/MIR/DEAIN/PJJUD ficou acordado 

que se incluiria na progra.ação anual, recursos do PIAHAFLORO para 
custear a participação do IBAJl!A no progra.a conjWlto de vigilância 
e fiscalização de Areas indígenas e seus entornas, de acordo com o 
DL 24/91. 

Ea 1993 foraJ1 rea1izadas · seis operações de fiscalização: 
Itaripuna, Uru-eu-vau-vau, Tubarão Latundê, Pakaas llova, Igarapé 
Ribeirão Lajes; e adquiridos quatro ve1culos. 
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O convênio FUNAI/IBAMA 004/92-PGE, de 11/11/92, estabelece 
açes conjuntas de vigilância e proteção ambiental das Ais, e seus 
entornos, incluindo os territ6rios ocupados por 1ndios isolados. 
Para tanto, uma comissão composta por 2 representantes da FUNAI, 2 
do IBAMA, e 2 do Governo do Estado (SEDAM), deveria ter sido criada 
10 dias apõs a assinatura do convênio. Até a presente data esta 
comissão n!o foi institu1da. 

A Policia Florestal, que deve colaborar com os õrgãos 
responsáveis pela fiscalização allbiental, tem 54 de seus 150 
policiais lotados na capital, onde dois quarteis da PM estão sendo 
construidos coa recursos do PLANAFLORO. 

A exploração ilegal de aadeira no Estado continua crescendo, 
como confirma o Relat6rio de Atividades de Controle e Fiscalização 
do IBAKA - á.reas indígenas e de conservação, referente à parte do 
ano de 1993: 

r< Trimestres de 1993 

r AÇÕES 111 212 3g 
.,..... - Empresas cada..sttaãas 63 2 1Cl.2 
r> ~su os cancelaãos 1.3 C2 o 

Apreensões - - 599 ,--, 
Autos de tnfração 357 491(*} 608(**) . ,..... cadastro de Motoserras 153 240 270 

,,.... Madeira Apreendida (aJ) 
Toras 11.735,42 

r": Serradas 1.370,SS 
r< 

Fonte: IBAMA, 1993 

(•) 11 multas não foraJl aplicadas; 20 au.ltas foram canceladas; l 
Cêlracterizado COJ10 cri.Jle. 
(*'*) 2 caracterizado amo crille 

'· r": 

6. Gerência e Coordenação 

- 
A Coordena~o Estadual da FUH.AI do PIAXAFLORO. prevista para 

ser instalada ea nov~ro de 1992 (~-Aide lleaoire de os- 
13/11/1992, e reafi.nlada no A.ide ae.c>ire de 20-29/09/93), foi 
institulda e11 26/11/93, COJll 4 pessoas. ua runcionário sediado eJl 
Bras1lia e outros três, de apoio aài.nistrativo, na ADR de Porto 
Velho. Os 61 ti.aos estão sem instalações adequadas, nem aeios de 
transporte, ou de cxmunicação. aas tb accwpanhado os trabalhos da 
C5P. Conselho Deliberativo, e Comitê de Fi!.r...alização. A Gerência 
conta com dois profissionais, que estão beJI instalados na 
SEPLAHAFLORO, e accmpanhaJB todos os processos administra ti vos, 
financeiros, participando de toda.s as instAncias de decisão. 

A Coordenação Estadual da FUHAI executou as seguintes 
atividades previstas no POA/93: elaborou os te.r:aos de referência e 
as ainutas de convênio COJ1 a SESAU, para a contratação do pessoal 
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de saüde; realizou a aquisição de material permanente e de consumo; 
e participou das reuniães previstas. 

Essa mesma Coordenação deixou de cumprir suas atribuições 
especificas de coordenar e fiscalizar os projetos executivos. OJll 
dos motivos alegados foi de que os funcionârios nela lotados 
acumulam outras funções no 6rgão. 

outro fator que limita a eficácia desta Coordenação é a 
instabilidade institucional:- no pe.riodo de 4 •eses ocorreram três 
mudanças na sua composição, inviabilizando o planejamento de suas 
ações e o acoçanhamento do pouco que foi executado. A divisão de 
trabalhos entre Brasil ia e a ADR de Porto Velho ira díf icultar o 
desempenho das tarefas previstas para o POA/94: 

3.7.3 Conclusões e Recopendaçõe.s 

1) A susc.entU>ilidade ~ien,:.al das lls deve vincular-se à 
sustentabilidade econõa.ica das ccmirnidades indígenas, para que 
estas não continuem a ser induzidas a recorrer ao uso 
indiscriminado e predatório de seus recursos naturais. Portanto, é 
necessário se incorporar ao PLANAFLORO projetos (comunitários) de 
alternativas de produção, SUS"'"-e.ntáveis nos aspectos econõaic::os, 
ecol6gicos e cnlturais. 

2 J A e:f ic-....e:::-_e execução dos c:apone:: ::.es vc l taãos pa._--a o apoie às 
comunidades l..Dd1ge..."las e para a p~o a.bi.ent:.al. inclusive de 
Wledidas direc.1.onadas para se assegurar o respeito ao Zoneaiaen'tO 
S6cio Econõ:aico-Ecol6gico de Rondõnia, ~ fundamental para o sucesso 
do PLANAFLORO. Ileste tocante, trabalha-se contra o tempo:- de 
acordo co• dados do Movi.JDento-s.e.-Terra e da Co•issão Pastoral da 
Terra, existes ea Rondõnia cen2 de 40.000 familias de 
trabalhadores rurais se. tem, que estão sendo induzidas a ocupar 
ãreas de conservação e preservação a.biental. Por isso, as ações de 
~arcação, A.vi ventação e Fiscalização deveJD ser realizadas nos 
dois pr1-eiros anos de execução do progra.a, ao invés de tere. suas 
11etas distrl..baldas ao longo de cinco anos, caao está previsto 
ataa~..e. 

(,.- 

31 t necessario que se ~e u.a fora.a legal que pe.nai.ta 
incluir dentre os beneficiários do PLAllAFLORO. 1ndios que, apesar 
de estare. localizados aléJa das fronteiras do Estado, estejaJ1 sob 
a jurisdição das ARs de Rondõnia. Duas situações .erecem atenção 
iAediata: os Tenha.riJI, Parintinti.11, e Jlura-Pirahã, atendidos pela 
A.DR de Porto Velho, que estão no Estado do Amazonas; e os Cinta 
Larga, sob a jurisdição da ADR de cacoal, localizados ea l!lato 
Grosso e Rondõnia - em que caberia a definição de mecanisaos de 
interação elos sub-coaponentes indlgenas do PRODEAGRO e do 
PLANA.FLORO. 

.>: 
4) o processo de planejamento para os POAs, resume-se ao registro 
das atividades que se pretende executar, &ell qual.quer 
correspondência COJI o progra.a ccmo ia todo, ou fixação de aetas 
especificas, de acordo com ua cronogra:aa. Devido a esse fato, os 
pri.Jleiros POAs elaborados tivera. que ser reelaborados, para 
atender as exigências do PLARAFLORO, conforae constatou ·a CHP. 

,,,..... 



Os trabalhos da CNP devem ser otimizados: o planejamento das 
atividades do sub-componente deve ser iniciado pelas ADRs, com a 

~ participação das ONGs indigenistas e de lideranças ind1genas, e 
posteriormente ser sistematizado, para o curto, médio e longo 
prazos, pela coordenação Estadual da FUNAI. 

5) Embora a participação da sociedade civil, via ONGs indígenas 
e indigenístas no PLANAFLORO seja enfatizada nos principais 
docwnentos oficiais do Estado e do BIRD, esta vem sendo diluída e 
sub-aproveitada. Pois, apesar de suas contribuições nas CNPs e no 
Conselho Deliberativo serea quase sempre aceitas pelos 6rgãos 
executores, não existem aecaniS111os para as mesmas particípare. da 
execução dos projetos selecionados. Por exemplo. quando se tratou 
da cont:.ratação de profissionais de saúde, não se considerou o 
pessoal das ONGs que jã traba.1ha nesta ãrea. DeveJR ser 
esl:.a.belecidos aecanismos de participação das ONGs na fase de 
implementação de todos os Projetos Executivos deste Sub-componente. 

61 ~ ocuxtendo superposição nas funções de aonitoria e 
avaliação; at-ualmente elas estão atribuídas à Gerência e â 
Coordenação Estaduais e A Comissão de Supervisão e Avaliação dos 
Projetos PRODEAGRO e PLANAFLORO, criada pela FUNAI, em 26/11/93. 
Sendo que não hã informações sobre a realização de trabalhos nesta 
área. e PJ:ogi.ma ãe COoperaçã.c Técnica/PtTUD deve eJakxlrar e apoiar 
a l:JÇ):i.~o cie aa pl.arx:. âE t:raha..l.ho de aonitcr.ia e avaJ jacão 
:a:s-..e s:;;::.-- : e_ cne::-...e , ea ca:-)1:m'to com a FUNAI e 05~ . 

·~ '· 

, J As 1.nSU.nCias inferiores dos 6rgãos executores e, de fana.a 
geral, a população de Rondônia estão desinf oraadas sobre os 
objetivos e instru:aentos preconizados pelo PLANAFLORO para o sub 
ccaponente de Apoio às Comunidades lncl1genas. A divulgação oficial 
dos liaites das ãreas indigenas e do& direitos assegurados a esses 
povos pela legislação e.m vigor, f essencial para o sucesso do 
P-~LDRC. Com esse fim, deve-se elaborar e implementar Ulll projeto 
àe ciivul~o intensiva de informações voltadas para conscientizar 
os poll~ieo&, os empresários e 6 população em geral, sobre a 
i.Jllporcancia do respeito às ãreas e ao patrimônio dessas etnias .. 
A:és disse, ca11 o prop6sito àe qualificar melhor os .funcionários 
õ:::as 6rgãas ~tais a~....es es Rondônia - de todos os n1VE.is 
CR poàer e escalões hier~icos - recomenda-se a elaboração e 
i.ple.entação de UJl projeto voltado para este objetivo. 

8) o 91upo de trabalho previsto no convênio FUNAI/ITERON/IKCRA 
c::ieve ser criado i.aediataaente, eo11 aetas e prazos para a conclusão 
dos estudos e das ações aecessãrias para efetivar todas as 
desa.reações até o julho de 1995. 

\,.- 

,,.... 
9) A FtJIOJ deve noaear, ea cada ADR, wa funcioná.rio responsável 

pela deaarcaçao e pela aviventação de limites e definir suas 
atribuições vis a vis o DAF/Brasllia e a comissão Estadual. A 
SEPLAKAFLORO deve ser inforaada sobre as aetas atingidas en tenaos 
de de11a..rcação e aviventação coa a periodicidade por e.la 
estabelecida. 

',,,... 
10) Todas as ações· coa relação a regularização das terras 
ind1genas, sua dE!Jla.rCação e a aviventação de seus lllarcos divisõrios 1,-- 
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devem ser realizadas atê julho de 1995. ou seja, estas ações devem 
ter prioridade frente as demais. 

11) Como esta é uma atividade recorrente, as ações de aviventação 
dos liaites devem envolver sempre a comunidade indígena, para que 
a mesma tenha noção exata dos limites de suas terras. 

12) o sub-componente "Saüde Indígena" do POLONOROESTE tinha por 
objetivo •elhorar a prestação desses serviços, pela FUNAI, aos 
povos índ1genas da ãrea do programa, através das seguintes ações: 
imunização dos grupos indigenas e não-indígenas ela região; 
fortaleci.aento institucional; controle da tuberculose e da :aalária; 
construção de enfermarias nas ãreas.ind1genas; e treina11ento de 
monitores de saüde. o PLANAFLORO prevê as •esmas ações (com exceção 
da i.Jlunização, que é de responsabilidade da FNS), sendo que a.s 
atividades previstas nos POAs de 1993 e 1994 represen~ ações 
isoladas. se. referência a um programa de saúde especifico. 

A FaHAI e o NISI devem apresentar um Programa de Saúde 
Ind1gena, ainda no primeiro semestre de 1994, que contemple: uma 
avaliação do que foi realizado e adquirido através do POLONOROESTE; 
ênfase por aedidas preventivas; uma alocação ideal de pessoal no 
campo; parceria co• ONGs; e a formação de agentes indígenas de 
saúde. 

13) Arrces óe qtlalquer nova con-....ratação de pessoal para a ã.rea de 
saúde i.nd.1.gena# deve ser contratada uma auditoria externa para 
elaborar uaa proposta sobre a alocação ideal dos profissionais já 
dispon1veis, para apoio à saüde indigena, em orgãos governawentais 
e ONGs e apresentar um plano de uso otimizado dos serviços de 
saúde governa111entais disponiveis. 

14) Para via.bi1izar o que foi estabelecido:- na Ajuda MeJD6ria da 
Missão BilIDfl{IR/DEA.IN/PNUD, de 25/11/92; no DL 24/91; e no convênio 
F'OKAI{I:BABÃ Oo.1/92-PGE, de 11/11/92, deve ser cria.da, 
.i.ediatawiente, a coaissão prevista no referido convênio, a qual 
deve e.l.a.borar rm Plano de Segurança Ambiental Indigena, ainda no 
pri.-eirc se.estre de 1994. 

~ plane deve cobrir todas as áreas ind1genas/entornos, 
cobertas pelo PIAHAFLORO, incluindo os territórios ocupados por 
1.ndios isolados, e nele deve constar: (i) uma progra.a.ção 
cronológica de ações de vigilãncia e fiscalização emergenciais e de 
cariter per.anente, com as atribuições de cada orgão; (li) a 
definição dos responsáveis pelos PIV e barreiras; (iii) UJI 
cronog:rw. de i.Jlplementação de equipes aõveis e postos de 
vigilãnci.a; (iv) ma.a proposta de contratação de consultoria 
jur1dica especializada em legislação ind1gena e ambiental; (v) U11a 
proposta para contratação de consultoria especializadas para 
elaboração de rm diagnóstico dos atuais i.Jlpactos ambientais e de 
laudos técnicos destinados a subsidiar ações jur1dicas de 
ériwinaJ i z:.ação, indenização e reparação de danos aabienta.i.s, e 
produção de aanuais e capacitação de técnicos da FUNAI, IBAMA, e 
SEDAM, e lndios, neste tipo de peritagem • 
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15) A FUNAI, IBAMA e o Laborat6rio de Cartografia e Sensoriamento 
Re•oto da SEDAM devem produzir, em parceria com as ONGs·, \UI Mapa 
Temático das Terras Ind!genas de Rondõnia, que consolide: iaagens 
de satélite que traduzam as informações do diagn6stico dos atuais 
illpactos aJllbientais em A.I.s; plotagem cartográfica de pretensões 
fundiãrias e estradas de rodagem incidentes em territ6rios 
ind1genas; e o aapa de situação de PIV, barreiras, e de.ais ações 
de fiscalização e vigilância. Mapas similares, na escala de 
l: 100. 000, devem ser preparados para todas as áreas legai.ente 
protegidas eJR Rondõnia. 

16) o SUb-coordenador para Vigilância e Fiscalização 6 o atua.l 
advogado da FOHAI para todo Es~do. Atualaente ele. acoapanba tanto 
os processos trabalhistas do ·6rgão COllo as ações êie fiscalização - 
sõ ea relação à extração ilegal de 11adeira 
existes 320 processos em andamento. A FUHAI deve contratar outros 
aãvogados, para que o referido sub-coordenador assUlla suas 
a~ibuições no PLANAFLORO. 

Deve ser contratada uma auditoria externa de advogados 
especializadoe em legislação ind1gena e ambiental, para avaliar as 
ações juridicas em andamento, e fazer recomendações para aelhorar 
a perforaance dos advogados da FOHAI, e de outros consultores 
~cos que vierem a ser contratados. Os recursos arrecadados por 
pr:-: yÕeS ãecorrentes de ações jurl dicas Íllpetrada.s. deves ser 
~inaóos para o custeio das atividades de fiscalização e para a 
J.Dãe.nização de danos causados às âreas indigenas. 

17) Todos os membros da Coordenação Estadual da FtDIA.I para o 
PlAliAFLORO devem estar sediados no Estado de Rondõnia. Esta 
Coordena<;Ao deve ser dotada de autonomia, insta) ações e aeios 
loq1sticos, que permita.a o bom deseapenho de seus tra.balbos, e waa 
ação sinergética com a FUNAI/Bras11ia e com os deaa is 6rg.ios 
~tores deste sub-coçonente do PLANAFLORO. 



\.' - 
3.1 rortaleciaento Institucional, Aasiat&ncia Ticnica • Batu4o• 

1 ,..., 

J.s.1 objetivos e Atribuições Institucionais 
Este sub-compônente tem como objetivo apoiar um programa 

intensivo de treinamento, a assistência técnica e os estudos e 
cmapanhas educacionais na ãrea ambiental. Nesta avaliação, fora. 
analisadas duas atividades no hbi to deste sub-componente: a 
Educação Ambiental Formal; e o CUrso de Técnico Florestal na Escola 
Agricola de J1-Parana. 

As atividades de educação ambiental do PLANA.FLORO teJI coao 
principal objetivo desenvolver, de for.a interdisciplinar, llll 
processo de difusão de conceitos, probleaas e alternativas, a 
partir de uma articulação entre SEDUC-SEDAM (Secretaria Estadual de 
Educação e Secretaria Estadual de lleio Aabiente), contribuindo 
para a transforaação de valores e ações. Inclui, também, u:m curso 
de Técnico Florestal, com o objetivo de expandir a COllpreensão de 
wna nova metodologia de manejo florestal e de desenvolvimento 
sustentável. 

3.8.2 Avaliação Inicial do Sub-componente 

Os projetos executivos, contendo aspectos gerais das 
atividades a serea realizadas e as linhas aestras norteadoras da 
i.Jlplantação de cursos de Educação Ambiental nas escolas rurais de 
Rondõnia (zonas I e II), forêlll apresentados em J1011e11to posterior a 
elaboração dos PC.As, dificultando uma análise aais aprofundada dos 
projetos. 

Em termos gerais foram constatados os seguintes entraves: 

a) não cumpriAento do cranogrm de execução previsto nos 
Planos Operativos Anuais, face ao atraso no recebilllento de 
recursos; 

'.,,..-.. b} carência de recursos bu•aoos qnaJ ificados nas àrea.s 
educacional e a.Jlbiental e para o aco~to e a execução da..s 
ações, principalaente nos •uniclpios; 

e) falta de recursos exclusiva.waente para as atividades de 
accmpanha11ento, supervisão e avaliação das ações~ 

1---- 

A. Educação Ambiental 
A.lb dos probleaas acima citados, cabe ressaltar que os POAs 

não detalham conceitos essenciais e não contemplaia u:aa proposta 
para a discussão acerca do aoclelo de desenvol vi.lllento auto 
suste.ntãvel. ·- llh disso, os dois projetos não apresenta-. clara11ente os 
pressapostos eJI que se baseia11 quanto a probleaas funda-entais, 
COIIO a probleaãtica da expansão da fronteira ea Rondõnia e seus 
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A escola tenta recuperar o antigo Centro de Apicultura do 
Estado, que se encontra no terreno da escola agrotêcnica, aas 
faltam recursos. A construção da pocilga e do galinheiro foi feita 
com recursos resultantes da venda de bovinos e suinos e da 
contribuição de alunos. 

Em resuao, a escola agricola não tem recebido, até o •emento, 
o apoio necessãrio para ter as condições m1nimas para o 
funcionamento de uma escola para técnicos de segundo grau. 

3.8.3 Conclusões e Recomendações 

A falta de pessoal qualificado, a deficiência de :aaterial,-e 
a ausência de planeja.ento ou a ·inadequação do planeja.ente 
existente, a desarticulação institucional, inclusive ca. a 
sociedade civil, são os principais entraves identificados nos dois 
projetos avaliados neste sub-componente. Portanto, recomenda-se: 

1) A contratação :imediata, pelo PNUD, de UJt consultor para a 
área de educação ambiental e educação rural; 

2) A redução da quantidade de ações e do número de municipios 
atendidos, pois está claro que não há técnicos su.f icientes. t 
preferível que o projeto de educação aahie.ntal seja retcwadc &! 
foraa 111ais argani.zada, COIII. u.a assist.ênci.a :aa.is satisfatõri.a~ cem 
profissional.S qualificaãos, onde a experiência seja fator de 
crescimento e a11adurec~to. 

3) Maior abertura para a participação de outras instituições 
envolvidas cem educação ambiental, educação, e •eio ambiente, além 
da concretização efetiva da parceria com o IBAMA e a SEDAM; 

4) Abertura para a participação efetiva das organizações não 
governamentais e de outras instâncias da sociedade civil. coao OlB, 
5Dn'ERO, etc. 

5) Assegurar a liberaçAo dos recursos dentro · do cronog:ra».a 
previamente estabelecido; 

7) Iniciar" de i.aediat:.o, ua progra.aa de estudos para os técnicos 
da SEDUC, visando qualificá-los para o trabalho de planeja.11ento, 
assessoraJlento e supervisão na Area de ednc.ação a.wiental; 

8) Estabelecer parceria estreita com a universidade Federal. de 
Rondônia (UNIR), e/ou outro centro de pesquisa que conte cca 
professores e pesquisadores qualificados para a ãrea. 

9) Conceder atenção prioritária ao curso de Técnico Florestal, 
atentando para UJD replaneja.mento do processo pedag6gico e 
educacional. Para que o curso tenha o seu reconhecaento técnico 
pedagõgico, as condições alni-.as para o seu funcionamento precisall 
estar garantidas. 
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zv. Componente: Deaenvolviaento Agroflorestal 

4.1 ~onsideracõs Iniciais 

o componente •oesenvol vimento Agrof lorestal" do PLAHAFLORD tm1 
como objetivo básico promover alternativas para as atuais práticas 
agropecuárias insustentãveis e predat6rias, a nivel de pequenos 
agricultores, através:- da implantação de sistemas agroflorestais; 
do fo•ento ao cultivo e à diversificação de culturas perenes, com 
exceção de café e cacau; e do .estlaulo à recuperação de 6reas 
degradadas. 

Esta estratégia visa a modificar o quadro tradicional que te.a 
caracterizado o setor agropecuãrio de Rondõnia nas úl ti.Jlas décadas, 
inclusive durante a i.11.plantação do POLONOROESTE, ou seja:- a 
devastação e o uso insustentável dos recursos naturais. associado 
à baixa eficiência da agricultura migratória; o fracasso de 
projetos de colonização oficiais; a perda dos recursos genéticos da 
região; a utilização inadequada da floresta tropical; e a expansão 
das pastagens e áreas degradadas. 

A i.Jlplantação de 1111a estrat:.éç:i..a. de caráter essenciaJwm:te 
inovaãor, capaz de criar condições para a sus-~1.l1àade 
econõm.ica e ecol6gica da atividade agroflorestal eJ1 Rondõnia, é 
condição básica para o seu efetivo desenvolvaento. Tal estratégia, 
como concebida no PLANAFLORO, funda.Jle.Ilta-se:- na incorporação ao 
processo produtivo de sistemas de produção sustentáveis; no 
planeja:aento da produção a partir das perspectivas de 9ercado; e na 
racionalização do uso dos fatores de produção, tendo por base a 
conservação e preservação dos ecossisteaas regionais. 

Esse caráter inovador da preposta, exige UJ1 esforço de 
planej~to, de organização e articulação institucional e de 
capacitação de recursos humanos. incapaz de ser completado ea u. 
ün í.co e:xerc1cio. Ass i.Jl, sem dúvidas, mui tas distorções, 
principal.ente relacionadas coa a içle11e.ntação do cc +; onerrte. são 
iden't.if.icadas nesta avaliação da fase .l.llicial do progra..a, tornando 
evidente que os seus objetivos s6 serão alcançados mediante WI 
processo de planeja.ento-decisão que peraita o cont.1.nuo 
aperfeiçoamento do processo de execução. 

Outra dificuldade inerente A proposta é a da compatibilização 
dos instruaentos de polltica agrlcola coa o aarco conceitual do 
PLAHAFLORO, •esmo que em termos gerais sejaa coçatlveis, u:aa vez 
que nem sempre ê poss1vel se ter waa perfeita articu1ação entre 
ações que são executadas concorrenteJle?lte pelo Estado e pela lJnião. 

As distorções identificadas nesta avaliação da fase inicial de 
execução do componente, poderia. ser atribuidas, de w.neira gera.l, 
à falta de referência aos instrlulentos e conceitos bãsicos do 
PLANAFLORO por parte dos diversos 6rgãos executores dos diversos 
sub-collllponentes. Dentre elas, destacaJ1-se: 
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a) o processo de planejamento não ê suficientemente definido 
no que diz respeito aos instrumentos de médio e longo prazos e no 
estabelecimento de diretrizes para a elaboração da programação 
anual. Tornando, desta forma, o POA em instruJDento isolado de 
planejamento, onde seu referencial mais significativo é o 
•APPRAISAL" do BIRD, além da previsão de dotação de recursos. 

Assim, sem o caráter globalizante que teria uaa programação 
baseada em aetas a serem alcançadas - espacialmente definidas - que 
possibilitaria o detalhamento dos instrumentos a serea utilizados 
e do papel de cada instituição, aantêm-se a prática de uaa 
programação por õrgãos, cem predoalnio da visão e prioridades 
setoriais, que dificulta o.papel das CNPs e do a:>PLAXAFU>RO; 

b) não estão existindo estlmulos suficientes para a 
participação dos produtores rurais, das suas assoei.ações e de 
oucras organizações comunitárías, no processo de implantação do 
PLAJIIAFLORO a nlvel de comunidade e de aunicipio. Essa participação, 
recoaendada pelo programa, deveria ocorrer eJl tooas as fases do 
processo de planejamento, da execução e da monitoria e avaliação; 

e) desconsideram-se, dada a inexistência da participação dos 
produtores rurais acima referida, sem qual.quer ava..l..i.ação, os 
sist.eaas de produção das econcwj as de subs i.st:.énci.a.~ as fams 
tradicionais de produçao, as soluçi>P..s a.lt.e_..~vas e as suas 
rea~idades de consumo e de ller'Cado, que ser i~ ~--es para a 
~er11inação e o planejaitento de sistemas de produção mais 
aãequados e de sistemas de expansão florestal; 

d) as diretrizes bâsicas para a ação do SEAGR.I, através de 
•Põlos Estratégicos de Produção Agricola, Pecuária e Florestal•. 
contrariam os conceitos básicos de seleção e alocação de atividades 
econõaicas do setor priJAã..rio estabelecidos no P.IAHA.FLClRO; 

e) os 6rgãos governa.Jle.lrt:ais responsáveis pela pesquisa 
agroflorestal, pela assistênc1a técnica, pelo fomento e pelo 
crédito rurai, estão destinando esforços e recursos para o 
l..t1C2e.ento de 1avouras anuais e pastagens, em detr~ da ênfase 
ensejada para as culturas perenes. confon1e o pr..;:,:--=pa" ccjetivo de 
progra.llA; 

f) as culturas de cacau e café, tidas nos a?delos de produção 
agroflorestal desenvolvidos para o programa COJDO as •1ocoaotivas• 
do ponto de vista econõmico, não são contempladas coa os recursos 
do e11préstimo do Banco Mundial,. o que afeta os pequenos produtores 
por não disporeJR de outras fontes que os apoiem CC111 essas culturas. 
As aetas de i.Jlplantação das culturas perenes previstas nos POAs, 
estão voltadas, na sua aaioria, para culturas que não cont.all coa 
respaldo de avaliação econõaica e de análise de .e.reado, 
contrariando, assim., as propostas originais do PlAIIAFIDRO. 
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4.2 P••quisa Aqrofloreatal 

4.2.1 Objetivos e Atribuições Institucionais 

A pesquisa agroflorestal, a ser desenvolvida pela CPAF-RO, 
CEPLAC e SEDAM, prevê que estas entidades devem promover . a 
agricultura sustentãvel através de:- concentração de serviços de 
apoio a agricultura nas 6reas mais produtivas e ferteis; promoção 
do cultivo de lavouras perenes e sua introdução e expansão em âreas 
degradadas; e desenvol vaento de sisteiaas de replantio e de 
técnicas de extração para formação de reservas florestais, ao nível 
de fazenda. 

4.2.2 Avaliação.lniçial do SUb-Componente 

o subc011:pOnente Pesquisa Agropecuãr ia, na sua proposição 
atual, não considera, -.esmo que deva ser reavaliada, a proposta dos 
nove -=>àelos de produção concebidos pelo PLAHAFLORO para as zonas 
1,2,3 e 4, coao tambéw a participação ativa ãos produtores através 
de suas associações, na seleção e execução das pesquisas 
agroflorestais. 

Assa. são excluídos da foraulação das cliretri.zes de pesquisa, 
os principais instnmentos auxiliares na seleção, no acoapanbawem:.c 
e na avaliação das inf~- 'l'al desconsióerac;:ão, cem relacãc 
aos s:Jâe~os indica-civos ão PLAJQJ'LORO e i. ~ícipaç:ã.c àos 
produtores, significa di.%er que as ações àe pesquisa prossegueJt a 
partir de anAlises estanques ãa realidade. 

o siste.a atual de selecionar e priorizar as pesquisas, não 
contempla a participação ativa dos produtores, através de suas 
associações, na seleção e na execução das pesquisas agropecuárias; 
como seria desejável. 

o processo de planeja.ente praticado se insere na probleJlática 
jã discutida quando da abordagea do componente DesenvOVlllellto 
Agroflorestal., e, portanto, se ressente da necessidade do 
aprofund.a.ento do marco geral para o si.sc.eJla de planejêlllento, 
prog:rawação, a~ e avaliação. 

O CPAF-RO tem apresentado dificuldades para atingir as •etas 
prognmaãas, alegando o seguinte: falta de pesquisadores., de 
operários rurais e de pessoal de apoio; carência de .ateria1 
pena.anente para o laborat6rio; e necessidade de treinamento para 
pesquisadores e assistentes de pesquisa. 

4.2.3 Recomendações 

- Aprofundar o detalhaJlento do processo de planejaJllento para 
a pesquisa, de foD\a que assegure:- a participação dos produtores 
eJ1 todas as suas etapas; a.patíbilização C011 o processo que seja 
definido para o ccaponente DesenvolviAento Agroflorestal; e a 
articulação interinstitucional. 

Proaover levantaJlelltos sobre as 
institucionalização de 1111 processo de 

necessidades 
planeja11ento 

para a 
com os 
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requerimentos apresentados e, também, para as necessidades de 
recursos humanos, •ateriais e de capacitação para a realização das 
metas do sub-componente. 

- Dotar as instituições de pesquisa dos meios necessários ao 
seu bom desempenho, tomando por base os levantamemtos aqui 
sugeridos e as recomendações que sejUJ. decorrentes da análise 
desses levantaJ1entos por parte das CHPS e COPLANAFLORO. 

- Priorizar a convalidacão de resultados já alcançados, 
JBassificando as unidades delllonstrativas junto aos produtores, 
segundo a est:1 utura 16gica dos nove ~los de produção já 
~feridos, caso a.a reavaliação conf'inle que continuaa pertinentes. 

4.3 bt.ensl.o aur&l 

4.3.1 Objetivos e Atribuições Institucionais 

A concepção de extensão rural no âmbito do PLANAFLORO centra 
se na melhoria da eficácia do serviço, através da descentralização, 
estabelecendo a comunidade como wn :aeio para a realização das 
atividades de ercensão, fazendo-a assu:wi r res;xmsabilidade 
crescente COll essas~- 

As at:iviàades âE Ex-...ensão Rura.:., ãeserrvolvidas pela El!ATER, 
CEF'..LAC e SEOAA, p!.evêJl 240 ã.reas para deAOnstração e praaoção de 
rns propostas para as associações de produtores, treinamentos de 
agentes de extendo, desenvol v~to de programas de rãdio e 
televisão e treina.ente de produtores. 

4.3.2 Avaliação Inicial do SUb-Çompo~nte 

A EMATER-RC se expandiu rapiàa•ente com o apoio do 
POLONOROESTE; assl.ll, ganhou significativa experiência COJ1 respeito 
h necessidades e pe.t cepções dos pequenos produtores. Contudo sua 
eficácia tem sido restringida pelo inadequado apoio da pesquisa, 
pe~as excessiYa.s exiqênc:1as barocrá1:.icas e acblinistrativas e pelo 
en:f oque centra.ão no px: odi.:to ao invés di! ~ op::: iedade e do produtor. 
A ~.AC e a srn "CD ~ proporcionaà.o apoio técnico para o 
cacau e para as atividades de :floresta:aento. 

Eabora referenciado nas diretrizes de assistência técnica e 
Extensão Rural-ATEã do PROATER 1993, a elaboração do subcomponente 
de Extensão Rural do PLAXAFLORO incorre e.a erros de concepção 
quando taabéJI não considera as propostas de produção definidas para 
as Zonas 1,2,3 e 4. Ao desconhecerea a estrutura l6gica dos 90delos 
de produção/ PLAJIIATLORO os extensionistas perdeJR a visão da 
totalidade do sistella de produçlo, da interação dos fatores de 
produção, das li.ai.taç6es tecnol6gicas, do aercado potencial e da 
-•r-utnra de produção (individual, associativa e cooperativa). 

Sew. tal 11atríz para definir os instnmentos básicos da 
pol1tica agr1cola, como o crédito rural, o fomento e a capacitação, 
indutores da wudança tecnolõgica e da estrutura da produção, o 
-=-• u iço de ATER torna-se disperso e ineficaz. 
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Assim, os pr6prios POA's 94 refletem ausência de conexão 
entre as aetas contidas no "APPRAISAL" e os modelos de produção 
estabelecidos segundo a regionalização interna das Zonas, 
estabelecidas por Lei, e a prática do p'Ciblico meta, conforme Anexos 
2 e 3, do citado documento. 

A análise dos POA's 94 expõe, também, as dificuldades 
institucionais da EMATER-RO e da CEPLAC que necessitariam de 
consideráveis investiaentos em :- recuperação de prédios dos 
escrit6rios de serviços; aquisição de equipamentos, de velculos e 
de 11ateríal de consumo; contratação e capacitação de pessoal. Há 
que se considerar, ainda, que tais instituições não estão 
i.ncot:pcnando a participação dos produtores rurais e das suas 
assoc::1.aç6e.s es suas pr-Aticas de planejamento e de execução deste 
~e. 

4.3.J Reçomenãações 

- Redefinir o 90àelo de aterxli:mento praticado pelos serviços 
oficiais de extensão rural, para que passe a observar as 
proposições do PLAl'iAFLORO, através de um sistema que coloque o 
extensionista em situação de parceria com as associações de 
p.: od".rtores e onde estas úl ti.lias passe. a ter responsabilidades 
c:es:er....es, i.nstin;in-c>--Se uaa participação habilitadora da 
' - -: tiaó- n: p:r o;:: w. 

- ~cia.r experiências localiza:ias da contratação de serviços 
P='~vaâos cie assist:ência ~écnica e erce.nsão rural por associações de 
pxodu~ores, com financialllento decrescente do programa, onde essas 
associações, com base em seus planos de produção e previsão de 
excedentes, assUJlir ia.a progressiva.ente esses custos. Nesse 
contexto~ os serviços oficiais aportaria. conteúdo técnico - e 
metodol6g1co. 

,.e cri4ito Jtnral 

~.~.~ otjetiYOS e AtribuJções Ins1:it:t1cionais 

:. ~JJCipal ptopós.l~o deste ~e é impleae.ntar uaa 
es:ra-t:.éqia diferenciada de operacionalização do crédito rural para 
o pequeno produtor, capaz de asse;u:rar-1.bes, pela eficiência do 
at.eDd.i.mesr...o e atratividade das condições, o acesso ao f inancia.ento 
aecessãrio para a adoção de priticas agroflorestais sustentãveis em 
te:.as econõaicos e ecolõgicos, conforwe recomendadas pelo 
PIAIIAf'LOltO. 

A linha de crédito do FUNDAGRO, instru.ento que assegura uma 
nc,ya esuat~ia para o atendillento do tipo de público que o 
P-~ pretende atingir, é executada pelo BERON, sob a 
supervisão da SEAGRI. 

4.4.2 Avaliação Inicial Oo SUb::Çomponente 

As distintas linhas de crêdito rural oficial oferecidas à 
sociedade de Rondônia, C0110 FNO, PROCERA e FONDAGRO, em parte por 
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A ausência de uaa programação globalizada do volume de crédito 
ofertado pelas distintas linhas que atuam no estado, favorece a 
dispersão e desarticula as ações de extensão rural e fomento, 
diante dos objetivos do PLAHAFLORO. Esta articulação é essencial 
para que se obtenha usa diJaensão no volume de crédito ofertado, 
suficiente para o atendillentp do público-aeta do programa, e uma 
efetiva compatibilização das diversas linhas com os objetivos e 
diretrizes do PLANAFLORO. 

A .i.llport3.ncia àc crédito é tamanha, que o Banco Mundial, em 
seu •APPRA.ISAL•, chega a afira.ar que se não houver crédito rural 
adequado para as culturas perenes, inclusive para aanutenção de 
renda enquanto se aguarda o inicio da produção, o programa não se 
viabilizará. 

A pa.r,:..ici.paç:ã.o ão FmiDAGRO no volume total de crédito aplicado 
no se---ar priÉ.ric de es-....ado. conforme infom.cões que necessitalD. de 
con!':u::aação, atinge cerca de 15\. Assim, 'JlteSaO que o FUIIDAGRO seja 
impleaentado co• o .axlllO de eficiência e sem desvios em relação 
aos objetivos do PL&n.FLORO, o impacto dele decorrente para o 
direciona.ento das atividades econômicas seria :muito limitado. 
Portanto, sem a ampliação do volume de recursos ofertados e a 
cOJ1posiçao deu. sisteaa integrado de crêdito, com as linhas do 
FHO, PROCERA E FmlOACRO, assumindo oojetivos comuns e/ou 
compleaentares, corre-se o risco de que não sejam priorizadas 
atividades funda.en~is para a mudança do n1vel de tecnologia 
••• m -~do pela aaiori.a dos pequenos produtores. 

A exclusão das culturas de café e cacau das aetas do 
PLlJOJLORO • uaa negação da realidade e da dinâmica do setor rural 
de Rondõrda. Sã.e 15.:: ail ha de café e .co ail ha de cacau, 
.argi.na.liz.ados do c:rêd.1:~o, enquanto, paradoxalmente, os serviços de 
pesquisa e extensão têJD-nas como as principais culturas a serem 
propostas ao produtor. 

4.4.3 Reccmendacões 

- Operacionalizar o crédito rural a partir da programação 
globalizada do volume de recursos, segundo a prioridade especifica 
de cada linha, devida-ente compatibilizadas com o as recomendações 
do z~to s6cio-econõaico-ecol6gico. 

- tteforç.a.r as 1inhas de crédito para as culturas perenes 
consorciadas, visando a llalllltençáo de renda familiar até o .in.1.cio 
da produção, pagas ea dinheiro, conforme o preço vigente. 

- Realizar estudo sobre a atuação de todas as linhas de 
crédito coa atuação ea Rondõnia, avaliando, detalhadaaente, por 
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região, o volWDe e a natureza das operações realizadas, o tipo de 
produtor beneficiado, o n1vel ~e recuperação do crêdito concedido, 
etc. Esse estudo forneceria os argumentos para que fossem 
negociadas alterações nas diversas linhas de crédito praticadas no 
estado, com o propósito de torná-las ajustadas às exigências de uma 
estratégia de desenvolvimento sustentãve~. 

4.5 •oaento • Insuaoa Bisicoa 

4.5.1 Qbietivos e Atribuições Institucionais 
Este sob-collponente tem por objetivo apoiar a estratégia de 

ezpansão dos sistesas · agrof lorestais indicados nos modelos de 
produção do PLARAFLORO. A responsabilidade pela sua execução é da 
SEAGJU. 

4.5.2 Avaliação Inicial do Sub-Componente 

A ausência de estudos preliminares de potencial de mercado 
para os produtos a serem fomentados, submete as instituições de 
ATER e de crédito rural a uma temerâria atuação - ja vivenciada 
durante a iaplantação POLONOROESTE - em que expõem os produtores 
rurais a ~ut. t..es riscos de insucesso econômico. A reposição 
fl~ eStal, _per exeçlo, atividade indispensável no contexto da 
ec:xxrwi a de Ji:cndõnia e questão ea amplo debate pelo setor 
saóeireiro, é precaria.en~e contemplada. 

A progra:aaçâo das atividades de fomento tem sido prejudicada 
.pelos seguintes fatores: 

i) inexistência de diagnóstico, segundo linhas de ação, que 
oriente uaa detiniçao clara do papel do setor privado na produção 
de seiaentes (àe culturas anuais, perenes e flores-cais), de insu.os 
~...riais (ca..lcário, adubos e agro~óxicos) e de •udas; 

ii) insuficiente definição do papel de cada instituição, da 
e:S::..ruuxra ope.::acional da SEAGRI, para a execução das 11eta.s 
p:.t. opostas ; 

iii) falta de definição de uma estratégia de co•ercialização 
que contellpl.e a participação efetiva da cosunidade e suas 
associações; e 

iv) insuficiente interação das ações de fomento coa 
instituições CCIIIK> a CPAF-RO, a EMATER-RO, a CEPLAC, a SEDAM e 
Associações de produtores. 

4.5.3 Beçowendações 

- Definir os produtos a serem foaentados, a partir de estudos 
de 11e.rcado e de prévia avaliação envolvendo os serviços de extensão 
e pesquisa e associações de produtores rurais. Resse contexto, 
deveriaJI ser reavaliados os modelos de produção do PLAHAFLORO. 
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- Reavaliar o programa de P6los de Produção Agr1cola, Pecuãria 
e Florestal, em implantação pela SEAGRI, de forma a testar a 
consistência de suas propostas com as recomendações do PLANAFLORO 
e do zoneamento, e propor adequações que permitam torná-lo um 
eficiente instrumento de orientação para os diversos serviços 
agr1colas e para o objetivo do des~nvolvimento sustentado. 

- Poceder estudos e levantamentos que permitam identificar o 
papel do setor privado na produção de sementes, mudas e outros 
insuaos. 

4.S Conai4era9õea Pinaia 

Apesar do esforço, mesmo que ainda incompleto, desenvolvido 
pelo Estado, para se ter uma prãtica de planejamento que permita a 
articulação e integração institucional e programática no bbíto das 
ações ãe de&envolviaento agroflorestal, a exemplo das CRPs e CD; a 
defasagea de teJapo que ocorreu entre a concepção e o inicio da sua 
içlan'tação fez coa que não fossem considerados, da for.a. devida, 
o •arco conceitua! e os instrumentos auxiliares de trabalho 
definidos naquela ocasião. Além disso, ressalta-se que o caráter 
inovativo da proposta exige significativa mudança na tradicional 
fonaa de atuação dos 6rgãos cem ela relacionados. 

Os vários segmentos abrangidos pelo OilÇcuente 
·~:.. ,........-ente Agroflorestal • do PLANA.FLORO, ãevem utilizar bases 
co11UnS para a formilação das suas programações. Para tanto, os 
modelos ãe produção inicialmente definidos para o progra.a, coa 
viabilidade têcnica-econõmica-ecol6gica reconfirmada, jun~te 
com outros .adelos, igualmente viáveis, que venham. a ser 
identificados, devem. se constituir nesse referencial. 

O ot)jetivo bãsico do PLANAFLORO é fazer com que os os pequenos 
produtores pratiquem, nas suas propriedades, atividades 
econõaica.ente viãveis e ecologica.ente sustentáveis, COll base na 
i.Jlplantação de culturas perenes, coa excessão do café e do cacau. 
A exclusão do café e cacau, dentre as culturas a serem apoiadas coa 
os recw::sos do eç,rêstimo do BIRD, contraria a avaliação econõa.i.ca 
do pro:i,e=. 1111a yez que a sua viabilidade era confirmada coa base 
eJl 90de:...os de p1odução que contemplavam o ca.fê, o cacau, a seringa 
e a castanha, caao culturas principais. 

As metas de implantação das culturas perenes, confonae 
prograwação do POA 94, estão voltadas, na sua aaioria, para 
atividades secandãrias, onde a avaliação econõmica não estã 
coçrovada e as análises de .ercado não são conhecidas. CO•o 
exemplo, pode-se citar a cultura do guaranã, onde a produção 
naciona1 esU e11 torno de 2. ooo toneladas, enquanto o projeto prevê 
a i.Jlpla.ntação de 2. 000 hectares, em 4 anos. Este plantio, se 
realizado, au.entaria a oferta brasileira e. n1veis substanciais, 
o que CCIOC'Orreria para baixar o preço pago aos produtores. 

Renegociar coa o Banco Mundial as aetas programadas no POA 94 , 
inclusive coa revisão da sua posição sobre café e cacau, de aaneira 
a que passe a consider6-los, junta.ente ca11 seringa e castanha, 
eo110 as principais culturas perenes a sere. apoiadas, dado serem as 
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que apresentam maior potencial de assegurar sustentabilidade e 
rentabilidade para os produtores rurais. As demais -culturas 
perenes, como a do guaranã e do cupuaçu seriam consideradas como 
secundârias, pois ainda que possam proporcionar boa lucratividade, 
apresentam alto risco. Estas culturas, aqui consideradas 
secundârias, devem ser programadas para plantios limitados, devido 
a sua pequena expressão na produção e no mercado nacional, além de 
se constituirem em produtos que historicamente têm apresentado 
forte oscilição de preços. 

Os •Põlos Estratégicos de Produção Agricola, Pecuária e 
F1orestal •, fomentados pela SEAGRI, devem considerar os nove 
.aãelos de produção desenvolvidos pelo PLANAFLORO. os produtos 
secundá.rios, como cupuaçu e coco, entre outros, poderiam ser 
co~e.plados nesses nove modelos, obedecendo a aptidão 
agroecol6gica. 

o conjunto das ações de Desenvolvimento Agropecuário 
desenvolvidas pelo Governo de Rondõnia e, indiretaaente, pelo 
Governo federal, estâ incentivando a expansão de pastagens e o 
aUJDento do rebanho bovino. Dessa forma, e segundo as proposições do 
PLANAFLORO, a pecuária bovina deveria ser considerada como uma 
atividade complementar ou de reserva de valor. Todavia, na 
~idade, torna-se uaa atividade que teJl concorrido cca recursos 
1JtE. pode---...a. ter sido utilizados para atividades priar..J.Zadas pe1o 
r:i:p..r~. 

sugere-se, assim, que de foraa direta, no a.bito do 
PIAl'IAFLORO, a pecuária não seja contemplada. Caso não seja possível 
a adoção dessa atitude, sugere-se que se busque orientar a sua 
expansão de •odo a aantê-la dentro dos objetivos do zoneut.ento 
s6cio-econõmico e do desenvolvimento sustentável. 

Toãos os produtos recomendados para plantio deveri.cm ser 
p~ecedidos de estudo de mercado, avaliação custo/beneficio e renda 
ciia/~lbo. Deve-se taabéa buscar desenvolver estudos econômicos 
sobre consõrcios agrof loresta is, agropecuãr ios e 
ac;:: os il vica.l turais. Deve-se revisar os •ode los de produção 
~p---a~-e previstos e se proceder a inclusão dentre os IIOdelos 
a ..e.zea apoiados pelo programa de novas alternativas de viabilidade 
CUMp.t ovada. 

Considerar, dentro das diretrizes bâsicas das ações do 
PJiitJMiRI, a heterogeneidade das relações de produção existentes na 
regia.o e os atores sociais sociais envolvidos. A proposta de põlos 
de produção acaba por desconsiderar o extrativis.o, o aanejo 
florestal e a criação de an~ais de pequeno porte, o que revela 
aaa visão tecnocrática, que desconsidera a possibilidade de aütua 
ajuda entre o saber popular e o saber dos técnicos. 

Pzop6e se um esforço persistente e criativo que possibilite a 
ca:wpatibilização de outras pol1ticas públicas que atua. no setor 
a~cola, coa o PLANA.FLORO. Tal coapatibilização permitiria a 
m1pliação das ações requeridas para o desenvolvimento agroflorestal 
- Pcm.ento. crédito, Pesquisa e Extensão - de fom articulada, sea 
cem.frontas e com •elhores perspectivas de resultados. 
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v. Coaponente: Xnfraeatrutura 86cio-Bcon6aica 

s.1 considerac6es Iniciais 
No âmbito do PLANAFLORO, o componente "Infra-estrutura S6cio 

Econõmica" tem como objetivo bã~ico fortalecer a infra-estrutura de 
transporte, bem como os serviços bAsicos de saúde e educação, 
dentro das zonas 01 e 02, como parte de uma estratégia para 
estabilizar pequenos agricultores, inclusive para reduzir pressões 
sobre as Areas de conservação, nas zonas 03 a 06. Este componente 
do PLANAFLORO inclui recursos para sáude, educação e abastecimento 
de 6gua durante um periodo de dois anos, e transporte rodoviário e 
fluvial durante cinco anos. 

Reste estudo inicial. em função de dificuldades operacionais, 
não foi poss1vel realizar waa avaliaçao dos sub-componentes 
re.ferentes ao transporte rodoviã.rio, ao transporte fluvial e ao 
aba.stecaento de água. A avaliação se limitou aos sub-componentes 
de saúde e de educação. 

s.2 saúde 

s.2.1 Objetivos e Atribuições Jnstitucionais 

As ações de sa6de no PI..A!iAFLORO tê.li por objetivo consolidar o 
sist.eaa de saúde jã existente nas zonas l e 2 ( Jlediante:- o 
tre:ina.Jlento de agentes de saúde, enfermeiras e :aédicos; o 
fortalecimento da supervisão; e o fornecimento de equipamentos e 
outros aateriais per.anentes); e propiciar assistência aédica para 
a popula~o indigena. 

5.2.2 Avaliação Inicial do Sub-componente 

Este sub-coaponente, cujos objetivos são coerentes coa os 
pri.nc1.pios propostos pelo sus, é de relevante i.llportãncia para o 
Estado de Rondônia - aoraente nu.a época de crise na capacidade de 
~to do Esta.do e em que o sus não está ainda plenamente 
c:::ons--l.idado - pela contribuicão q-.ie pode dar na .elhoria das 
cor.dições de· saúde da populaç.ão rural e indigena de ãrea.s 
deterainadas. 

As ações previstas para 93, visaram a iJIJ)lantação de progralllas 
bã.sicos nos postos de saüde e centros de saúde diferenciados, 
através do treinaaento de agentes de saüde rura1. Mo entanto, o 
atraso do inicio das liberações de recursos, fazendo cos que as 
ações s6 fossem iniciadas em julho. e probl~s de desarticulação 
institucional constatados no rel.at6rio de aonitoria julho/sete.bro, 
fizera. com que as metas alcançadas ficassem agub da previsão. 

O treinamento de agentes rurais de saüde, abrangendo 66\ do 
tota.l existente, concentrou-se na Area da saúde da m.i lber e da 
criança; caberia destacar a participação dos aunicipios nesses 
treinaaentos, inclusive com alguns deles participando COll recursos 
pr6prios por não terem recebido recursos do PLAHAFLORO para 
diãrias. 
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O treinamento para preenchimento do "Formulãrio Estat1stico", 
abrangeu 167 profissionais de n1vel médio que-trabalham no Serviço 
de Arquivo Médico e Estat1stico-SAME dos Centros de Saúde 
Diferenciados-CSD e Unidades Mistas. Foram realizados, também, o lR 
Encontro de Avaliação e visitas de supervisão/acompanhamento às 
Delegacias Regionais de Saúde de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena •. 

O apri•oramento do agente pode contribuir para diminuir os 
problemas aais emergenciais de saúde, jã que eles buscam atuar na 
prevenção de doença endêmicas, na nati-•ortalidade e na mortalidade 
infantil nas zonas rurais. 

Apesar desses bons resultados, dado o pouco tempo de execução, 
podem ser observados alguns obstãculos que precisam ser corrigidos 
para que se tenha aais eficiência na execução e se consiga .aior 
i.Jlpacto co• as ações desenvolvidas. 

Os obstãculos identificados, na sua .aioria, são vincul.ados 
aos aspectos operacionais e institucionais relacionados cem a 
implementação. No entanto, também foram detectados problemas 
estruturais que dificultam a efetiva implantação do SUS e, 
consequentemente, a :melhoria das condições de saúde em todo o 
estado, tais como: ações governamentais centralizad.2.s; 90de.1o de 
ate.ndi•ento centrado na cura da doença e na bospi t.alização; e 
profissionais des.otívados e pouco-qualificados. 

o modelo de assistência para a zona rural está sendo objeto d.e 
criticas da pr6pria SESAU, por entender que ele se encontra 
desvinculado da avaliação da rede, sem que tenham sido detectados 
os pontos de estrangulamento e definidas as responsabilidades dos 
agentes governamentais, fatos que prejudicaria.a a sustentabilidade 
do programa. Segundo a SESAU, o atendi.Jaento da zona rural é ta•héa 
dificultado pelo fechamento de unidades de saúde no per1odo de 
chuvas. 

Esse IIOdelo, que envolve a .figura do agente de saõde 
C0111unitãrio, apesar do seu grande potencial, pode vir a provocar 
distorções na estrutura ocupacional do setor, pelo perigo de que 
pessoas SeJI qual.if icação especti ica possas vir a desenvolver ~cões 
que exigiria. aaior nlvel de capacitaç1taçAo. !: auito diflcl.l.. por 
exemplo, que o agente de saúde possa tra.nsaitir informações e 
conheci.Jlentos capazes de dainuirem os riscos de .orbi-aortal idade 
d.a população coa apenas dois aeses de treinamento, incluindo teoria 
e prática. 

Segundo alegação do Grupo de Coordenação Geral, os atrasos nos 
projetos de treina.aento são resultantes da içossi.bilidade de 
operacionalizar essas ações, e. decorrência do insuficiente na.ero 
de componentes do deno•inado Grupo de Coordenação Setorial. 

.,.... 

Interrupções frequentes do sisteJ&a de computação impeden o bo9 
andamento dos procediae.ntos ad• i n istrati vos I provocando, inc1usi ve, 
paralizações temporãrias de atividades programadas • 

A falta de ve1culos exclusivos para o acowpanbaJ1e11to, para a 
supervisão e para a avaliação das ações programadas, teJI 
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dificultado a realização das supervisões e a realização de um 
~ monitoramento •ais sistemâtico. 

o componente de saüde do PLANAFLORO, por requerer continuidade 
ap6s o encerramento do contrato de empréstimo que o financia, ê 
necessArio que seja compreendido no contexto da pol1tica global de 
saúde do estado. 

Assim, ê importante se considerar o PLANAFLORO no ãmbito da 
consolidação do sus. o Fundo Estadual de Saúde, que deve concentrar 
os recursos financeiros do sus, foi criado em julho de 93, através 
de Lei Complementar, •as ainda não foi regulaaentado nem 
implan"tado. Outro fato iilportante ~ estruturação do SUS, que 
permanece aem solução, 6 o do Pl·ano de carreira, Cargos e salArios 
para os profissionais de saúde. Esse a.a.biente instável interfere 
com a exigência de pré-requisitos institucionais estáveis para ua 
melhor desempenho do PLANAFLORO. 

A Lei WD e.142, de 28.12.90, dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS. Esta participação deve se dar através 
de "Conferências de Saúde" e dos conselhos de Saúde nos âmbitos 
federal, estadual e :municipal. Entretanto, até agora, só foram 
realizadas duas conferências estaduais de saúde - preparatórias 
para a n Conferência llacional e Conferência Racional de llecursos 
HUJaanos ea Saúde - e o COnselho ES"c.a.ã:2.1, criado eJl julho de de 92, 
só foi e:apossado em Janeiro de 93. Permanece.não sem reg:;:la-entação 
o seu Regiment.o lnt.erno. Em conc Lusão , •antem-se COJU>rcmetida a 
participaçAo da cmnunidade no sisteJaa de saúde. 

Na pritica, apesar das recosendações e diretrizes do 
PLANAFLORO que tenta.a assegurar a participação da comunidade em 
todas as fases do programa, e da orientação do SOS para a 
descentralização da to:aada de decisão, os projetos executivos são 
definidos SeJJ uma avaliação efe't.iva da rede flsica, dos recursos 
humanos envolvidos e das necessidades de cada 11U11iclpio. 

-~ 

Por '6lti•o, caberia destacar que estão ocorrendo probleaas de 
articulação entre a Coordenação ão Y~ na SESAt; e o CES, cem 
denuncias do Conselho de que não esti sendo envolvido na aprec.i..ação 
dos proJet.os executivos, na. ela.boraçi.o dos POAS, na discussão e 
preparação dos relat6rios de .anitoria e de outros assuntos 
relacionados coa o COJIPOnente, ne. ~ tel1 obtido respostas à 
solicitações oficiais da sua Secretaria-Geral • . ,.-. 

',..._ 
5-2.3 Conclusões e Recomendações 

1- Revisar as 11etas prograaadas para 1994 e reavaliar o 
componente a. conjunto coa o Conselho Estadual de Sa6de, para sua 
adequação à içleJ1entação do sus. 

2- Realizar, anualaente, iniciando-se e. 1994, encontros para 
avaliação do co-.ponente, coa a participação de representantes das 
secretarias IIIWliciapais de saúde, de técnicos, de organizações 
comunitárias que desejes participar, de conselhos municipais e do 
Conselho Estadual de Saiíde. 
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3- Incluir um representante do CES no Conselho Deliberativo do 
PLANAFLORO. 

4- Ampliar as ações de treinamento de recursos humanos para a 
gestão de ações bãsicas de saúde. 

5- Rever o programa de treinamento de agentes comunitários de 
saúde, fazendo com que o treinamento seja planejado e diferenciado 
para servir de referência aos Postos de Saúde I e que a sua 
execução contemple a orientação e o apoio do Ministério da Saúde. 
o programa deve abranger: o coabate a aalária; os priAeiros 
socorros; o atendaento às doença COJ11uns da região; e o uso de 
medicina alternativa. 

6- Pra.over a participação efetiva da COJIUnidade no controle 
das atividades de saúde, dentre outros aeios, através de discussões 
cem associações e outras organi%açôes commutá.rias sobre os 
principais proble.as de saúde que as aflige. 

7- Apoiar, tecnicamente, a elaboração de um Plano Estadual de 
Saúde, como forma de se criar um referencial de planejamento de 
aédio e longo prazos para o setor, que contemple as ações e os 
recursos do componente de saúâe do PLANAFLORO e, além disso, já 
considere fottt.es alternativas para a continuidaãe das suas ações 
apôs o encerraiaen-...o do ellflI.~~ que as f inanci.a. 

8- Expandir as ações do coaponente para as zonas 3 e 4. Na 
zona ribeirinha do Rio Kadeira existe uaa população exposta a 
grandes riscos de saúde, devido i alta poluição residual do 
aercúrio resultante da atividade de garimpo, e não existe nenhum 
progra.a de saüde especifico para o atendaento destas comunidades. 
Bá, também, necessidade de que sejua atendidas, coa ações de saflde, 
as populações tradicionais das reservas extrativistas, ·fazendo-se 
necessãrio o tre~ento de agentes de saúàe para trabalhare. 
nessas 6.reas, com aprovei~ e valorização do conbec~to 
popular existente, e a implantação dos programas bàsicos de saúde. 

9- Elevar as .etas de t:reinallento para a i.Jlplantaçáo ão 
s J.Steaa de I.n:f oraa:::ão e Es-....a~ica ea Saúde, come- peca tunda.ental 
para o planeJzmen~o, o accmpanha.ento e a avaliação, e, 
consequenteJ1ente, para a illplantação do SOS. 

10- Atender às recomendações para melhorar o atendi.Jlento das 
carências e.11. saúde das populações indlgenas, que deverão constar do 
coaponente especifico que abrange toda a proble.ática indigena. 

5.3 Nuca9áo 

5.3.1 Objetivos e Atribuições Institucionais 

As atividades planejadas pelo PLAJIIAFLORO, na ãrea de Educação, 
prevêa: o treina:aento de professares rurais; a mielhoria no sisteaa 
de supervisão a ni vel estadual, mmicipal e local; e o apoio eJl 
equipamentos e a.aterias. 
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Especificamente, o projeto financiaria:- atividades de 
treinamento para 2. 000 prof essoi-es; aquisicão de equipa.entos; 
viagens e diãrias para os serviços de supervisão; reabilitação de 
escolas rurais; material didãtico; e outras despesas pertinentes. 

( - o orgão estadual executor 6 a SEDOC, com o apoio das SEMECs e 
de ONGs. o centro operacional técnico concentra-se no NUPLAN/SEDUC 
e a gestão do prograiaa far-se-ã com a participação das CNPs. 

5.3.2 Avaliação Inicial do Sub-Componente 

o apoio do progra..a. para o setor de educação, ae.smo que seja 
liaitado •• termos espaciais, Ye11 no sentido de apoiar a 11e1hori.a 
do sisteaa de ensino voltàdo para o atend.i.ento do meio rural e, 
consequente.ente, contri.Duirã para reduz ir as deficiências hoje 
apresentadas. A proposta do PIANAF'LORO é essencia1-ente inovadora 
e consistente; dependemo da mobilização das instituições e das 
comunidades poderã se const.ituir e. aarco decisivo para o inicio de 
maa nova perspectiva para. Rondônia. Assi.JI, coa esse envolvi.Jlento, 
se teria wa aaior compromisso da sociedade rondoniense com a 
consolidação de uma proposta de desenvolviJento sustentãvel. 

o Estado de Rondônia, refletindo u.a crise que envolve todo o 
s iste.a educacional brasileiro, ressente-se de m11a pcllti.c::a 
eàucacional capaz ãe :w:x::-f1.car o cenário rn.:. Assa, a baixa 
valorização ão profissicma~ ãe educação e a atISencia de mt pz:og:ta:s.a 
de fora.ação adequado, aspectos decorrentes àa inexistência dessa 
pol1tica., contribuea para a baixa produtividade do ensino no 
Estado . 

. ,,...... 
Ea ter.os pedag6gicos, o estado vem enfrentando UJ1 sério 

proble.a para a qualificação de seus docentes, en 1DI quadro onde 
721 dos professores da zona rural são leigos. 

lléJa da discutlve~ e.fiácia dos prog:I.a:aa.s voltados para a 
capaci ução desse pdbliexi, cabe.ria destacar que o Plano de cargos 
e Salã.rios ao não garantir ao professor ma.a diferença salarial 
atrativa por JIIDdanç:a no nlnü de babilitaçãc, faz com qne ele, 111ais 
das vezes, opte por ua segundo e a-...é terceiro eJIIP!ego:5, 
tranfonaa.ndo sua at1. vi.daàe de eàucador ma 1m. 9eio de ccmpl~ução 
salarial. 

o segJ11ento educação no PLARAFLORO, coao esU sendo executado, 
não ve. possibilitando, no n1vel desejado, m1a participação efetiva 
das comunidades e dos 6rgãos municipais de educação, nas diversas 
fases da sua i.çleJ1entação. Assi.JI, perdo-se:- o aporte critico que 
se poderia ter dessas instituições no processo de planeja:aento; o 
potencial que têm de coordenação e de realização direta de obras 
de baixa coa.plexidade; e a capacidade concreta de 110ni torar a 
execução e avaliar o bipacto das ações nas suas COJ1Unidades. 

Essa participação:- tornaria aais e.ficiente a coordenação do 
projeto; contribuiria para superar a desarticulação entre os 
executores a n1vel estadual e 11u.nicipal; propiciaria a organização 
de Ull calendãrio escolar e de uaa pi.oposta curricular que 
atenderia., efetiva.ente, os interesses das ccmunid.ades rurais; 
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contribuiria para a redução de custos mediante o uso de mão-de-obra 
e materias primas locais, em obras especificas; e, ainda, 
permitiria que o monitoramento e a avaliação se dessem pelos 
principais interessados em seus resultados. 

Ba ind1cios de problemas de articulação institucional entre 
6rgãos executores e representantes de ONGs, no Ambito dos conselhos 
de carãter representativo, coa acusações de ambas as partes sobre 
dificuldades para o forneciaento de inforaações. 

Esse fato, que se agrava COJD. a elevada rotatividade e cem a 
inadequada qualificação dos representantes desses 6rgãos para 
responderea sobre asS1DTCOS de tão elevada ccmplexidade, cria 
li•itaç:6es para a integração de prop6sitos entre os diversos atores 
envolvidos, e para a continuidade que se exigiria dos trabalhos 
desenvolvidos nesses conselhos. 

os pro'fessores das escolas rurais, ãas áreas abrangidas pelo 
p1 og1 a-a, ~lam desconbec:er os ele9entos .ais illportantes da sua 
concepção, e não se •ostra. adequadamente preparados para 
realizarem 111Uitas das atividades por ele exigidas. 

. ,,.... 

A SEDOC não realizou discussões, cca a a.plitude necessária, 
coa os dccen't:es e técnicos Qc seu qua~ • .bea cxmo com os quadros 
das sae:::~s. fazemo caa qtJE , especi~-: .; e e: p ssoal de campo, 
desCCJldi.a:!s-aa as pril:J;...:;:::p.::...:.s orie.tc-v:IE:S ã:; prograiaa e, 
conseguem e• z rt.e , se a::,su: ea dlesprepa.raãos para realizarem suas 
ativiãaães àe acorão coa as exigências pteiistas e. sua concepção. 
Assi.a, dentro desta perspectiva, a visão f.cag11errcada que demonsttaa 
os profissionais da 6rea de educação, faz C01l que cada um .deles 
veja a sua tarefa COJIO o fato aais ÍllpOrta..nte, e contribuam ainda 
aais para a falta de integração e a COllplementariedade das ações ea 
execução. · 

o desaparelha.e:nto t:écnico e .ater.ia.: dos m:miclpios é alto, 
fazendo a:a que as ações de amho aais pedag6gico do programa não 
obtenhaJI a resposta desejada. Essas deficiências necessitam de uaa 
maior ~t!dc qua:não de pla:nejtDEmto âa:s ações para o procucma • 

As .-ç:ües piopostas nos ~, alés 12 já ~erida falta áe 
participação das commidades e dos IIWlicípios nas suas definições, 
se resseatell do respaldo úcnico de 1111 ct...agn6s-cico que as peraita:11 
atender as efetivas necessidades eãacacicmais e didãtico 
pedagõgi.cas de cada região. Essas necessiãades deve. ser 
identificadZlS a partir da anã.lise :- ãa. est.t atura das escolas 
rurais; da capacidade dessas escolas ea atenderea às necessi4ades 
das COMWii.dades por elas assistidas; e da qualificação do corpo 
técnico e docente dessas escolas para o boJll dese.Jll}>enho das suas 
:funções. 

.,,.-- 

Dada a elevada participação de professores 1eigos no ensino 
rural de R.ondõnia, .ais de 701, a prioridade das ações de 
capacitação deveria ser direcionada para a redução dessa 
deficiência .• 
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Não obstante, por deficiências de planejamento, jã apontadas, 
são realizados curso~ muito genéricos, pouco formativos, e que nem 
sempre respodem às reais necessidades. cursos de "Corte e Costura", 
por exemplo, como propostos, têm um papel mui to mais 
assistencialista, sem que se constituam em uma alternativa de 
ocupação rentãvel, consideran~o o •ercado para esse tipo de 
trabalho no aeio rural. 

A sisteaãtica adotada para a definição dos cursos pela SEDUC, 
segundo informação da SEMEC de Ji-Paraná, não permite ao Municlpio 
uma escolha com base em suas necessidades, uma vez que ela se dâ 
dentro de uaa relação de cursos apresentados pela SEDUC. 

llão foi-posslvel se obter inforaações concretas sobre esses 
cursos:- quantos fora. realizados; número de professores 
beneficiados; natureza; etc •• O que torna evidente a necessidade de 
que seja definidos e i.Jl:plantado ua processo consistente de 
acompanha.entoe avaliação. 

A proposta de uma "nova• supervisão escolar não se apresenta 
como realmente •nova", jã que não existe um trabalho diferenciado 
daquilo que já. vinha sendo realizado. De fato, o trabalho de 
supervisão te. se restringido a uaa inspeção das condições de 
liwpeza cio prédio, ao sape.rvisiona.JlelltO do diário de classe e até 
à ap 1 i cação da "fttlha :faam.l.a de t:cwar a t:abaada. Tais supervisores 
ta:wbê:a nãc estão deviã:cmerr-.....e qualificaãos para tna trabalho ea nova 
•etoàologia. Apesar disto, o Departallento de Ensino Rural, -.eSJDo 
praticando um tipo de supervisão de pouco resultado, de~ina 
recursos significativos do programa para o pagamento de diârias 
para estes supervisores. 

Ea na.e da .elhoria das salas de aula, _propõe-se a recuperação 
de escolas e· o f ornecillento do material peràanente e de consumo que 
for :necessário. Para esse atendJ..ento foi estabelecido um pacote 
padrão dos materiais a serea fornecidos, assim como, tambéa, a 
de:f.uução elas escolas que receberiaJI esses •pacotes". no hã 
critérios que peraita. a avaliação desse tipo de ação. 

A el.a.boraç:ão de .ate.riais instruciona.is e as assinaturas de 
revis-~ eãucativas &Ao feitas de forma aleatória, sem critérios 
específicos para a seleção e compra destes 11ateriais, como seria 
sensaU> exi.sti.re. dada a variedade de tipos e de qualidade. 

A Secretãria de Educação do llunicipio de Ji-Paranã denunciou 
o atraso no repasse de verbas para a refor.a e reconstrução de 
escol.a.s. Este atraso ve. :fazendo coa que o aunicipio arque com 801 
da~ necessária para_a realização dessas obras. 

Segundo i.nforaações do relatório de •onitoria de maio/julho de 
1993, organizado pela SEDOC, o aaterial didãtico-pedag6gico, coao 
aposti1as e outros doca9entos necessários a realização dos 
treinaaentos não foraa adquiridos, conforae constava da 
progra.aç&o. Apenas 160 professores que atuaJll na zona II da ãrea de 
abrangbcia do PIAKAFLORO recebera.JI aaterial de consUJ10. Os 
recursos para refor.a das salas de aulas são insuficientes quando 
comparados coa o~ de escolas e as suas necessidades. 
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5.3.3 Conclusões e Recomendações 

1- Elaborar um plano de educação para o meio rural e uma 
proposta de projeto executivo para o segmento de educação do 
PLANA.FLORO, que contemplem, em todas as suas fases, a participação 
da comunidade e de suas organizações. Com tal abrangência, 
assegurar-se-iam a consistência e complementariedade das ações com 
os propósitos do desenvolvillaento sustentado e da construção da 
cidadania. No aesmo sentido, neste plano, seriam definidas as 
alternativas de fontes e as providências a serem adotadas para 
assegurarem. a aanutenção dos investiaentos feitos pelo PLANA.FLORO 
e a continuidade das ações por ele apoiadas, ap6s o têrJlino do 
eapréstiAo que o financia. 

2- Envolver a ccmunidade em todas as fases do programa, 
confor.e estaria prevista no plano de educação para o aeio rural . 
Dessa for.a a comun.i.dade participaria:- de todo o processo 
decisório, abrangendo a definição dos investimentos a serem 
realizados; da indicação de como determinadas tarefas deveriam ser 
realizadas; da execução de determinadas ações; do monitoramento; e 
da avaliação do bipacto que ~tiria correções voltadas para o 
a.xmento da ~icâcia do programa. 

3- A SEDOC, cem e apoio das OIJGs, deve promover ua grande 
esforço para a divul.gação das propostas do PLANAFLORO junto às 
SE'KEC's e às organizações co.unitá.rias. O aaior conheci.aento dos 
objetivos, diretrizes, planos, progra.as e utilização dos recursos 
do progra.a., por parte dessas instituições, fará com que elas se 
esti..u.leJI à buscar, por suas próprias iniciativas, uma aaior 
participação e envolvi.Jlento co• o PIANAFLORO. 

4- Estabelecer,, no a.bito da redefinição do programa de 
supervisão, a obrigatoriedade da preparação de termos de referência 
para cada víageJ1 de supervisão a ser desenvolvida e de um relat6rio 
s~lificado do trabalho realizado. Como externalidade, a adoção 
desses procedjwem.os possibilitari..a tornar transparente e avaliãvel 
a ~-inação de recursos para e pagalleilto de diárias e passagens. 

5- A SEDOC deve estabelecer critérios para a concessão de 
gratificações, nos quais estejêUl conteJllplados Jllecanis.os de 
iDCP..ntivos consistentes coa a ~lhoria de produtividade do ensino 
nc meio rural. 

fí- Concentrar o esforço de capacitação de recursos humanos no 
atendiJlento de carências definidas localmente, através da 
rea1ização de cursos e trei.rumentos direcionados para que sejam 
supridas. 

7- Preparar prog.ta.sas de treina.ento, observando· sempre o 
atendi:aento das necessidades locais, contemplando cursos de 
reciclageJ1 e de aperfeiçoamento de procediaentos pedagõgicos ma.is 
espec1ficos e diretos, concebidos ea consonância com Wla estratégia 
de processo continuo de aperfeiçoa:aento 
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8- Redefinir o processo de treinamento e capacitação de 
supervisores, fazendo com que os cursos passem a envolver uma 
proposta pedag6gica aais dinâmica e que possibilite um melhor 
acompanhamento da realidade educacional do estado. Recomenda-se 
envolver o curso de Pedagogia da U.F.RO nesta redefinição. 

9- Elaborar um programa de aquisição de material permanente e 
de consumo para o atendimento das necessidades das localidades 
atingidas pelo programa. Para que se tenha eficiência nesse 
atendiaento, reCOJ1enda-se proceder o levantamento das carências de 
cada unidade escolar e da urgência com que devem ser sanadas. 
Assi.., o programa contemplaria o estabelecimento de um cronograma 
para a aquisição desses 111.ateriais e para a sua distribuição às 
unidades a sereJD atendidas. 
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5.4 conai4ara9õ•• Gerai• 

1) Não se realizou a ª"aliação do sub-componente •Transporte 
Rodoviãrio•, e.a função do Departamento de Estradas de Rodagem de 
Rondõnia (DER-RO) nio ter fornecido ao Comi tê de Avaliação as 
informações solicitadas - especificamente, o mapa com informações 
sobre a abertura, recuperação e pavimentação de estradas, com 
recursos originãrios de outras fontes, que não o PLANAFLORO. 

Vale observar que o sub-componente -Transporte Rodoviãrio" 
representa 19. 71 do orçamento total do PLANAFLORO. Entretanto, os 
gastos cc:a o DER-RO representaram 39. 2l das despesas realizadas 
durante os seis pri.Jleiros aeses de execução do PLANAFLORO (junho a 
deze.bro de 1993). ou seja, um desequil1brio em relação a sua 
imporUncia relativa no orçamento do projeto, que jâ é 
significa.tiva. 

Dara.nte a sua reunião com a missão de supervisão do 
BIRD/MIR/PNUD, em setembro de 1993, o COMA! expressou preocupação 
em relação a um mapa rodoviãrio editado pelo DER-RO, onde constam 
estradas planejadas que comprometeriam o zoneamento s6cio 
econõwico-ecol6gico e várias unidades de conservação e preservação 
aabiental.. Eabora o referido •apa seJa baseado mDI plano 
rodaY'i.Ario antigo àc DER, o ~o poderia ser i~expx:ecaão caa uaa 
falta ãe comproaisso oficial do Governo õe Ronãõnia a:a o 
zonea.ento s6cio-econõaico-ecol6gico, podendo incentivar invasões 
e a especulaça.o fundiãria em determinadas âreas. o Governo de 
Rondõnia deve apresentar. em março de 1994, ma novo Plano 
Rodoviãrio. que deverã ser com.pat1vel coa as recoaendações do 
zoneaitento, e fazer editar, em seguida, tm novo mapa rodoviãrio 
incluindo os laites zonais e as unidades de conservação e 
preserva~o. 

2} cabe salientar a existência de uma proposta da ELETROBRAS, 
visando a construção da mn: Ji-Paranã, em Rondônia, a pa~ir de 
1995. cem maa potência de 512 IIW, com previsão de investime~os na 
ardell de tJSS 780 atihões. Segundo a ELETROSRAS, a tJHE Ji-Pa.ranã 
deve entza.: eJt. ope_~o e. aarço de 2003 (.Progra.Jla Decena.1 de 
GeraçAo 1'94/2003, S.I.Ste.aa Isolados das capi~is ãa Região •arte, 
.Relatório Final, Ciclo 1992/1993, Rio de Janeiro, ELETROBRÃS, 
Deze.mt>ro de 1993). 

Considerando os hpactos sociais e ambientais previstos, 
incluindo o desloca.ento de aproximada.ente 5. 000 fa.1lias na 
região de P.A llachadinho, Gleba Anari e redondezas, bem coao o 
alaga.ente parcial da Reserva Biol6gica de Jarú e da irea Ind1gena 
Lourdees), recoaenda-se a anã1ise de investi•entos alternativos no 
setor energéticos, do ponto de vista de custo-beneficio e impactos 
sociais e a.bientais. Seria recomendãvel a realização de audiência 
pública, a respeito do RDIA elaborado para a referida usina. 
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VI. conclusões• aecoaenda9õ•• Pinai• 

6.1 Resumo das Principais Conclusões 
l - 

Na busca de alternativas para os problemas ambientais e 
sociais que têm caracterizado a histõria recente de Rondônia, o 
Plano Agropecuãrio e Florestal de RondOnia (PLANAFLORO) representa 
u. projeto pioneiro, com grande potencial de contribuir para o 
desenvolvimento sustentado da região Amazõnica. Jfo ãmbito do 
projeto, são inclu1das atividades inovadoras, como, por exemplo, a 
~lantação do zoneaaento s6cio-eco~Õllico-ecol6gico; a criaçã~ e 
i.Jlpla..ntaç.ão de novas unidades de conservação (inclusive reservas 
extrativistas); o desenvolvimento de projetos pilotos de manejo 
sustentável de recursos aadeireiros; a implantação de siste.as 
agrof1orestais; e ações de apoio às coaunidades ind1genas. 

A execução do PLAHAFLORO se iniciou, efetiVaAeIILe, em junho de 
1993, com o primeiro desembolso de recursos do Banco Mundial. 
Portanto, o presente relatório tratou de uma fase preliminar de 
implantação do programa. Neste sentido, o Comi tê de Avaliação 
Independente (COIIAI) considerou como prioritárias, algumas questões 
fimda:eentais para o desempenho do progrm durante os próximos 
anci:s: 

,-- a) a eficácia do processo de planejamento e aonitoria das 
atividades do PLANAFLORO, incluindo o papel dos diversos atores 
governamentais e não-governamentais; 

b) a capacidade institucional dos õrgãos executores, perante 
as atividades previstas no prograiaa, especial.Jaente no que diz 
respeito à recursos humanos qualificados; 

e) articu1ação interinstitucional: relações entre os 6rgãos 
executores a n.lvel estadual e federal, e. ter110S de divisão de 
trabalho e cooperação; . 

d} a cawpatibilidade de pol1ticas públicas, inclusive 
progra.as de .lllVest.iaentos e direrrizes operacionais de órgãos 
governaJRentais, e. relação ao zonea.JD.ento sõcio-econômico-ecol6gico 
e os objetivos do PLAHAFLORO; 

.,.,-- Durante os pri.Jleiros meses de execução do PLANAFLORO, 
oeu1xeraa avanços significativos nos vârios componentes do 
progra:aa, que devem ter continuidade no futuro. Entretanto, a 
execução do PIAKAFLORO tem sido prejudicado por alguns enuaves 
bã.sieos, que precisa. ser enfrentados para melhorar o n1vel de 
de.seçenho ruturo do programa. 

A seguir, apresenta-se um resUJIO das principais observações 
desta avaliação inicia1 do PLANAFLORO: 

,,- 

-~ 
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1) Planejamento e Monitoria 
o atual sistema de planejamento adotado pela SEPLANAFLORO 

inclui inovações interessantes, como por exemplo, a criação de 
Comissões Normativas de Programa (CNPs) para as grandes ãreas 
temáticas do projeto. As CNPs foram criadas com o objetivo de serem 
colegiados técnicos, contando com a participação de 6rgãos 
executores e organizações não-governamentais afins, visando 
aprilaorar a cooperação interinstitucional no planejamento e 
execução das atividades do PLANAFLORO. Não obstante a importância 
destas inovações, o sistema atual de planejainento te. sido 
prejudicado por algumas limitações, a nivel das CRPs, SEPLAIIAFLORO 
e 6rgãos e%ecutores. 

Durante a fase de elaboração do PLANA.FLORO, o contefldo dos 
componentes e sub-componentes foram definidas en linhas gerais. A 
principal dificuldade encontrada no inlcio da execução do 
PLAHAFLORO tem sido o detalhamento destas diretrizes para o n1vel 
de projetos executivos. Neste sentido, o atual sin.e.a de 
planejamento tem apresentado deficiências, em termos de 
operacionalização das atividades previstas. 

Esta dificuldade se deve, em grande •edida, à enfase exagerada 
~ é dada aos Planos Operativos Anuais (PO.As), e posteriorae.nt..e, 
às P%:Dg.Lawações llensais de ~os ("Pll!Gs}, e-a ãet:rÍllen'CO ãe a11 
processo :aais dinâmico de planejaJ1ento esmtégico. o:.c> 
instnmentos de orçamento financeiro, os POAs são inadequaãos para 
nortear o planejamento de UJ11 programa c011 a complexidade do 
PLANAFLORO. 

Quando o papel das CNPs se restringiu aos aspectos for.ais de 
discussão superficial de POAs, elaborados isoladamente por 6rgãos 
executores, estas não conseguiram desempenhar sua função noriaati va 
(confor.e sugerido pelo nome). Do •eSJIO IIOão, o funciona.enu> do 
Conselho Deliberativo do PLANAFLORO tel11. se li.Jlitado basica..e:nte à 
aprovação de POAs, em detri•ent.o do aprofunda.J11ent.o de questões de 
funda:aenta.l. baportãncia para o bo• desutpenho do PLANAFLORO. 

Re:e:::':..ele.nte. foram tomadas algmlas .edidas pela C001denação 
do PLAnnDRO para superar este problema. lias CliPs, iniciou-se ua 
processo de discussão de diretrizes e perf 1s de programa para cada 
sub-ccmpanente do PLANAFLORO. Ea settmbro, foi reali zaóc ua 
sewinãrio sobre •conceitos de Desenvolvi.Jtento sustentado e111 ire.as 
Destinadas ao Extrativismo•, visando uma participação aais aberta 
da sociedade civil na definição de diretrizes e •etas para o sub 
COlllpOnente •Reservas Extrativistas• do PLANA.FLORO • 

Entretanto. o atual siste.a de planejaaento ainda demonstra 
carências, e11 terlllos de capacidade técnica e participação direta 
dos beneficiãrios na elaboração de projetos executivos. 

llêa disso, na elaboração de projetos executivos, as seguintes 
questões não têa recebido a devida atenção: a) capaciàade 
institucional dos 6rgãos executores, principa1-ente em tenaos de 
recursos buwanos qualificados; b) necessidades de cooperação e 
articulação interinstitucional, entre õrgãos governamentais e COJ1 
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a sociedade civil; c) e compatibilização de pol1ticas pfil>licas 
existentes com as diretrizes dQ PLANAFLORO - que se constituem em 
alguns dos principais fatores que influenciam o desempenho do 
PLANA.FLORO nesta fase inicial da sua execução. 

Outrossim, o atual sistema de monitoria apresenta carências ao 
n1vel da SEPLANAFLORO e dos 6rgãos exeéutores, em termos da 
capacidade de acompanhamento do desempenho da execução dos 
projetos, principalmente para a identificação te.pestiva de 
probleiaas e definição das •edidas que devem ser adotadas para que 
sejua solucionados. Alêm disso, as atividades de .onitoria e 
acampanha.ento dos projetos necessitam serea planejadas 
detalhada.entes, em termos de seus objetivos, •etas e instnJaentos 
de execução. · 

2. Capacidade Institucional 

o PLAHAFLORO propõe a realização de uma série de atividades 
novas, para as quais os õrgãos executores possuem pouca 
experiência. Esta realidade exige um alto n1vel de preparo técnico 
e coordenação institucional, além da participação direta de outras 
instituições especializadas. 

11a rase preparat6ria para a execução do PLAIIAFLCJRO, pode-se 
afi:rwar que não ocorreu u:.a. análise apro:tunàada das :necessidades de 
rec::.zrsos haaanos - principai.ente em ter90S de pessca.I técnico 
capa.citado, nas diversas ãreas de planejamento, execução e 
imon.itoria dos projetos executivos - e da adequação da estrutura 
institucional e administrativa para a sua execução. 

Ileste sentido, vale lembrar o processo de desestruturação dos 
6rgAos governamentais, nos filtaos anos, inclusive_ coa lledidas 
voltadas para limitar para a contratação de pessoal t6cnico e com 
a prática de uma pol!tica salarial que dificulta o r~o e 
a retenção de pessoal qualificado. 

Durante o ano de 1993, a execução de vã.rios projetos, 
pri.ncipai..e.nte no componente mlbiental, f om prejuãicados pela 
fL~ de pessoal técnico capacitado, a n1vel de planeja.aito, 
execução e acompanhamento das atividades propostas • . A 

3. Articulação Interinstitucional 

Na execução do PLANAFLORO, tem ocorrido dificuldades para. se 
conseguir uaa efetiva coordenação institucional entre os 6rgãos 
executores. Alguns exeçlos dessa problemática incluem as 
dificuldades encontradas para o estabelecimento de convênios entre 
o DCRA e o Governo de Rond.Onia, e entre o :IBAMA e a SEDAJII. O. 
outro exeçlo, ê a falta de articulação entre os 6rgãos executores 
do C011pOnente agroflorestal do PIAHAFLORO. 

- 
Estes entraves são .foae.ntados por .fatores ccmo: a) a 

i.Jlportã.ncia exagerada dos POAs, que f oaenta a desarticulação 
institucional e incentiva. waa visão do PLAHAFLORO coao apenas uaa 
fonte de recursos; b) praticas corporativistas de vi.rios 6rgãos 
e:n-cutores, especialmente a n1vel federal, que tem dificuldades em 
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assimilar novas diretrizes, associadas l prãticas de cooperação 
•ultisetorial e interins~itucional; e) a falta da. inclusão de 
pol1ticas pdblicas na pauta de discussão das CNPs, d) e carência de 
pessoal têcnico qualificado na SEPLANAFLORO, bem como a 
predomin&ncia de atividades burocrãticas de administração de POAs 
e PMGs, no uso do tempo de trabalho do pessoal técnico existente. 

4. Compatibilidade de Pol1tiças PClbliças 

No PLANA.FLORO, a compatibilização deu.a série de pol1ticas 
governamentais e programas de investimentos, eJD. relação às 
diretrizes do zoneallento s6cio-econO.ico-ecol6gico e aos objetivos 
do PIAHAFLORO, foi consideradas como pré-requisito para se conduzir 
UJI esforço efetivo· de promoção de desenvolvi-.ento sustentivel ea 
Rondônia. 

Weste sentido, o presente estudo de avaliação constatou a 
existência de vãrias politicas governamentais que ainda precisa.a 
ser coapatibilizadas co. as diretrizes do zoneaJ1ento s6cio 
econõmico-ecol6gico e com os objetivos do PLANAFLORO, por exemplo: 

a) a pol1tica fundiária do INCRA, que nos últimos anos, te.li 
desrespeitado o zonea.ento s6cio-econõai.co-ecol6gico e as unidades 
estaduais de conservação, nas ações de regularização fundiãria e 
criação de projetos de assenta.ente; 

b} a pol1tica de licenciuaento a:abiental, no que diz respeito 
As autorizações de deSJ1atallen~o, aos planos de exploração 
florestal, aos planos de •anejo, e às autorizações de transporte de 
produtos florestais, sob a responsibilidade da SEDAM e do IBAMA; 

e) a falta de internalização das propostas do PLANAFLORO, nos 
6rgãos responsãveis pela pol1tica agr1cola. 

Alb disso, hã exemplos de pol1ticas públicas que precisariêlll. 
ser .elhor avaliadas, incluindo-se: a) a pol1tica de acn.inistração 
de incentivos fiscais pela SUDAX; b) a proposta da ELETROBRAS de 
construir a UHE Ji-Paran.ã atê o ano 2003, e e) os planos do DER-RO 
para a abertura, recuperação e pa~tação de estradas, coa 
recursos prõprios e do PLAR'AFLORC. C-.· 

(_, 
s. §ustentabilidade Institucional 

Entre os 6rgãos executores do PLAN.AFLCJRO, tanto ao n1vel 
estadual como federal, existea questões preocupantes coa relação a 
sua sustentabilidade institucional. A crise financeira 
generalizada no setor p(iblico cria uaa situação de dependência ea 
relação às fontes externas de· recursos. ObviaJlellte, esta situação 
tem sérias implicações para a continuidade das ações do PLAKAFLORO 
ap6s o seu encerraaento. Ro caso de paga.ente de salã.rios, o 
Estado de Rondõnia terA que as sua ir, integra laente, estas despesas, . 
a partir de junho de 1994, o que, certJmente, não serã fãcil. 

Vale salientar a necessidade de que seja. exaJBinadas as 
po11tica.s de tributação e destinação de i.Jlpostos que atuai.ente 
prejudicam a sustentabilidade dos 6rgãos executores do PLAKAFLORO, 
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quando recursos arrecadados não são reinvestidos nas atividades 
fins. Exemplos d~sse fenõmeno incluem o fundo de reposição 
florestal, administrado pelo IBAMA, e a pol1tica de arrecadação na 
ãrea de controle ambiental. 

6. Entraves Burocrãticos 

o desempenho do PLANAFLORO tem sido prejudicado pela 
morosidade da aãquina burocrática, nos nlveis estadual e federal. 
Atualmente, as exigências burocráticas de ac:hlinistração de POAs 
dominam as atenções do técnicos da SEPLAHAFLORO e 6rgãos 
executores, deixando pouco tempo dispon1vel para o planejalleD.to e 
190nitoramento das atividades do pr~. OU't:rOS fatores que teJI 
dificultado . ó:aa aaior agilidade na ·adllinistração do prograaa 
incluem: os atrasos na aprovação do orÇclJlento da União e do Estado; 
as regras federais sobre a adainistração de recursos públicos; a 
190rosidade e sobrecarga de processos na caaissão de Licitação 
(CELON); a falta de clareza entre os 6rgãos executores sobre as 
normas a~inist:rativas-financeiras do PLAJOJ'LORO; e a falta de 
planejamento antecipado, criando uma sobrecarga de trabalho de 
última hora, que resulta em desgaste para os técnicos dos 6rgãos 
executores. 

7 • ProqraJla de Cooperação Técnica 

·.,,.-. 

Sem dúviãa, o Pl:ogra.aa de cooperação Técnica tem ua papei 
:fundamental no PLANAFLORO, principal•ente no sentido de subsidiar 
o processo de planejamento e a capacitação dos 6rgâos executores ao 
nlvel local. Entretanto, tel1 ocorrido os seguintes problemas nessa 
fase inicial da cooperação técnica: a não-contratação do Assessor 
Técnico Principal; a não previsão e contratação de especialistas e11 
6.reas importantes, como direito ambiental e fundiãrío, educação, 
sa(íde, etc.; as precárias condições log1sticas de trabalho (espaço 
f1sico, instalações e equipcmentos); e a fal~ ãe compreensão, por 
parte dos técnicos da SEPLA1iAFLORO e 6rgãos executores, do papel elo 
programa de cooperação tf:cnica, no bbito do PIANAFLORO. 

O conjunto dos fatores citados aci.Jla tea prejudicaãc a 
eficãcia da rase preparatória do Progtm de COoperação Técn.ica 
P!fvD/PLANAFIDRv. Os consul~ te. enco11uaao dificuldades, quer 
para atuar a n1vel do planeja.ento escratégico, quer ccmo 
catalizadores na execução de projetos específicos. 

. ,-. s. Participação das Organi1ações 1fão-Governa.entais 

UJlla das caracterlsticas notáveis do PLA1(AFLORO ê o n1vel de 
participação oficial das organizações não-gov~ntais. De 
acordo com UJI -Protocolo· de Entendimento•, em junho de 1991, entre 
o Governo de R.ondOnia · e rtrias ONGs, foi estabelecida a sua 
participação no planejaJ1ento das ações, ao nivel das Cc-issões 
•ar.ativas de Progra.a, e no COnselho Deliberativo do PLAHAFLCIRO, 
instãncia de decisão superior do programa, em que as ONGs um 
participação paritãria coa os 6rgãos governa:J1e11tais. Além disso, 
deve-se lembrar a participação de representantes de OlfGs no Collitê 
de Avaliação Independente do PLMIAFLORO. 

99 

- 



,,.-. 

Sem dõvida, a participação das ONGs tem contribuido para o 
desempenho do PLANAFLORO, através das instãncias de participação 
oficial,· bem como a nlvel inforaal. 

Entretanto, a participação das ONGs no PLANAFLORO tem sido 
prejudicado por alguns fatores li•itantes: a ausência de Ulll 
processo aais dinâmico de planejamento nas CNPs, conforme descrito 
aci'aa, que deveria incluir a participação das organizações de base; 
ea J1Uitos casos, a falta de aviso COJR a devida antecedência e o 
apoio log1stico para viabilizar a particípação elas ONGs nas 
reuniões do PLANA.FLORO. o que prejudica principal.Jaente os 
representantes de OlíGs que reside. no interior do Estado; e a 
carêneia de pessoal tk:níco para participar das ati vídades do 
PLMAf'IDRO. 

Coao resultado do conjunto de ~atores aciaa referidos, 
obse:I ,ra-se que as ações na ãrea aabient:.al d.o PLAKAFLORO andaram 
lentamente em 199 J , enquanto as obras de i.mraestrutura 
(prUJCipal.Jlente na ãrea de transporte rodoviário), avançara. com 
11Uito ~is agilidade. Essa situação se explica pelo fato que as 
ações na Area ambiental são bastante novas, e de maneira geral, são 
11ais exigentes em termos de planejamento, recursos humanos, 
COIIPat:ibilidade de politicas ptü>licas, etc.~ 

o referido f en:s :rx = pode ser obse:r 1iaã.:::, na anã J i se àc volume de 
~sos financeiros ap~.1.caóos e11 cada aa õos quatro c:omponen'"C.eS 
do P'"!.AXA.r.1.0RO, durante os pri.eiros seis .eses de execução do 
progra.a: 

PLAJIAPLCIRO: ou.adro oe.on.strativo de Gasto• 
(por coaponente, junho 1993 - janeiro 1994) 

eo..s;te Valor... 1 de ~t:al I de !'ota.1. 
do ama lJSS e• J 1993 Programa 

. ,,.:._ 

All::.:.e?"r""411 780. 9~ 6. ~ 28, 3 
~ ç., _.. 1 ~ C"' O 1t.•E ..,- E ~ 6 --~es-....a.. •• - .v. -=· , 
rn.!r.a-estrutura 5,803,009 51,E 31,2 
Adwinistraçao 662,361 5.9 4,9 
!'ota1 l..l.256.970 1D0,0 1DO,O 
* c;;as-....os crmprovados ~os 6rgãos exe:c:::tto~ até o. 'a:.. '54. 
Fonte: SEPL&KAFLORO e hlatõrio de Appraisa.l, BIRD (l..992) • 

Concluindo, o P:AQP- .DRO taa a.a. ~ncia iB:iiscat11Jllel, 
c::c-= - projeto pilo:.: rlsanào o .anejo e a consemçãe de l'.eCUI.SOS 
aa~~•is na região Aaaz:õ?tlca. llesta ~ira fase de execução do 
F'"~, depois de 1Fãrias anos de preparação e negociação, pode 
se abservar alguns avanços significatiTOS na sua exeaicão. 

-- 

-- 
.,,,-.. 

Vala ~ar que no rel..at6rio tri.98.Ual de .:mitoria da SEDM«. corre•poodeota 
b at.i:vidadtH dO PLAHA1'LOIIIO DO periodo d9 julho a •• tembro d9 1993, concla.i.u 
que entre 81 projetos ••• uti909, apena• .foi cumprida li da.a 8l!t&9 previ.staa na 
progx wçk> original. 
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Entretanto, o presente relatõrio de avaliação identificou 
alguns entraves importantes que têm condicionado o resultado ·do 
PLAHAFLORO até agora. A resolução desses entraves representa uma 
condição fundamental para o bom desempenho futuro do projeto. 

6.2 Prinçipais Recomendac6es 
Na anãlise dos vãrios sub-componentes do PLANAFLORO, foram 

apresenta.das recomendações especificas, visando contribuir para a 
resolução de entraves e melhorar o desempenho do prograaa. A 
seguir, apresenta-se um resuao das principais recomendações 
constantes deste relatõrio: 

1) Rã necessidade de se definir um processo de planeja.e.nto, 
coorde.naçAo, aonitoria e avaliação para o PLANAFLORO, que inclua 
entre seus objetivos básicos: a caapatibilidade de pollticas 
publicas oc. os objetivos do zonea:aento s6cio-econôm.ico-eco16gico, 
com a legislação aiabiental vigente eco• UJB a.arco conceitual de 
desenvolvi•ento sustentado; a efetiva cooperação 
interinstitucional; e a identificação das necessidades de 
capacitação de recursos humanos, em todos os niveis. 

2) Ao aes-o te.po, deve-se assegurar a participação mais efetiva 
da soei edade civil, incluindo-se as orga.n.i..zações de base e a e) asse 
e11presa~1a1 nesse processo. A eJaboração de POAs deve se ~ no 
allbi to de 1111 processo de planeja:aento cowuni tãrio, cem a 
participa e-ão das organizações do n1 vel local. outras medidas para 
aUJDentar a participação da sociedade civil e a qualidade têc:nica 
das discussões sobre o PLANAFLORO devem incluir: a realização de 
seminários sobre as ãreas teJlãticas do PLANAFLORO, coa a 
participação de organizações locais de beneficiá.rios, orgãos 
governa.ent.ais,, empresários, entidades de assessoria, etc; e a 
criação de c:Aaaras têcnicas, visando o diãlogo pemnente entre o 
governo e a sociedade civil (cem o awcllio de consultores 
especial i z.ados) sobre tem.as estratégicos para o desenvolvi.ento 
sustentado de Rondõnia. 

O.O prioridade, sugere-se a criação de Câaaras Técnicas 
sobre os seguintes te•as: indústria aadeireira e polltica 
floresta.l.; setor lli.neral; setor energético; zone.a.ento e polltica 
fundiária; e aanejo de fauna. 

3) Considerando a seriedade dos problemas levantados neste 
relat6rio, no que diz respeito à incompatibilidade de pol1ticas 
püblicas COII as diretrizes do zonea.ento sôcio-econõm.ico-ecol6gico 
e os objetivos do PLANAFLORO, deve ser realizado \Dl esforço 
i.Jlediato,, no sentido de resolver este impasse. Entre as refonaas 
institucionais citadas neste relat6rio, vale salientar as seguintes 
necessidades: 

- re:foraas na atual pol1tica fundiã.ria do INCRA, no que diz 
respeito às ações de assenta.ento e regu1a.ri zação fundiAria, ea 
Rondõnia, tornando-as compat1veis coa o zonea.ento s6cio-econõaico 
ecol6gico e coa o restante da legislação aJllbiental; 
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- reformas nas pol1ticas de licenciamento ambiental, no que 
diz respeito às autorizações de desmatamento, planos de corte 
seletivo, planos de manejo, e autorizações para transporte de 
produtos florestais; 

- regulamentação da Lei Complementar NR 52, de 20/12/91, que 
dispõe sobre o zoneamento s6cio-econõmico-ecol6gico de Rondõnia; 

·- - a.nãlise da compatibilização das pol1ticas de crédito rural 
coa o zoneamento e os objetivos do P.LANAFLORO; 

- avaliação da proposta da construção da UHE Ji-Paraná, em 
seus aspectos econõmicos, sociais e aiabientais, incluindo-se uaa 
anã.lise de alternativas para geração de energia· (p.e.x. pequenas 
hidroelétricas). 

4 l Deve. ser celebrados, i.Jaediata:aente, os convênios pendentes 
entre o DiCRA e o Governo de Rondõnia, e entre o IBAKA e a SEDAM, 
contemplando as necessidades levantadas no presente re1at6rio. 

5) uma prioridade máxima no PLANAFLORO deve ser a tomada de 
aedidas para garantir a i.aplantação efetiva das unidades de 
conservação (UJDa vez reallzados os diagnósticos s6cio-econôwlcos e 
fimc:Hãrios), incluindo-se 1ma estratégia de regularização flmdi.ãria 
mzs respectivas áreas. 

6) Deve ser aantida a pol1tica atual do Banco Mundial, no que diz 
respeito à aanutenção do •pari-passu• na liberação de recursos para 
os componentes de meio-allbiente e infraestrutura. Entretanto, a 
i.Jlple.entação do componente ULbiental deve ser avaliada pelas ações 
~etivas realizadas, não apenas pelo volume de recursos aplicados 
(sob pena de incentivar o uso irresponsãvel de recursos financeiros 
deste cowponente). 

7) ParaJela:ae.nte, deve ser definida u:aa estratégia coerente para 
vi..abili.%ar os objetivos de intensificação agr1cola e recuperação de 
&reas degradadas nas zonas 01 e 02 •. abrangendo as atividades de 
ação fu:ndiãria, pesquisa. fomento, assistência técnica, e credito 
ru=a.i. 

·- 

8) Deve ser realizada \Dia ampla campanha infomtiva, nos 
pru1eipa.is meios de ccwunicação, visando esclarecer a opinião 
pública sobre o conceito de desenvolvi.aento sustentado e sua 
aplicação e. Rondõnia, inclusive através do zonea.ento s6cio 
econõJlico-eco16gico e outras ações do PIANAFLORO. 

9) tJaa prioridade no PIAHAFLORO deve ser a de garantir a 
·sustentabilidade das atividades a l.ongo prazo, apõs o encerra.ento 
do progra.a. Neste sentido, devell. ser definidas estratégias que 
aantenh.a. continuidade de serviços essenciais (saúde. educação, 
fiscalização), inclusive através de reformas na pol1ticas 
trUJUtãria- Esta preocupação ta•~ deve fazer parte do processo 
de planeja.ento que envolve a participação direta de ca.unidades e 
associações locais. 

- 
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10) o marco conceitua! de desenvolvimento sustentãvel sugere a 
necessidade de se ter uma nova visão de mundo, orientada por 
valores bãsicos como o manejo sustentável dos recursos naturais e 
o respeito pela natureza, inclusive coao forma de garantir a 
continuidade do desenvolvimento econõ•ico a longo prazo, o combate 
l pobreza e a redução de desigualdades sociais, como objetivos 
compat!veis com a aanutenção da qualidade do meio ambiente e a 
solidariedade e o respeito pela diversidade cultural. 

Neste sentido, a contribuição futura do PLANAFLORO para o 
desenvolvimento sustentado de Rondônia está estreitamente vinculada 
à evolução desses conceitos dentro da sociedade local. Portanto, o 
Governo de Rondõnia deve assumir ua COJlpOrtaJlento exeçlar, 
de.onstrando que o PLAXAFLORO possui a •sustentabilidade polltica" 
suficiente para garantir a sua illlpleaentação. 
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