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APRESENTAÇÃO 

- 

Em fevereiro de 1993, a CUT, a FASE e o lbase realizaram, em Belém, um seminário 
de estudos sobre o Programa Piloto para a Amazônia ( os anais desse seminário estão 
disponíveis no escritório nacional da FASE). O debate travado nesse seminário mostrou a 
grande carência de informação por parte das entidades da sociedade e o seu interesse em 
dar uma continuidade a esse tipo de evento como espaço não só de informação, mas de 
formação de uma cultura comum e de elaboração de propostas. 

Lembrava-nos esse seminário que múltiplos projetos, programas e temáticas 
influenciam desde já o futuro da região e que precisamos, como entidades preocupadas com 
o futuro da região, conhecer melhor para informar, educar e participar da formulação de 
propostas que interessem à sociedade amazônica. 

O Encontro Internacional neste sentido pretendia atualizar as nossas informações 
sobre projetos e programas com financiamentos multilaterais, incorporando uma discussão 
sobre um programa urbano ( o projeto de macrodrenagem das baixadas de Belém, financiado 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento). Além disso, todos esses programas e 
projetos contam com a participação da sociedade e nos importava sobremaneira fazer um 
balanço dessa participação nos primeiros anos da sua implantação e/ou execução. 

De outro lado, por sua importância como principal reservatório da biodiversidade e 
por sua contribuição ao equilíbrio climático mundial (sem esquecermos a sua enorme riqueza 
mineral - mas aí estranhamente ninguém se preocupa com uma possível internacionalização 
da região), a Amazônia é hoje tema internacional e objeto de políticas internacionais e 
intervenções da cooperação multilateral e bilateral. Nossa convicção é que a preservação 
da Amazônia (das suas florestas e águas e dos seus recursos) passa pela viabilização do 
futuro dos seus povos e populações, por seu acesso à cidadania econômica, social e política 
e que o futuro da Amazônia deve ser construído por eles em primeiro lugar. Entidades da 
sociedade civil dos países do Norte, solidários com as populações da região, são nossos 
aliados nessa empreitada. 

A distância física e cultural faz com que não seja fácil para eles entenderem a 
complexidade da diversidade ecossocial e as dinâmicas políticas, econômicas e sociais que 
se cruzam e entrechocam. Por isso, é importante chamá-los para acompanhar nossos esforços 
de entendimento da nossa própria realidade e dialogar conosco sobre a cooperação. Isso dá 
um caráter internacional ao encontro. 

O número de entidades existentes na Amazônia e a sua dispersão são um desafio para 
a organização de qualquer evento, sempre custoso. Não se cogitava organizar uma conferência 
aberta à qual se vai freqüentemente, sem compromisso, para pegar dados. Assim, foi proposto 
o formato de uma reunião de trabalho relativamente fechada que suporia uma atuação 
dinâmica dos participantes, tanto na fase de preparação quanto durante o próprio encontro. 
O FAOR e a FASE optaram por convidar entidades representativas de setores da população, 
coletivos de entidades (Fóruns e GTA) e ONGs que poderiam trazer uma contribuição 
específica sobre os temas em pauta, sendo a participação aberta a outras entidades do PAR. 

Além dos projetos com financiamentos multilaterais, dois temas tinham chamado a 
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atenção dos organizadores: a biodiversidade e o zoneamento ecológico-econômico. É inútil 
insistir sobre a relevância da biodiversidade e sobre o seu potencial para a Amazônia. Isso 
já sabemos, embora nosso conhecimento seja ainda extremamente superficial. Mas trata 
se, hoje, de dar um passo no sentido de começar a formular propostas que resguardem 
efetivamente os direitos do país, da região e, principalmente, dos seus habitantes, a começar 
pelos povos indígenas. Para isso, é importante compreender o que está em jogo. 

Quanto ao zoneamento, sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Zoneamento 
Ecológico-Econômico, coordenado pela SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), estão 
em curso em todos os estados da região atividades que podem se perder na vala comum do 
desperdício dos recursos públicos ou influenciar efetivamente a organização do espaço 
amazônico e contribuir- por bem ou por mal- para definir o lugar que cabe aos seus vários 
setores sociais. 

As entidades da sociedade em geral e isoladamente são pouco ou nada preparadas 
para tratar dessas questões. Mas, pelo menos coletivamente, têm a responsabilidade de 
enfrentá-las se seu objetivo, além dos seus interesses específicos, for contribuir para a cons 
trução de um projeto para a Amazônia de amanhã. 

Estimamos que o encontro tenha cumprido os seus objetivos e que as suas conclusões 
possam contribuir para uma nova base de intervenção da sociedade nas questões tratadas. 
Por fim, agradecemos aos nossos convidados ( em especial os que produziram estudos para 
esse fim) por sua participação ativa e às entidades Oxfam, EZE e Sactes que permitiram a 
sua realização. 

FASEIFAOR 
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PERSPECTIVAS DE FUTURO: 
BIOTECNOLOGIA E DIREITOS INDÍGENAS 

Ricardo Arnt 
Jornalista, membro do Instituto Socioambiental, 
autor(junto com Stephan Schwartzman) do livro 

"Um artificio orgânico: transição na Amazônia e ambientalismo". 

A vantagem comparativa 

- 

A biotecnologia já foi reconhecida como estratégia para o desenvolvimento brasileiro. 
São evidentes a enorme riqueza do patrimônio biogenético do país, a disponibilidade de 
terras e o potencial de expansão da fronteira agrícola. O Brasil pode aproveitar os recursos 
do seu patrimônio natural e desenvolver a biotecnologia para alavancar recursos, espe 
cialmente para a abandonada região Norte, onde a megadiversidade se concentra. Dispõe 
da experiência de populações tradicionais (índios, seringueiros, ribeirinhos), tem alguma 
capacidade instalada de pesquisa ( estatal) e as empresas nacionais já mostraram que sabem 
aproveitar oportunidades econômicas quando elas se abrem, embora sejam pouco capazes 
de abri-las (especialmente quando se trata de correr riscos). 

Entretanto, inexiste, no Brasil, reconhecimento a direitos de propriedade intelectual 
"tradicionais" - índios, seringueiros, ribeirinhos e agricultores que, ao longo dos anos, 
descobriram, selecionaram e manejaram espécies com propriedades farmacêuticas, ali 
mentícias e agrícolas. O sistema de patentes não protege a cultura popular e as empresas de 
biotecnologia têm livre acesso tanto a recursos quanto a informações de domínio público. 
Há poucos obstáculos para a privatização desse patrimônio difuso. 

O Brasil dispõe de uma formidável base de recursos genéticos para o desenvolvimento 
da biotecnologia, mas carece de cultura, instrumentos e leis que garantam o reconhecimento 
de direitos oriundos dos direitos de propriedade intelectual tradicionais. 

Porém, diante da perspectiva das biotecnologias, a sensibilidade política em relação 
à questão vem aumentando. O Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores, por 
exemplo, é um dos que ressalta: 

"Desenvolvendo seu potencial bioambiental, o Brasil deve tomar dinâmica a vantagem 
comparativa representada pela sua biodiversidade, isto é, torná-la permanentemente 
adequada para suprir um mercado mundial em expansão. As imensas reservas naturais do 
Brasil e sua extraordinária biodiversidade constituem a mais importante, senão a única, 
vantagem comparativa do país com longa perspectiva de futuro. Identificar e explorar 
ecologicamente estes recursos naturais que possuímos e oferecê-los, em troca de vantagens, 
nas relações econômicas e políticas internacionais, além de suprir partes das necessidades 
internas do país, é uma estratégia central para o desenvolvimento nacional." {PT, 1994, p. 
92) 
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O Acordo Merck-Costa Rica 

Nos países em desenvolvimento, a falta de capital e tecnologia induz à atração de 
capital e tecnologia estrangeiros. No campo das biotecnologias, vêm se sucedendo os acordos 
entre países detentores de biodiversidade e empresas privadas estrangeiras. A Glax.o, empresa 
farmacêutica inglesa, fechou um acordo de prospecção das florestas de Gana. A Novo, da 
Dinamarca, uma das maiores produtoras de enzimas do mundo, fez acordo de pesquisa na 
Nigéria. Uma rede de empresas privadas e organizações inglesas opera nos Camarões. 
Também no Brasil, há várias iniciativas em desenvolvimento. 

Há acordos que merecem ser acompanhados, como o dos Kuna, do Panamá, com o 
Smithsonian Tropical Research Institute, desde 1983, ou o Projeto Etnobotânico de Belize, 
estabelecido em 1987 com o Jardim Botânico de Nova Iorque, com o apoio do Instituto 
Nacional do Câncer dos EUA e a Usaid. Dentro deste contexto, merece ainda mais atenção 
o acordo da Costa Rica com a Merck. 

Em 1991, a Costa Rica firmou um acordo com a Merck, a maior empresa farmacêutica 
do mundo, para a prospecção de espécies medicinais. A multinacional participa - com US$ 
1,3 milhão - de um pool de financiamentos de universidades, fundações e agências 
governamentais e não-governamentais norte-americanas e européias para o Instituto Nacional 
de Biodiversidade (Inbio ), centro de pesquisa estabelecido pelo governo costarriquenho 
para realizar o inventário nacional da flora e fauna. 

O Inbio mobilizou e treinou a população de parques e reservas florestais - especialmente 
os jovens - contratando-a para o trabalho de seleção e coleta de espécies. O acordo, de dois anos 
de duração, prevê a cessão de 1 O mil espécies de plantas, animais e microorganismos do Inbio 
à Merck e também pagamento à Costa Rica de uma percentagem dos direitos de comercialização 
de produtos que vierem a ser elaborados pela empresa. (Joyce, 1991 ). 

Setores nacionalistas criticam o acordo como lesivo ao interesse costarriquenho. US$ 
1,3 milhão é o preço de um filme barato ou o orçamento anual de uma organização não 
governamental ambientalista de grande porte. Como acordo bilateral, é pouco; sobretudo 
quando se sabe que a quantia representa O, 7% do orçamento anual da Merck para pesquisa 
e menos de 1 % do seu custo médio para desenvolvimento de uma nova droga (CIIR Com 
ment, 1993, p.17). Para quem gasta de US$ 130 a 200 milhões para fabricar uma nova 
droga, US$ 1,3 milhões não é nada. 

Mesmo assim, o acordo pode ser lucrativo. O World Resources Instítute estimou que 
se dez drogas comerciais forem desenvolvidas e a Merck pagar 2% em royalties, a Costa 
Rica poderá receber, por ano, mais do que recebe pela venda de bananas e café, seus dois 
maiores itens de exportação (CRS Report for Congress, 1993, p.12). Trata-se de um cálculo 
otimista. Em geral, para descobrir apenas uma droga nova é necessário investigar 1 O mil 
espécies. Além disso, desconhece-se, realmente, qual seja o percentual de royalties da Costa 
Rica. 

Apesar dos poréns, o mérito do acordo está no reconhecimento formal dos direitos de 
soberania e comercialização de um país sobre seus recursos genéticos - no espírito da 
Convenção sobre Biodiversidade. Isso porque, em geral, as empresas transnacionais 
simplesmente se apoderam de espécies e conhecimentos onde quer que estejam, beneficiando 
se da ausência de legislação que os proteja. Regular esse livre acesso através de leis e 
fiscalização adequadas toma-se cada vez mais um imperativo para os países detentores de 
megadiversidade. O arranjo entre a Merck e a Costa Rica lança pressupostos para acordos 
futuros- como o Brasil poderia estabelecer. (Arnt, 1992 e 1994). 



- 
Os direitos voláteis 

.-.. 

Os princípios anunciados na Convenção da Biodiversidade constituem as propostas 
de legislação mais avançadas para a proteção dos direitos de propriedade intelectual. No 
entanto, sua linguagem genérica e vaga revela, na prática, o quanto é problemática a garantia 
real dos direitos de povos indígenas e populações tradicionais sobre conhecimentos e 
tecnologias por eles desenvolvidas. A virtude da Convenção está em "estimular" os signa 
tários a preservar e respeitar esses conhecimentos e a promover sua aplicação com a aprovação 
e a participação dos povos tradicionais, "encorajando" a distribuição eqüitativa dos beneficias 
do seu uso. A virtude está na boa intenção. 

Do ponto de vista prático legal, "não há obrigação, em legislação internacional existente 
ou proposta, que reconheça quaisquer direitos de propriedade para povos indígenas sobre 
conhecimentos científicos tradicionais" (CRS Report For Congress, 1993, p. 43). É esse 
vazio político que está sob escrutínio de diversas iniciativas internacionais, nacionais, 
privadas, governamentais e não-governamentais, que buscam, por vários meios, balizar a 
questão, lançando parâmetros, criando leis, protegendo interesses e coibindo abusos. 

É o caso, por exemplo, da "Carta dos Povos Tribais Indígenas das Florestas Tropicais", 
de Penang, Malásia, de 1992, que pede o controle dos beneficios gerados por produtos 
derivados de conhecimento tradicionais. É o apelo da Sociedade Internacional de 
Etnobiologia, fundada em Belém, em 1988. Está no espírito da Declaração de Manila, do 
Simpósio Asiático de Plantas Medicinais, em 1992, que propôs um código específico de 
conduta para multinacionais coletoras de recursos biológicos. O próprio governo norte 
americano reconheceu o direito indígena sobre propriedade intelectual como direito humano 
básico, adotando-o na Seção de Direitos Humanos da Lei sobre Operações Estrangeiras, 
em 1993. 

Entre as iniciativas em curso destacam-se: 
- A nova Organização Mundial do Comércio, que sucedeu o GATT, deve estabelecer, 

através do Acordo sobre Aspectos sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 
ao Comércio (Trips), um instrumento de lei universal sobre propriedade intelectual que 
deverá ser ratificado por todos os países-membros. 

- As "Conferências de Partes" da Convenção sobre Biodiversidade deverão afinar e 
· 'definir aspectos da proteção do conhecimento tradicional e da transferência de tecnologia 
para a promoção da biodiversidade. 

- A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property 
Organization - WIPO) trabalha para a elaboração de um tratado mundial de harmonização 
de patentes que contemple o reconhecimento de propriedade intelectual tradicional. 

- O Grupo de Trabalho Sobre Populações Indígenas das Nações Unidas (United 
Nations Working Group on Indigenous Populations) vem trabalhando desde 1992 com 
propostas de proteção para direitos de propriedade intelectual de conhecimento tradicionais. 

-O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos criou um modelo de Carta de 
Intenção para o estabelecimento de contratos de remuneração de Direitos de Propriedade 
Intelectual. Empresas privadas orientadas para o desenvolvimento sustentável, organização 
não-governamental e fundações, também propõem modelos e "códigos de ética" para 
relações contratuais, como a Fundação para Etnobiologia (UK), a Sociedade Botânica da 
América, a Sociedade Internacional de Ecologia Química, a Sociedade Americana de 
Farmacognose ou a Estratégia da Biodiversidade Global (IUCN/WRI/Pnuma). 

- Em diversos países, há mobilizações para a criação· de proteção legal para direitos 
de propriedade intelectual tradicional - como no Brasil, nas Filipinas e na Malásia. 

- 
- 

- 



A vida como ela é 
Várias empresas de biotecnologia (farmácia e cosméticos, basicamente) estão nego 

ciando "direitos de acesso" para desenvolver pesquisa botânica entre povos indígenas na 
Amazônia. Muitas prometem algum tipo de pagamento imediato para os índios que assinem 
o contrato, pagamento a informantes ou algum tipo de acerto para dividir lucros gerados 
por uma descoberta valiosa. Algumas concordam em fazer pagamentos diretamente às 
comunidades indígenas, enquanto outras buscam fazer pagamentos através de organizações 
não-governamentais que trabalham com índios. 

Inúmeros problemas se colocam. Vou resumir alguns, tomando por base as observações 
do advogado Russel Barsh, do Departamento de Estudos Nativos Americanos da Univer 
sidade de Lethbridge, Canadá, consultor de advogados indígenas da América do Norte 
(Barsh, 1994). 

• Quem tem autoridade para assinar contrato? 
As comunidades indígenas têm suas regras sobre a propriedade ou o controle do 

conhecimento tradicional: quem pode usá-lo, quem pode ensiná-lo, quem pode aprendê-lo. 
O fato de alguém saber que certas plantas são boas para isso ou aquilo não significa que 
tenha o direito de vender ou ensinar essa informação. As empresas obtêm assinaturas de 
qualquer pessoa ou "líderes", mas se o contrato for questionado mais tarde, como um juiz 
não-índio entenderá as leis indígenas? 

• Os contratos são executáveis? 
Em um acerto contratual, nunca é boa idéia "confiar" em alguém. Deve-se pensar no 

que pode ser feito se alguma coisa der errado. Se a empresa pesquisadora se recusar a pagar 
o que a comunidade considera devido, que tipo de recurso legal pode ser executado judicial 
mente? A comunidade indígena terá que ir para Londres ou outra cidade estrangeira para 
propor ação judicial? É preciso que o contrato legal tenha garantia legal, em propriedade ou 
dinheiro. 

• A quem "pertence" os resultados da pesquisa? 
Não há forma de controlar o conhecimento depois de ele ter sido dividido com pessoas 

de fora. A não ser que a comunidade divida claramente a "propriedade" dos resultados da 
pesquisa e todos os produtos derivados, não terá direito de participar das decisões tomadas 
sobre o uso do seu conhecimento. Co-propriedade implica problemas de executabilidade. 
Uma vez adquirida a informação, a empresa pode usá-la de muitas formas e os índios 
podem nem ficar sabendo o que ela está fazendo. Se o conhecimento for usado de uma 
forma não acordada, como a comunidade poderá impedir? Usando tribunais estrangeiros? 

• Como a comunidade poderá ter uma "contabilidade" dos lucros? 
Como saber quanto dinheiro a empresa está ganhando com o conhecimento vendido? 

Imagine-se que a empresa prometa pagar 10% dos seus lucros à comunidade. Tempos 
depois, envia um cheque de US$ 1 mil. Como saber se esse valor corresponde mesmo a 
10% dos lucros? Como ter acesso a relatórios financeiros de empresas estrangeiras? O 
governo brasileiro poderia ajudar índios a negociarem a apresentação de relatórios financeiros 
com empresas americanas e européias? 

• Os contratos são transferíveis? 
Uma vez feito um contrato, as empresas gostariam de negociar com outras direitos 

adquiridos de exploração biológica na Amazônia. Grandes empresas podem querer comprar 
de empresas pequenas direitos sobre exploração em grandes áreas para diminuir o risco de 
descoberta de uma mesma espécie. A comunidade pode acabar tendo que lidar com uma 
empresa que não conhecia antes. 
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• Quem recebe o dinheiro? , _ .. - 
É importante que a comunidade se organize para garantir que o dinheiro seja' usado 

em seu beneficio. Muitas empresas gostariam de trabalhar com indivíduos, favorecendo 
aqueles que "cooperam". Na América do Norte, vários contratos de mineração em terras 
indígenas tomaram líderes tribais ricos e poderosos, provocando conflitos na comunidade. 
Grandes projetos, que fogem ao controle, tendem à corrupção. 

Como se vê, em se tratando de direitos de propriedade intelectual indígena, o ideal 
seria que as comunidades se "capacitassem" para produzir suas próprias pesquisas em 
seus territórios. Nos Estados Unidos, há comunidades indígenas desenvolvendo pesquisas 
próprias em botânica, medicina, ecologia, arqueologia e energia solar. Muitas têm acertos 
com universidades e organizações não-governamentais para treinamento e uso de instalações 
e laboratórios. Pesquisadores não-índios podem ser contratados. 

Diversas agências de cooperação têm manifestado interesse em apoiar programas de 
capacitação indígena, como o Global Environment Facility, a Organização Internacional do 
Trabalho e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. A idéia foi recomendada 
pela ONU (ONU, 1993) e apoiada pela Conferência da Terra (Earth Sum.mit) e pela Agenda 
21, na Eco 92. 

A perspectiva ideal da autonomia indígena converge para a defesa da autonomia de 
países como o Brasil para que possam realizar pesquisas e produzir biotecnologia para si, 
dentro de uma estratégia de agregação de valor ao patrimônio natural e promoção da 
democracia e dos direitos das comunidades. O exemplo de países como França, Japão, 
Suíça, Alemanha e Itália mostra, inclusive, que o máximo esforço de capacitação tecnológica 
passa pelo mínimo reconhecimento de patentes estrangeiras. Entretanto, a relação de 
barganha entre muita biodiversidade e pouca biotecnologia deve ser flexível. O ideal nem 
sempre é factível. 

No Brasil, a alternativa viável para os povos indígenas norte-americanos parece 
avançada demais. Os problemas, aqui, são maiores. Poucas comunidades indígenas 
brasileiras estão próximas de um "desenvolvimento" que as habilite a buscar "capacitação 
tecnológica". Não há, por exemplo, advogados indígenas no Brasil; o primeiro vai se formar 
no final desse ano. Há 200 povos indígenas, 250 mil pessoas e 170 línguas, a maioria 
micro-sociedades organizadas de maneira autônoma, local, plural, faccionai e descen 
tralizada. 

A questão da representação dos interesses indígenas no Brasil configura uma questão 
cuja delicadeza aponta para o que já foi classificado de "especificidade volátil" e "forma 
centauro" (Ricardo, 1991). Ou seja, é impossível generalizar: cada caso tem sua parti 
cularidade, os grupos indígenas são muito diferentes entre si, há enormes e irredutíveis 
diferenças culturais e as possibilidades e formas de organização e representação são 
singulares. 

Acrescente-se a isso o agravante de que, na maior parte dos casos, os grupos indígenas 
brasileiros manifestam uma demanda permanente - e premente - para a aquisição de bens 
de consumo e materiais tomados básicos a partir da imposição do contato com os não 
índios. Freqüentemente, as comunidades, vulneráveis pela dependência econômica com a 
sociedade envolvente, dispõem-se a ceder ou a vender recursos ou bens culturais em troca 
de beneficios que fornecem alívio, mesmo que temporário. Ressalte-se que a cessão de 
conhecimentos parece mais "abstrata" do que recursos "físicos" como a maneira das florestas, 
os minerais e o ouro dos rios. 

Os que trabalham com demandas indígenas no Brasil sofrem uma forte pressão para 
adquirirem bens e para ter disposição para negociar recursos em troca de beneficies . 

- 
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Comumente, as comunidades indígenas pagam um preço alto pela falta de conhecimento e 
orientação no relacionamento comercial com terceiros. Na prática, perdura a exploração e o 
saque. Mas há exceções e experiências recentes que devem ser consideradas. Diante do 
desenvolvimento das biotecnologias, abrem-se perspectivas de valorização dos recursos 
indígenas. E eles estão interessados nisso. 

Alguns casos referenciais 

• Aveda/Guarani Kaiowá 
A comunidade Guarani Kaiowá, de Dourados, Mato Grosso, através do Centro de 

Organização Cultural e Tradicional da Reserva Indígena de Dourados, firmou, no último 
dia 23 de abril de 1994, um acordo de confidencialidade com a Aveda Corporation, empresa 
de cosméticos de Minnesota, Estados Unidos, em tomo do acesso às informações sobre o 
processamento de uma tintura indígena ( azul) extraída do araxixu, planta comum na região. 

A Reserva de Dourados abriga 9 mil índios Guarani Nhandeva, Kaiowá e Terena, em 
3,5 mil hectares. Sofre severos problemas de superpopulação, desmatamento, empobre 
cimento e alteração das estruturas de produção tradicional. Mantém uma relação econômica 
altamente desfavorável com a sociedade envolvente. Os índios pressionaram intensamente 
pela realização do acordo. 

Com a assessoria de antropólogos e advogados ( que tentaram protelar a consecução), 
o acordo estabeleceu, unicamente, "confidencialidade" na cessão de informações (proibição 
de repasse a outros) e uma previsão para "co-titularidade" quando ( e se) for firmado contrato 
específico para a exploração comercial do processo. Na prática, o trato autoriza o exame do 
produto e o teste do processo. 

A Justiça Federal do Brasil é o fórum de resolução de divergências. A Funai, o 
Ministério Público e o CNPq deverão ser mantidos informados quanto às pesquisas, 
salvaguardada a confidencialidade. A Aveda fará benfeitorias na área e executará um plano 
de manejo e replantio de matérias-primas tradicionais (árvores e ervas) para a recuperação 
parcial da reserva. 

• Aveda/Yawanawá e Katukina 
Em 1992, a mesma Aveda Corporation adquiriu direitos de compra e venda do urucum 

e do uso da imagem dos índios Yawanawá e dos Katukina do vale do rio Juruá, no Acre. A 
empresa financiou a plantação de mudas e compra do grão de urucum que, processado por 
uma empresa de São Paulo, fornece um pigmento - a bixina - usado para fabricação do 
batom Uruku Lipcolor - de boa aceitação no mercado norte-americano. Nos EUA, a 
publicidade "ecologista" do produto, vendido por US$ 11,00 cada, anuncia-o como um 
"batom totalmente natural da floresta tropical brasileira, livre de tingimento sintético, 
fragrâncias, preservantes e produtos petroquímicos encontrados na maioria dos batons". 

O desenvolvimento do projeto com a Aveda permitiu aos índios agregarem um 
financiamento suplementar e assistência técnica da Embrapa. Os rendimentos permitiram 
aos Yawanawá transferirem de volta uma aldeia inteira para uma região de ocupação 
tradicional no rio Gregório. Antropólogos que acompanham o projeto consideram-no um 
exemplo positivo de troca mais favorável dos índios com a sociedade envolvente. 

• Body Shop/Kayapó 
Desde 1991, os Kayapó da comunidade de Aukre, Pará, vendem óleo de castanha 

para a empresa de cosméticos Body Shop, da Inglaterra, que produz e comercializa o Brazil 
Nut Oil Hair Conditioner. Em 1991, foram produzidos 1.500 litros de óleo, com previsão 
para 4 mil, em 1992 (Roddick, 1991). A empresa compra toda a produção da aldeia e paga 



r: 

,..-... 

pelo óleo quase cinco vezes mais que o preço de mercado. Também financiou a construção 
de uma pequena "fábrica" de extração e processamento, com chão de cimento e teto de 
folhas de palmeira. 

Para a Body Shop o mais importante é o marketing "politicamente correto" que acom 
panha a comercialização dos seus produtos. Recentemente, a empresa solicitou e negociou 
o direito de usar fotos dos índios em propaganda e na embalagem do produto ( direito de 
imagem). 

As relações entre os Kayapó de Aukre, liderados pelo cacique Payakan, e a Body 
Shop pautam-se por um "código de ética" elaborado, por encomenda da empresa, pelo 
antropólogo Darell Posey. O acordo resistiu, incólume, à recente e ácida polêmica entre a 
Cultural Survival (USA), que apóia o projeto, e a Survival Intemational (UK), que a acusou 
de beneficiar facções e perturbar o equilíbrio político-cultural dos Kayapó. 

• Hoescht/Merck/Uru-Eu-Wau-Wau 
Os Uru-Eu-Wau-Wau, de Rondônia, extraem do tronco da tike-úba, árvore do gênero 

Cariniana - a "Cariniana Doméstica", comum do Centro-Oeste brasileiro até o Peru -, um 
líquido viscoso e vermelho que, processado e espalhado nas pontas das flechas, induz os 
alvejados a intensa hemorragia, facilitando o abate de animais de grande porte como antas 
e capivaras. 

O fotógrafo brasileiro-alemão radicado em Goiânia, Jesco Von Puttkamer, que 
participou de expedições nos primeiros contatos com os Uru-Eu-Wau-Wau, foi um dos 
primeiros a notar o uso indígena das propriedades da planta. Com o apoio do cônsul alemão 
no Brasil, Horst-Wolfgang Dettmer, e da Lufthansa, Putthamer remeteu exemplares da 
entrecasca da tike-úba para a empresa Hoescht A. G., em Frankfurt-Main, Alemanha, em 
1985. 

Uma carta de Dettmer a Puttkamer (Dettmer, 1986), em que são citados o Dr. Horst 
Domauer e o Prof. Gareis, diretor de pesquisa da empresa, informa que experiências com a 
tike-úba no laboratório de pesquisa farmacêutica da Hoescht em ratos e outros animais 
revelaram um princípio ativo de "resultados verdadeiramente excitantes como droga 
anticoagulante e retardadora das palpitações do coração" (Puttkamer, 1986). Nessa mesma 
carta, Dettmer solicita o envio de novas amostras da planta diretamente à empresa na 
Alemanha ou à sua filial no Brasil. 

Em 1986, Puttkamer organizou nova expedição ao território Uru-Eu-Wau-Wau, em 
Alta Lídia, Serra das Pacaás-Novas, dessa vez levando o agrônomo e biólogo Orione Álvares 
da Silva, da Universidade Federal de Goiás. Novas coletas de tike-úba e também da "padia", 
outra erva usada como veneno de flechas pelos índios, foram feitas. 

No ano seguinte, logo após a publicação de uma reportagem de Puttkamer sobre os 
Uru-Eu-Wau-Wau, naNational GeographicMagazine, EUA, o biólogo Orione Álvares da 
Silva foi contactado, por telefone, de Nova Iorque, pela então diretora de pesquisas da 
Merck and Co. americana, Helen Simpson, propondo-lhe uma investigação sobre a tike 
úba. Dias depois, a própria diretora da Merck e uma equipe de cientistas americanos 
desembarcavam em Goiânia. 

A Merck ofereceu vantagens e beneficies de vulto em troca de apoio à pesquisa, mas 
recusou a co-participação da Universidade Federal de Goiás no empreendimento. O biólogo 
brasileiro recusou as propostas e fez a determinação botânica da tike-úba, junto com outras 
espécies, no Departamento de Botânica da universidade brasileira. A Merck obteve amostras 
da planta, mas não as informações sobre o seu processamento. Exemplares da tike-úba 
foram enviados ao Instituto Oswaldo Cruz e à USP. Também no Jardim Botânico de Nova 
Iorque, no Missouri Botanical Gardens e no Kew Gardens, em Londres, a planta foi estudada. 
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Puttkamer faleceu em 31 de maio de 1994 e não contou a sua versão. Nada se sabe 
sobre o desdobramento da pesquisa da tike-úba na Hoescht, na Alemanha. Aparentemente, 
a planta teria uma molécula de efeito cumulativo, ligado ao princípio ativo, forte o bastante 
para que uma dose de quatro miligramas mate um cachorro em seis segundos. Não se sabe 
se essa molécula foi identificada ou não. Se o foi, é um bem guardado sigilo comercial. A 
carência de anticoagulantes na medicina cardiovascular potencializa a tike-úba para o 
progresso do tratamento das doenças coronárias - um dos setores mais lucrativos e de 
maior investimento na medicina moderna. 

Há muita lenda e especulação. Consta que os testes de laboratório da planta não 
teriam conseguido reproduzir a potência observada nas flechas. Os cientistas tampouco 
teriam conseguido sintetizar o princípio ativo. Reza a lenda que o processamento da tike 
úba continua um segredo dos índios- um segredo sobre seleção e colheita de mudas, preparo, 
torcimento de fibras, depuração e cozimento da essência. 

A essa altura, quase dez anos após as primeiras notícias da planta, tanto a Hoescht 
quanto a Merck e a Monsanto ( que, afirma-se também, teria entrado na disputa) podem já 
ter o domínio sobre o princípio ativo. Se um novo medicamento anticoagulante for lançado 
no mercado, no futuro, não há como provar se ele é ou não proveniente da tike-úba dos Uru 
Eu-Wau-Wau. Uma vez implantada em laboratórios no exterior, não há como controlar os 
desdobramentos da pesquisa. 

Por outro lado, se é verdade que os testes de laboratório falharam em reproduzir a 
potência das flechas, o segredo da tike-úba continua com os índios. Assim, pela nova Lei 
das Patentes que tramita no Senado, os Uru-Eu-Wau-Wau podem requerer, eles próprios, 

· desde que representados por uma instituição com personalidade jurídica, patente para esse 
processo biotecnológico. 

• Merck/Guajajara 
Várias empresas compram e exportam folhas de jaborandi no Maranhão. A maior 

delas - a Merck and Co., de Darmstadt, Alemanha-, desde os anos 70, extrai da planta, 
comum no Maranhão e no Pará, um alcalóide usado para a produção de colírio contra o 
glaucoma - a pilocarpina. A Merck montou uma subsidiária - a Vegetex Extratos Vegetais 
do Brasil Ltda. - para colher e comprar folhas de jaborandi e transportá-las, por 2.400 km, 
até uma fábrica de processamento, em Paraíba (PI), onde a pilocarpina é fabricada. 

Para recolher as folhas de jaborandi, a Vegetex contratou os índios Guajajara, em cujo 
território ( especiahnente na Reserva de Araribóia) a planta ocorre com abundância. Há notícia 
sobre o uso da mão-de-obra Guajajara para a colheita do jaborandi desde 1971. Em 1987, a 
empresa pagava Cz$ 1 O, 00 ( dez cruzados) por quilo da folha dos quais eram deduzidos despesas 
de alimentação, o que mantinha os índios em débito permanente, segundo entrevista com o 
"Capitão" Vitorino Soares Kaboiting (Jornal de Hoje, São Luís, 19/06/87). 

Em 1989, o antropólogo Shelton Davis, do Banco Mundial, visitou a Reserva Araribóia 
e encontrou os índios em "dependência total" da extração. Cerca de 600 homens haviam 
abandonado a caça, a agricultura e a criação de gado para virarem coletores de jaborandi 
em acampamentos dirigidos por funcionários da Vegetex. Intermediários ("folheiros") 
também recolhiam a folha para vender à empresa. Várias acusações de trabalho escravo e 
intimidação aos índios foram feitas à agência local da Funai (Davies, 1993). Há farto 
noticiário na imprensa local. 

No final dos anos 80, a escassez de jaborandi induziu os intermediários a ampliarem 
a área de coleta e compra da folha para a região de Altamira, no Pará. A demanda levou, 
inclusive, a 4ª Superintendência Executiva Regional da Funai a elaborar um plano de manejo 
e comercialização - o Projeto Jaborandi (Projab) - como alternativa de auto-sustentação 
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das comunidades Kayapó, na Reserva Indígena de Kararaô, e Assurini, na Reserva Indígena 
Koatinemo. 

Para prevenir-se contra a extinção, a Merck investiu no cultivo e no manejo da espécie, 
comprando fazendas no Maranhão: em 1981, a fazenda Faísa, em Santa Luzia, próxima à 
Reserva de Araribóia, e em 1990, a fazenda Chapada, em Barra do Corda. Em 1992, três 
milhões de mudas foram plantadas. Mas, aparentemente, o teor de policarpina do jaborandi 
cultivado é inferior ao do jaborandi selvagem. Embora a sintetização da pilocarpina seja 
relativamente fácil, é mais barato manufaturá-la através do processamento das folhas. 

Como a espécie selvagem, com alto teor de pilocarpina, só ocorre no Brasil, o país 
detém o monopólio da exportação dojaborandi. Em 1987, exportou 1.788 toneladas. Só 
nos Estados Unidos, em 1989, esse comércio rendeu US$ 28 milhões, onde a policarpina é 
usada por mais de uma dúzia de empresas para produzir medicamentos. Embora legal, as 
operações da Merck com o patrimônio indígena induziram quase à extinção do jaborandi 
na região. Comparativamente, ao contrário da empresa, os índios não ganharam nada com 
isso. 

O estatuto das sociedades indígenas 
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Está em curso, no Congresso Nacional, a elaboração do Estatuto do Índio, adaptando 
º às modificações introduzidas pela Constituição de 1988. 

Três projetos de lei foram apresentados à Comissão Especial encarregada de apreciar 
a questão: um pelo Poder Executivo, elaborado por um grupo interministerial e coordenado 
pela Funai; um pelo deputado Tuga Angerami (PSDM-SP), elaborado com a assessoria do 
CIMI (Conselho lndigenista Missionário) e um terceiro pelos deputados Aloisio Mercadante 
(PT-SP), Fábio Feldman (PSDB-SP), Nelson Jobim (PMDB-RS), Sidney Miguel (PV-RJ) 
e José Carlos Saboya (PSB-MA), elaborado com a assessoria do Núcleo de Direitos Indígenas 
de Brasília. 

O relator da Comissão, deputado Luciano Pizzato (PFL-PR), incorporou elementos 
das três propostas e elaborou um projeto substitutivo. Novas emendas, supressivas, aditivas 
e modificativasjá foram e estão sendo apresentadas à Comissão, até julho. O relator deverá 
elaborar parecer favorável ou desfavorável a cada emenda, incorporando as favoráveis. Por 
causa das eleições gerais, em outubro, é pouco provável que o substitutivo modificado 
possa ser votado pela Câmara neste ano. Depois da Câmara, o projeto ainda deverá ser 
submetido ao Senado. 

Como está, até esse momento, o substitutivo do relator já apresenta diferenças 
importantes em relação ao Estatuto do Índio anterior no que diz respeito à proteção dos 
direitos de propriedade intelectual indígena. A lei vigente se omite na proteção dos direitos 
de propriedade, privando os índios de instrumentos de defesa frente a situações de exploração 
e saque como as descritas anteriormente. 

Em síntese, o novo estatuto caminha para: 
- Reconhecer o direito indígena de requerer patente de invenção com base em 

conhecimentos tradicionais coletivos. 
- Reconhecer direitos de co-titularidade em patentes ou registros industriais requeridos 

por terceiros baseados em conhecimentos ou modelos indígenas. 
- Estabelecer que a proteção dos conhecimentos tradicionais indígenas se estende 

sobre características ou propriedades de ecossistemas e habitats naturais, espécies vivas, 
vegetais ou animais, microorganismos, fármacos e essências naturais, ou quaisquer recursos 
ou processos biológicos ou genéticos, "independentemente de sua patenteabilidade ou não". 
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Ou seja) independentemente do resultado das negociações da nova Lei das Patentes 
no Senado sobre os critérios e definições do que pode ou não ser patenteado, o Estatuto das 
Sociedades Indígenas proporá o reconhecimento dos direitos e estabelecerá proteção sobre 
conhecimentos tradicionais indígenas. Para assegurar proteção ao direito indígena, o Estatuto 
está se antecipando à Lei das Patentes. 

A idéia é contrapor à privatização dos recursos e tecnologias indígenas o reconhe 
cimento de direitos sobre conhecimentos etnobotânicos, sobre ecossistema, fármacos, 
processos e microorganismos. Trata-se de garantir, desde já, no processo institucional de 
elaboração de uma nova lei sobre as sociedades indígenas - e dentro do contexto mais geral 
de ausência de amparo legal à matéria -, reconhecimento e compensação por produtos 
comercializados baseados em conhecimento indígena. 

Deverão transcorrer pelo menos seis meses até a aprovação do novo estatuto pela 
Câmara. E, depois, virá o Senado. Muita coisa deverá mudar dentro desse prazo, inclusive 
a correlação de forças políticas, a partir das eleições. A nova Lei das Patentes, inclusive, 
pode ser aprovada antes, permitindo a adaptação do Estatuto ao seu espírito. Propostas 
factíveis e adequadas em matéria tão complexa são bem-vindas. Os parlamentares, os 
pesquisadores e os advogados que trabalham com o assunto acolherão com muito bom 
grado sugestões alternativas. 

...,; 

Referências Bibliográficas 
ARNT, Ricardo, SCHWARTZMAN, Stephan. Um artificio orgânico: transição na Amazônia e ambíentalismo, 

Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
ARNT, Ricardo ( org. ). O destino da floresta: reservas extrativistas e desenvolvimento sustentável na Amazônia. 

Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 
BARSH, Russel. Notes on protectingtraditional ecologicalknowledge. [s.l.], mar. 1994. 
BID. Progresso sócio-econômico na América Latina: relatório de 1988 - Parte especial: ciência e tecnologia. 

Washington, 1988. 
BIOTECHNOLOGY, indigenous peoples and intellectual property rights. Washington: Library of Congress. 

Congressional Research Service, apr. 1993. (CRS report for Congress). · 
BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei da Câmara nº 115 de 1993. Brasília: Centro Gráfico do Senado 

Federal, 1993. 
CAMPOS, Roberto. Há muito mais coisas, Horácio. O Estado de São Paulo, 20 mar. 1994. 
__ . O burro de Brasília. Folha de S. Paulo, 27 abr. 1994. 
CERQUEIRA LEIIB, Rogério Cezar de. Patentes e pressões norte-americanas. Folha de S. Paulo, 5 mar. 

1994. 
CIIR COMMENT. Biodiversitv, wath 's at stake. London: Toe Catholic Institute for Intemational Relations, 

1993. 
CUNNINGHAM, A. B. Ethies, ethenobiological research, and biodiversity. Switzerland: WWF Publication, 

abr.1994. 
DAVIES, Shelton. Pathways to economic development through intellectual property rights. Wakatane, New 

Zeland, 1993. (First International Conference on the Cultural and Intellectual Property Rights oflndigenous 
Peoples, 12-18june 1993). 

DETTMER, Horst-Wolfgang. Carta a Jesco Von Puttkamer: Frankfurt, 21 mar. 1986. ln: Diários de Jesco. 
Brasília: Arquivo Funai. 

DURNING, Alan Thein. Guardians ofthe land: indigenous peoples and the health ofthe planet, Washington: 
Worldwatch Institute, dec. 1992 (Worldwatch Paper; 112). 

F ARNSWORTH, Norman R. Screening plants for new medicines. ln: WILSON, E. O. (ed.). Biodiversity. 
Washington: Academy Press, 1988. 

FOE. Envirorunental reform ofworld trade: towards a green democratic GATT. London, apr; 1994. 
GOLDSTEIN, David. Biotecnologia levada a sério. Ciência Hoje. Rio de Janeiro, SBPC, v. 17, n. 38, [s.p.], 

mar. 1994. 



HA'IHAWAY, David. Brazil about to patente life? Seedling Genetic Resources Action Intemational. [s.l], v. 1 O, 
n. 3. [s.p.], oct. 1993. 

__ . Para não patentear plantas e animais. Rede Altemex. Rio de Janeiro: !BASE, 4 nov. 1993. 
__ . Projeto de patentes avança no Senado. Rede Altemex. Rio de Janeiro: ffiASE, 24 nov. 1993. 
__ . Alcance e impactos do patenteamento da vida, das biotecnologias e da biodiversidade: diálogo sobre o 

Projeto de Propriedade Industrial aprovado na Câmara dos Deputados. Rede Alternex. Rio de Janeiro: 1BASE, 
31 ago. 1993 . 

. Projeto de patentes aprovado pela Câmara. Rede Alternex. Rio de Janeiro: 1BASE, 13 jul. 1993. ---,,-- 
LffiANIO, José Carlos de Almeida, Diversidade biológica e cultural. Brasília, 19 abr. 1994. mimeo. 
JOYCE, Christopher. Prospectors for tropical medicines. New Scientist. London: IPC Magazines, v. 132, n. 

1791. [s.p.], oct. 1991. 
MITfERMEIR, Russel A. Primate diversity and the tropical forest: case studies fromBrasil and Madagascar 

and the importance ofthe megadiversity countries. ln: WILSON, E. O. (org.). Biodiversit;y. Washington: 
National Academy Press, 1988. 

NATIONAL WILDLIFE FEDERATION. The road to Marrakech: as interim report on envionment reforro of 
GATT and the international trade system. Washington, jan. 1994. 

NOGUEIRA, Paulo Batista. Patentes: como chegar ao Primeiro Mundo. Folha de S. Paulo, 17 abr, 1993. 
NOVAES, Washington Patentes: a cautela necessária. O Estado de São Paulo, 17 mar. 1994. 
PLOTKIN, Mark. Toe outllook of new agricultura! and industrial products from the tropics. ln: WILSON, E. 

O. (org.). Biodiversity. Washington: National AcademyPress, 1986. 
PT. Comissão Nacional de Programa de Governo do PT ·94. Programa de Governo: projeto para discussão. São 

Paulo, 1994. (CademosdeTeoriaeDebate). 
PUTI'KAMER, Jesco Von. A grande descoberta tíke-úba: memorando ao Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia. Goiânia, 3 abr. 1996. 
RICARDO, Carlos Alberto. Quem fala em nome dos índios? ln: CEDI. Programa: Povos indígenas no Brasil: 

1987/1988/1989/1991. São Paulo: CEDI, 1991. (Aconteceu especial; 18). 
RA VEN, Peter. Our diminishing tropical forests. ln: Wll.SON, E. O. ( org.). Biodiversity. Washington: National 

AcademyPress, 1988. 
RODDICK, Gordon. Kayapo Brazil nut project. London, dec. 1991. 
SANTOS, Laymert Garcia dos. A encruzilhada da política ambiental brasileira. Novos Estudos Cebrap. São 

Paulo, n. 38, p. 168-188, mar. 1994. 
SIIlVA, \ándana. Biodiversity, biotechnology and projets. ln: Biodiversity. social ecological perspeçtives. Lon- 

don: Zed Books and World Rainforest. Movement, 1991. 
T ACHINARD, Maria Helena A guerra das patentes. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 
UNCED. Convention on biological diversity: Rio de Janeiro, june, 1992. mirneo. 
UNITED NATIONS. Doe. E/CN4/SUB 2/1993/28: Protection ofthe cultural and intellectual property of 

indigenous peoples. NewYork, 1993. 
WlLSON, E. O. The current state ofbiological diversity. In: WILSON, E. O. (org.). Biodiversity. Washington: 

National Academy Press, 1988. 



.- 
BIODIVERSIDADE E GARIMPAGEM GENÉTICA. 

David Hathaway 
Economista, assessor da AS-PTA, 

especialista em biodiversidade, recursos genéticos e lei de patentes. 

Este painel sobre o tema da biodiversidade está dividido em três apresentações. Na 
primeira, daremos uma visão geral da problemática. Em seguida, enfocaremos, por um 
lado, os vários usos dos recursos da biodiversidade, os usos sociais e econômicos locais e 
também a utilidade para os consumidores industriais e, por outro lado, a questão dos 
direitos intelectuais de comunidades indígenas e tradicionais que muitas vezes são des 
respeitados quando da apropriação comercial do conhecimento que essas comunidades têm 
com relação àqueles mesmos usos. (As questões com relação às patentes e ao projeto de lei 
de Propriedade Industrial no Congresso ficam para o período de debates.) 

r: 
Por que a biodiversidade é importante? 

A tremenda diversidade de vida em todo o planeta, e em particular nas regiões tropicais, 
é o alicerce do desenvolvimento cultural, social e econômico sustentável ou não de nossa 
espécie. Os atuais padrões de desenvolvimento, por certo, estão devastando outras espécies 
e ecossistemas inteiros que são importantes não só para si mesmos, mas para a sobrevivência 
da humanidade integrante desta biodiversidade. 

O termo "biodiversidade" é usado em vários sentidos. No sentido mais amplo significa 
simplesmente toda a vida biológica no planeta, em toda a sua diversidade de reinos, espécies 
e outras classificações da disciplina taxonômica. Por outro lado, a idéia de biodiversidade 
revela a interdependência das múltiplas espécies, seja como componentes de cadeias 
alimentares, seja nas funções complementares exercidas por umas espécies para outras: 
por exemplo, os pássaros que espalham as sementes de árvores ou as grandes florestas que 
"capturam" o carbono do ar e refrigeram o clima, mantendo uma atmosfera em condições 
de sustentar o conjunto da vida. 

Por outro enfoque, a biodiversidade pode ser uma medida do grau de complexidade 
da vida, quer seja do ponto de vista do número de diferentes espécies de plantas, animais e 
microorganismos que habitam um ecossistema, como nas regiões tropicais que concentram 
a maior parte da biodiversidade do planeta; quer seja no aspecto da variabilidade entre as 
diferentes raças ou variedades que compõem uma só espécie. 

('') A partir de apresentação feita no Encontro Internacional de Trabalho "Diversidade ecossocial e estratégias 
de cooperação entre ONGs na Amazônia". FASE/FAOR - Belém, Pará, 13-16 de junho de 1994. 



A sua vastidão e a complexa interdependência entre as diferentes formas de vida dão 
uma idéia da importância de compreender a biodiversidade não só como um grande conjunto 
de seres vivos, mas também como um sistema onde uma ameaça a qualquer um de seus 
componentes pode ter múltiplas repercussões para outros. 

Mas a biodiversidade também é dinâmica: ao longo da história da vida na Terra, a 
evolução sempre trouxe o surgimento de novas espécies junto com o desaparecimento ou 
extinção de outras. Ou seja, a extinção de espécies não é novidade alguma; ela sempre fez 
parte do processo da história natural. O impacto das extinções é absorvido, às vezes com 
choques ou às vezes paulatinamente, como parte de um processo que, durante bilhões de 
anos, vem adaptando a face do próprio planeta para mantê-lo adequado para a sobrevivência 
da vida como um todo. 

Ao longo do século XX, quando a raça humana alcançou um alto grau de diferenciação 
social interna junto com um grande domínio técnico na manipulação de recursos naturais, 
vem-se impondo a expansão global da industrialização e da exploração de recursos 
biológicos, geológicos, hídricos, energéticos etc. Como resultado, há uma aceleração inédita 
na taxa de extinção de espécies de todas as formas de vida pela destruição das .mesmas, 
pela eliminação de seus habitats e pela deterioração de seus ambientes em termos de clima . 
e poluição. E possível que esta degradação ambiental e perda de espécies estejam testando 
a capacidade da própria natureza se recuperar; e é muito provável que a médio ou longo 
prazos um dos mecanismos de adaptação da natureza às novas condições inclua a drástica .. _ . 
redução ou até a eliminação da espécie cujo desenvolvimento, predominantemente egoísta, . 
desencadeou esta turbulência caótica na evolução do conjunto. 

A biodiversidade é vital para o conjunto dos seres vivos no planeta, e não só para a 
nossa espécie. Mas ela é importante para nós por razões bem mais diretas e imediatas: 
nossos alimentos são todos biológicos e a sobrevivência das espécies silvestres e cultivadas 
que nos sustentam depende também da manutenção da máxima variabilidade genética das 
mesmas. Muitos povos e comunidades locais indígenas, caboclos, caiçaras, quilombos etc 
têm um interesse vital muito palpável na defesa da biodiversidade em suas próprias regiões. 
Os inovadores sistemas de agricultura sustentável também dependem do conhecimento e 
manejo adequado de toda a biodiversidade dos agroecossistemas: outras plantas, insetos, 
microorganismos etc. 

Mas a biodiversidade não é menos vital para a humanidade, mesmo à distância. Na 
agricultura, por exemplo, o constante melhoramento das variedades vegetais depende da 
disponibilidade para o mundo inteiro de parentes cultivados e silvestres destas plantas, em 
centros geográficos de variabilidade dispersos por regiões do Terceiro Mundo que 
freqüentemente estão sofrendo processos de degradação. Os remédios para os nossos males 
também, mesmo após algumas décadas do predomínio da química sintética, voltam a 
depender cada vez mais da descoberta de plantas e de outros organismos com propriedades 
medicinais nos grandes centros tropicais de biodiversidade. 

Culturalmente, a humanidade encontra razões espirituais ou até psicológicas para 
valorizar as áreas ricas em biodiversidade, desde culturas tradicionais profundamente 
enraizadas e identificadas com seu ambiente natural até as culturas industrializadas que 
buscam em áreas naturais a paz ou inspiração que seus habitats urbanos negam e destroem. 

As razões citadas já seriam suficientes para justificar uma consciência e atitudes 
concretas da sociedade em favor da conservação da biodiversidade, mas aquela diferenciação 
social que acompanha o desenvolvimento econômico dos últimos tempos também se reflete 
nas decisões assumidas pelas sociedades. Neste caso, no mundo de hoje, a conservação 
somente será assumida em nome da humanidade se ela for interessante e aceita pelo poder 
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econômico dominante. Em outras palavras, se o setor empresarial que lucra com as atividades 
que destroem a biodiversidade não mudar de ramo, deslocado por outro setor capitalista 
mais poderoso e com interesse na sua conservação, ou se o atual modelo de desenvolvimento 
não for substituído por outro onde dominem os interesses do conjunto da sociedade, então 
dificilmente a humanidade conseguirá assumir uma mudança de rumos que leve à 
harmonização de sua relação com o mundo biológico do qual fazemos parte, que nos dá 
sustento e que ainda nos abriga. 

A principal novidade da última década é o aparecimento de mais um motivo para a 
conservação da biodiversidade, um motivo capaz de "comover' precisamente aquele setor 
capitalista com poder e interesse suficiente para patrocinar a conservação efetiva da 
biodiversidade. Trata-se do avanço das novas biotecnologias que manipulam diretamente 
os genes de seres vivos com o objetivo de criar novos tipos de organismos com fins comerciais 
nos mais variados setores: alimentos, remédios, cosméticos, energia e variadas outras 
aplicações industriais. A chamada engenharia genética, atividade central deste novo setor 
da tecnologia, é potencialmente capaz de transferir os genes de qualquer organismo biológico 
para qualquer outro (genes transferidos de bactérias para o algodão, de seres humanos para 
porcos, de castanheiras para legumes etc). A matéria-prima da engenharia genética, portanto, 
são os genes das mais variadas espécies de plantas, de animais e de microorganismos. 

Assim, um novo conglomerado industrial, que já desponta como um dos que mais 
devem crescer nas próximas décadas no mundo inteiro, nasceu dependente da conservação 
de fontes de genes, que são encontradas em maior abundância justamente nas regiões mais 
ricas em densidade e extensão de biodiversidade. Para este setor, dominado por algumas 
das mais poderosas empresas transnacionais da indústria química ( como a Ciba-Geigy, 
Bayer, ICI, Monsanto, DuPont, Merck etc, nomes já conhecidos nos setores farmacêuticos 
e de agrotóxicos), a perda da biodiversidade pode significar a destruição de recursos que 
representam verdadeiras minas de ouro para o seu domínio econômico no século XXI. Será 
que as mineradoras, as madeireiras e os pecuaristas - alguns dos grandes devastadores da 
natureza-já encontraram um adversário a sua altura dentro do campo capitalista? Talvez 
sim, se as transnacionais das biotecnologias conseguirem garantir seu próprio domínio 
sobre os recursos genéticos da biodiversidade, assegurando um retomo aos seus investimentos 
bilionários. Voltaremos a esta questão. 

Como se conserva a biodiversidade? 

- 

• Áreas de conservação in situ 
Dependendo do lugar, das condições em que se encontra e dos objetivos, há múltiplas 

formas de se conservar a biodiversidade. A maior parte da biodiversidade do planeta se 
encontra em regiões não degradadas pela ação do homem, concentradas nas latitudes 
tropicais, como a Floresta Atnazôrúca, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. 
(Além do Brasil, as outras regiões mais ricas em biodiversidade são encontradas nas lati 
tudes tropicais da América Central e do Sul, na África Equatorial e no Sul e Sudeste asiáticos.) 

Nestas situações, os esforços de defesa da biodiversidade se referem principalmente ao 
estabelecimento de áreas territoriais de conservação dedicadas à manutenção da biodiversidade 
em suas condições naturais e no próprio lugar onde ela está e vem evoluindo. Este tipo de 
esforço é conhecido como conservação in situ, por se dar no mesmo ambiente onde a 
biodiversidade se encontra. De certa forma, são medidas de zoneamento tenitorial implementadas 
para restringir o impacto ambiental humano a atividades que não ameacem a biodiversidade e 
os ecossistemas nas áreas definidas como prioritárias para serem protegidas. 



Os critérios para a seleção destas áreas normalmente se referem a fatores como o 
número de diferentes espécies presentes em uma certa área, o grau de variabilidade genética 
dentro de importantes espécies presentes ou a incidência de endemismo de certas espécies 
(presença de espécies na área que não se encontram em nenhum outro lugar). 

Há vários tipos de áreas ou unidades de conservação, geralmente estabelecidas por 
medidas do poder público federal, estadual ou municipal. Nas unidades de preservação 
total, não é permitida nenhuma interferência humana. Fora as áreas de preservação 
propriamente ditas, há toda uma gama de outras unidades que admitem a convivência com 
a atividade ou presença humanas, mas com a imposição de certos limites. Há reservas 
biológicas, parques nacionais, áreas de proteção ambiental e outras formas territoriais 
dedicadas principalmente à conservação ( de ecossistemas importantes, da biodiversidade 
que os ecossistemas contêm e/ou de certas espécies ameaçadas de extinção), cada uma 
delas caracterizada por limitações maiores ou menores à atividade comercial, industrial, 
agrícola ou extrativa de pessoas ou empresas. 

A outra forma mais conhecida de área de conservação é a das reservas indígenas, 
dedicadas primordialmente às populações humanas originárias locais mas com funções 
importantes para a conservação também de seus ambientes naturais. Pensar nesta dupla 
função social e ambiental das áreas de conservação é importante para entender conflitos 
que já surgiram em várias regiões do país. Freqüentemente, o "conservacionismo" puro 
esquece as populações locais de caiçaras ou de pequenos agricultores, por exemplo, e 
termina por expulsá-las de suas próprias áreas de origem como se fossem elementos tão 
danosos ao ambiente quanto os especuladores, madeireiros ou pecuaristas. A autoridade 
pública ignora seus direitos e nem percebe que, em muitos casos, estes povos serão os 
agentes de conservação mais eficazes frente aos parcos recursos públicos para a administração 
das áreas de conservação e frente também aos prepotentes grupos econômicos com interesses 
na exploração devastadora mesmo ilegal das mesmas áreas. 

Uma experiência nova com a percepção positiva desta dupla função é a reserva 
extrativista criada inicialmente para assentar definitivamente as comunidades de seringueiros 
na Amazônia, garantindo-lhes em princípio seu próprio sustento através da exploração de 
recursos biológicos locais, sem ameaçar a sobrevivência dos recursos (porque a conservação 
do ecossistema como um todo é condição para a sobrevivência econômica da comunidade 
em si). Este exemplo já mostra uma forma positiva de aliar o interesse concreto dos atores 
econômicos locais com o interesse comum na conservação, e poderá ser seguido e adaptado 
em outros casos para viabilizar a conservação in situ, preservando os interesses sociais e 
econômicos regionais. Há estudos, por exemplo, no Museu Goeldi, de Belém, que 
demonstram que diversas formas de extrativismo já conhecidas na região amazônica são 
capazes de gerar muito mais riqueza para a economia, com a floresta em pé, do que as 
'principais atividades comerciais e industriais - madeireira e pecuária, por exemplo - que a 
destrói. 

• A conservação ex situ 
A outra abordagem principal para manter viva pelo menos uma parte da biodiversidade 

é conservá-la fora de seu lugar de origem. Exemplos incluem os bancos de sementes ou 
germoplasrna para o melhoramento vegetal na agricultura, os jardins zoológicos e botânicos 
e as coleções de microorganismos em instituições de pesquisa. Há vantagens e desvantagens 
neste método, também conhecido como conservação ex situ. 

Os bancos de gennoplasma são importantes para a troca de sementes entre melhoristas 
vegetais do mundo inteiro, centralizando amostras de variedades de muitas culturas agrícolas 
dos mais diversos países. Seu funcionamento revela a profunda interdependência de todos 
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os países na busca de sua segurança alimentar. Mais uma vez, os centros de origem da 
maioria das espécies cultivadas no mundo são localizados nos trópicos, sendo alguns países 
do Terceiro Mundo os fornecedores de absolutamente toda a matéria-prima para o 
melhoramento vegetal em espécies tão importantes como o milho, o feijão, o trigo, o arroz, 
a batata, o tomate, entre várias outras. 

Como estratégia para a troca de germoplasma, os centros cumprem um papel 
estratégico, já que nenhum país do mundo possui a variabilidade genética necessária para 
o melhoramento da maioria das culturas importantes em seus próprios sistemas agrícolas. 

Mas se são importantes como entrepostos para a troca internacional de sementes, os 
bancos de germoplasma também deixam muito a desejar. Como estratégia para a conservação 
do germoplasma, as coleções ex situ vêm sendo questionadas por vários motivos: desde as 
altas taxas de perdas de coleções de sementes armazenadas em condições inadequadas até 
pela pouca representatividade genética das populações de plantas coletadas. Por outro lado, 
as coleções ficam "congeladas" não só nas câmaras frias como também no tempo, enquanto 
as populações presentes no campo continuam evoluindo e se adaptando a mudanças 
ambientais, deixando estas coleções ultrapassadas. 

Existem também sérios problemas políticos em torno do sistema internacional de 
centros de conservação de sementes, muitos dos quais são administrados por uma rede de 
centros de pesquisa sob a responsabilidade de um conselho institucionalmente nebuloso, 
que responde a representantes de muitos governos, empresas e, mais recentemente, da FAO. 
Outras coleções importantes estão nas mãos de governos individuais e de grandes empresas 
sementeiras privadas que, com freqüência, vêm impondo condições políticas como a 
existência de leis de patentes e de cultivares para consentir, em países como o Brasil, no 
envio de amostras de sementes para melhoristas. 

Os jardins botânicos e zoológicos têm relevantes papéis em particular na conservação 
de individuos de espécies de plantas e animais ameaçadas de extinção, assim como no 
estudo e identificação de muitas espécies raras ou pouco conhecidas fora de seu lugar de 
origem. Às vezes, os jardins botânicos também servem de bancos de germoplasma, parti 
cularmente para espécies vegetais que não constumam se reproduzir por sementes. Os exem 
plares de seringueira levados do Brasil no início do século, por exemplo, passaram primeiro 
pelo Kew Gardens na Inglaterra antes de serem implantados na Malásia, ainda uma colônia 
britânica na época. Estas instituições cumprem mais a função de dispersão e pesquisa da 
biodiversidade do que a de conservá-la, sendo que ainda hoje algumas das coleções ex situ 
mais completas de espécies vegetais nativas do Brasil estão catalogadas e à disposição de 
pesquisadores e empresas em países como a Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. 

A mesma situação se dá no caso dos centros depositários de coleções de micro 
organismos como bactérias, fungos, protozoários e virus, com pouquíssimos centros no 
Brasil: por exemplo, a Fundação André Tosello (uma entidade privada em Campinas, SP) 
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim, os biólogos brasileiros se vêem obrigados 
a viajar para o exterior para poderem estudar uma boa parte da biodiversidade conhecida de 
seu próprio país. 

O caso onde o contraste entre os objetivos da conservação in situ e da ex situ fica 
mais nítido certamente se dá no caso do projeto genoma humano, ainda pouco divulgado no 
Brasil. Este empreendimento organizado por governos, universidades e empresas dos países 
industrializados, com a participação de algumas instituições de países do Terceiro Mundo, 
tem o objetivo de coletar amostras do material genético ( cromossomos contendo DNA) de 
todas as raças e agrupamentos humanos do mundo para mapear o conteúdo e a variabilidade 
genética da humanidade como um todo. As aplicações previstas se dariam principalmente 
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na área farmacêutica e de terapias médicas, por exemplo através da identificação da origem 
genética de certas doenças hereditárias e da utilização de técnicas da engenharia genética 
para substituir os genes causadores daquelas doenças por outros extraídos de indivíduos de 
certas raças resistentes a elas. 

Estes são objetivos aparentemente louváveis, mas na prática baseados em pressupostos 
pouco abonadores. Em primeiro lugar, uma das prioridades anunciadas do projeto é fazer 
coletas ( de sangue, cabelo etc) dos povos indígenas do mundo mais ameaçados pela iminência 
da extinção, antes que desapareçam para sempre. Ou seja, o objetivo do único projeto 
significativo no mundo preocupado com a nossa própria biodiversidade humana é procurar 
conservar os genes (em laboratórios) mas não os povos em si. Esta "miopia" se explica em 
boa parte quando observamos que, em última instância, os grandes interessados por trás 
desta iniciativa calcada na "ciência pura" são as grandes empresas farmacêuticas 
transnacionais, que também têm dificuldades em olhar além dos remédios que vendem 
para enxergar os reais problemas de saúde da humanidade como um todo. Com este exemplo, 
podemos entender como a forma de conservação da biodiversidade é influenciada por seus 
objetivos. 

• Controle e regulamentação de atividades econômicas 
É importante mencionar, para completar esta visão panorâmica das formas de 

conservação da biodiversidade, que muitas outras políticas reguladoras podem ter o objetivo 
( às vezes entre outros) de promover a conservação da biodiversidade. Algumas delas podem 
ser repressivas ou inibidoras de atividades nocivas e outras podem incentivar ou premiar a 
conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Condicionar a realização de grandes 
obras à realização de estudos de impacto ambiental que demonstrem, entre outras coisas, a 
perspectiva de não prejudicar a biodiversidade local; zonear certas regiões florestais para 
exigir a manutenção de reservas de mata nativa; impor normas técnicas e limites para a 
extração de madeira ou controlar efetivamente as fontes de poluição da água e do ar (in 
dústrias, usinas, agrotóxicos etc) são algumas medidas que podem promover a sobrevivência 
da biodiversidade, independente da existência de áreas de conservação. 

Outra problemática importante a ser tratada com medidas repressivas é o comércio 
de espécies ameaçadas, desde micos, pássaros e jacarés até a industrialização e venda de 
palmito extraído diretamente de áreas nativas. 

Uma abordagem complementar é o estabelecimento de incentivos para a conservação, 
a exemplo das reservas extrativistas. O prêmio da certificação de produtos da biodiversidade 
obtidos de forma sustentável, através por exemplo de "selos verdes", seria uma forma de 
estimular uma atitude positiva para a conservação, porém tende a esbarrar na absoluta falta 
de capacidade do governo ou (principalmente) do mercado para fiscalizar e garantir com 
segurança a origem dos produtos em questão. 

Uma grande linha a ser explorada neste sentido seria a eliminação de créditos sub 
sidiados e de incentivos fiscais para atividades que ameacem a biodiversidade (pecuária, 
indústria madeireira etc) e a sua substituição por créditos e incentivos direcionados, por 
exemplo, à agricultura e à agrossilvicultura ecológicas. Isto também exigiria investimentos 
públicos direcionados à pesquisa, à difusão e à formação nestas técnicas, mas a meta prin 
cipal seria a inversão dos "sinais de mercado" para que agricultores, comerciantes e outros 
agentes econômicos possam perceber seu próprio interesse não mais na destruição mas na 
conservação da biodiversidade. 



Paraquem se conserva? · . 
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Podemos pensar em vários beneficiários da conservação da biodiversidade, a começar 
pela própria vida planetária e pelas populações de plantas, animais e seres humanos que 
habitam as regiões preservadas e que - mesmo longe delas - alimentam-se ou vestem-se de 
seus recursos biológicos, conforme discutimos no início desta apresentação. Por outro lado, 
temos os cientistas que poderão usufruir dos conhecimentos acumulados em estudos 
biológicos e ecológicos realizados nas áreas ricas em biodiversidade e a partir de "inventários" 
realizados das espécies, variedades e raças identificadas nestas áreas e nas coleções ex situ. 
Estes conhecimentos formarão a base para maiores ações visando a conservação e a utilização 
dos recursos naturais desta biodiversidade. 

É justamente este aspecto da utilização que fez da biodiversidade um assunto polêmico 
nos planos nacional e internacional. Há uma postura de inspiração conservacionista que 
apresenta o que seria uma proposta de consenso ideal. Por esta postura, defendida pelos 
governos dos Estados Unidos e da Europa, e por boa parte das entidades ambientalistas 
norte-americanas, o importante é conservar a biodiversidade "para todos". Os centros ex 
situ complementariam as unidades de conservação in situ e estas teriam um enfoque que 
combina a justiça social, a defesa do meio ambiente e a viabilidade financeira. A fórmula 
para as áreas de conservação se resume na demarcação de unidades e/ou no zoneamento 
para uso restrito, onde as comunidades locais de indígenas, caboclos, quilombos, agricultores, 
pescadores etc assumiriam boa parte da gestão ( evitando despesas com guardas florestais, 
barateando a fiscalização) e poderiam tirar seu próprio sustento através da exploração e 
comercialização sustentáveis dos recursos biológicos da natureza ( a exemplo das reservas 
extrativistas). Alguns destes recursos, inclusive, poderiam ser exportados, como o óleo da 
castanha-do-pará ou o corante do urucum. 

Poder-se-iam imaginar assim soluções para situações que hoje são desastrosas: por 
exemplo, a extração de folhas do jaborandi ( que contêm um alcalóide, a pilocarpina, usado 
pela· transnacional Merck em um remédio contra o glaucoma), onde de alguma forma as 
comunidades locais seriam organizadas para gerir um consumo que não ameaçasse a 
sobrevivência desta espécie de árvore. Os conhecimentos tradicionais seriam valorizados 
como fonte importante para orientar a criação de novos medicamentos e cosméticos. Esta 
proposta surge em discussões internacionais, frente à devastação ambiental e à margina 
lização social e cultural, quase como uma panacéia de "desenvolvimento sustentável" para 
regiões como a Amazônia. 

Entretanto, há uma lacuna nesta proposta. Como já vimos na primeira seção, o grande 
interesse na conservação surgiu nos últimos dez anos a partir do interesse econômico 
mostrado pela indústria biotecnológica, que está preocupada com a perda dos bilhões de 
genes contidos na biodiversidade tropical e que constituem a matéria-prima verdadeiras 
minas de ouro para suas indústrias. As comunidades locais poderão explorar os recursos 
biológicos ( óleos, castanhas, borracha, corantes etc), mas elas não têm acesso à tecnologia 
usada na manipulação dos organismos vivos em nível molecular e genético. Por outro lado, 
nem as empresas transnacionais e nem os governos de seus países de origem desejam 
compartilhar estás tecnologias com os países donos da biodiversidade, muito menos com 
as comunidades locais. Assim, o que aquela proposta tão "politicamente correta" normal 
mente deixa de mencionar é que ela de fato contempla dois níveis bem distintos de desen- : 
volvimento econômico' e tecnológico: um para as comunidades e sociedades locais a partir 
da exploração bruta dos recursos biológicos e outro para as transnacionais e suas próprias 
economias com base nos recursos genéticos a serem manipulados em nível molecular. 
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Concretamente, substâncias químicas úteis para vários setores industriais e os genes 
que codificam a sua produção em plantas, animais e microorganismos estão sendo iden 
tificados a um ritmo acelerado, possibilitando o desenvolvimento de produtos que com as 
novas tecnologias de clonagem e engenharia genética podem ser produzidos em escala 
industrial em qualquer parte do mundo, não importa seu lugar de origem. Uma planta 
medicinal, por exemplo, descoberta por antropólogos entre os indígenas da Amazônia pode 
ser usada para a criação de um remédio que será produzido na Europa ou nos Estados 
Unidos. Seu princípio ativo seria industrializado por extração de plantas colhidas em massa 
nas áreas de origem ou cultivadas em outro lugar, ou ainda sintetizado quimicamente ou 
"replicado" por bactérias geneticamente modificadas. Comercializadas no mundo inteiro, 
as vendas de cada um desses produtos podem render bilhões de dólares ao "criador" desse 
remédio. 

Se em vez de um recurso genético se tratasse de um recurso mineral, o Brasil estaria 
ganhando divisas pela exportação do minério ou do metal processado; se fosse um livro 
publicado no exterior, o autor brasileiro ganharia direitos autorais. Mas com os recursos 
genéticos, atualmente, é pouco ou nada dependendo da conveniência da empresa estrangeira 
envolvida o que sobra para a economia nacional e que se paga às pessoas que transmitiram 
livremente seus conhecimentos farmacêuticos. O produto final, por outro lado, deverá voltar 
ao Brasil na forma de um remédio patenteado e monopolizado por um laboratório 
farmacêutico que cobrará o preço que bem entender. Renderá lucros para a empresa e divisas 
ao país do fabricante e estará disponível somente para quem puder pagar o preço. 

Em muitas regiões do Brasil hoje, da Caatinga à Amazônia e do Pantanal à Mata 
Atlântica, está se intensificando um novo tipo de exploração dos recursos genéticos, na 
ausência de qualquer legislação que a regulamente. Conhecido na literatura de governos, 
indústrias e alguns ambientalistas dos países industrializados como "prospecção genética", 
poderíamos entendê-lo melhor pela denominação de garimpagem genética. Hoje, não é 
propriamente ilegal, mas o país só terá meios para coibi-la e controlá-la quando aprovar 
uma legislação específica neste sentido, já que as atuais portarias envolvendo o CNPq ou o 
Cenargen no controle de "expedições científicas" são virtualmente inoperantes. 

Atualmente, há empresas privadas, universidades, jardins botânicos e até programas 
oficiais de cooperação governamentais de países industrializados dedicados à garimpagem 
genética nas regiões brasileiras mais ricas em biodiversidade. Seja através de convênios 
com universidades, prefeituras ou outros órgãos oficiais, seja através de uma atuação própria 
e puramente "informal", estes agentes se dedicam à coleta e extração sistemática e em 
massa de plantas, pequenos animais (insetos, sapos etc) e microorganismos (em amostras 
de solo) que poderão ser úteis em seus próprios programas de desenvolvimento tecnológico 
e industrial. 

Na melhor das hipóteses, quando há convênios formais, há uma participação de 
cientistas brasileiros nas expedições de coleta; amostras duplicadas do material coletado 
são depositadas na instituição nacional que ofereceu sua infra-estrutura e apoio logístico 
aos expedicionários estrangeiros e os nomes dos cientistas nacionais participantes aparecerão 
como co-autores de trabalhos científicos publicados a partir do estudo das amostras. Esses 
convênios representam uma oportunidade significativa de trabalho e de experiência profis 
sional para muitos cientistas brasileiros (nos casos em que sua função é mais do que guia 
ou carregador) e podem também redundar em contribuições importantes em termos de 
recursos materiais (financeiros, equipamentos etc) para instituições científicas brasileiras 
abandonadas pelos programas públicos nacionais. 

No caso de produtos cujo uso industrial dependerá da extração contínua do material 
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em questão ( como castanhas, óleos, corantes, folhas de plantas medicinais etc), a empresa 
estrangeira por vezes estabelece um contrato formal com uma entidade ou associação da 
comunidade local para assegurar a estabilidade do fornecimento da matéria-prima. Estes 
contratos podem até, quando economicamente convenientes, incluir uma primeira etapa da 
elaboração industrial da matéria-prima realizada pela comunidade local. Nestes casos, 
geralmente imporão também cláusulas comerciais muito comuns como a exclusividade de 
venda para a empresa estrangeira e o sigilo sobre os processos utilizados nestas etapas de 
elaboração. 

Na melhor das hipóteses, o resultado final desta situação é ambíguo. Alguns institutos - 
nacionais de pesquisa e certas comunidades indígenas ou tradicionais têm sido beneficiados 
no curto prazo, em relação a algumas de suas necessidades mais prementes, em troca de 
sua colaboração, dependendo de sua capacidade de negociação e dos interesses da parte 
estrangeira, que além de assegurar o fornecimento de matérias-primas pode projetar uma 
imagem "politicamente correta" no mundo de uma empresa social e ambientalmente 
responsável. 

No que tange a tais aspectos positivos desses trabalhos de garimpagem genética, as 
experiências conhecidas que acarretam beneficios para a parte nacional no negócio. são 
muito recentes e pontuais, provavelmente excepcionais. Os beneficios geralmente são 
calculados sobre a transação comercial em si, seja em dinheiro, seja em apoio material, 
obras etc. Não são conhecidos casos onde haja uma participação do parceiro brasileiro nos 
lucros obtidos com a industrialização, por exemplo, de novos medicamentos obtidos a partir 
do conhecimento de comunidades tradicionais ou de institutos científicos brasileiros. E não 
há nunca um acordo que envolva a transferência de tecnologia ou programas de capacitação 
para que os cientistas brasileiros possam chegar a dominar todo o processo técnico que faz 
parte do desenvolvimento de produtos a partir dos recursos genéticos nacionais fornecidos. 

É sintomático, talvez, que não haja nenhum levantamento no país, sequer impres 
sionista, sobre os trabalhos de garimpagem genética atualmente em curso. Mas há abundantes 
relatos verbais e informais sobre coletas de recursos genéticos de plantas, insetos, amostras 
de solo etc, que são levados de graça por empresas, pesquisadores e cooperantes, sem 
nenhuma contrapartida para a parte nacional, para serem estudados no exterior. Como regra 
geral para a garimpagem genética, o Brasil não ganha divisas, não ganha tecnologia e nem 
recebe o reconhecimento moral por sua contribuição. 

Desta forma, a solução da conservação politicamente correta, com unidades de 
conservação envolvendo e respeitando os interesses das comunidades locais, apresentaum 
lado extremamente questionável, não tanto no que propõe de concreto, mas no que seus 
proponentes ignoram ou até rejeitam: os direitos soberanos do país sobre seus recursos 
genéticos (a não ser por quilo de material vendido) e das comunidades cientificas, indígenas 
e tradicionais sobre os frutos de seu conhecimento (a não ser pela ilusória promessa de 
enquadrá-lo no sistema de patentes industriais). Desta forma, os habitantes imagináveis 
destas reservas, parques e outras unidades de conservação virariam pouco mais do que os 
caseiros que vigiam e mantêm os reservatórios de grandes empresas transnacionais, que - 
sem pagar nada - esperam poder continuar com sua prospecção de recursos genéticos que 
insistem em ver como "patrimônio da humanidade". Ao mesmo tempo, aqueles que seriam 
os guardiães de santuários da biodiversidade cairiam na condição de protetores de beneficies 
econômicos e de segredos tecnológicos aos quais nem eles nem seu próprio país teriam 
acesso. 



Biodiversidade, recursos genéticos e patentes 

A atual política nacional de biodiversidade está orientada, por um lado, para o 
estabelecimento de áreas e unidades de conservação com ou sem a participação ou anuência 
das populações locais e, por outro, para a promoção de pesquisas informativas sobre a flora 
e fauna, com a criação de "inventários" da biodiversidade e de grandes bancos de dados 
eletrônicos acessíveis por redes de computador como o InterNet em nível planetário, 
colocando as informações à disposição de quem tiver a tecnologia para aproveitá-las. 

Mas o governo federal tem sido completamente omisso sobre outros aspectos - 
principalmente quanto ao chamado "uso sustentável" da biodiversidade. Há uma omissão 
quase total para com a soberania sobre os recursos genéticos, para o direito de acesso às 
biotecnologias que permitiriam o seu uso e desenvolvimento e para uma participação nos 
beneficias derivados do material e dos conhecimentos brasileiros. Apesar de garantidos 
como direitos dos países pela nova Convenção sobre a Diversidade Biológica, ratificada no 
início de 1994 pelo Brasil, estes aspectos continuam absolutamente ausentes da agenda 
oficial do Governo e do Congresso Nacional, que teriam que aprovar novas leis para fazê 
los valer no Brasil. 

Os novos direitos garantidos aos países-membros (e suas populações) da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, principalmente nos seus artigos 15 e 16, são explícitos e 
contundentes. O artigo 15, sobre o "Acesso a Recursos Genéticos", abre com a afirmação 
de que "a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos 
nacionais e está sujeita à legislação nacional". Por outro lado, cada país "deve procurar 
conceber e realizar as pesquisas científicas baseadas em recursos genéticos providos por 
outras partes contratantes (países-membros da Convenção) com sua plena participação". 
Finalmente, cada país deve adotar leis "para compartilhar de forma justa e equitativa os 
resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os beneficios derivados 
de sua utilização comercial e de outra natureza com a parte contratante provedora desses 
recursos". 

O artigo 16, sobre o "Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia", afirma 
que cada país deve comprometer-se- mesmo que a tecnologia seja patenteada- "a permitir 
e/ou facilitar a outras partes contratantes o acesso a tecnologias que sejam pertinentes à 
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos 
genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a transferência dessas 
tecnologias". 

Esse artigo também reconhece que as tecnologias sujeitas a patentes devem ter estes 
direitos respeitados, desde que a patente não impeça o acesso e transferência da tecnologia, 
que são "essenciais para a realização dos objetivos desta Convenção", e ainda exige que 
cada país adote medidas "para que o setor privado permita o acesso à tecnologia". É preciso 
lembrar neste sentido que, pela Convenção de Paris de 1883 ainda em vigor , os direitos de 
patentes são decididos com soberania em cada país. 

Sobre o respeito pelos conhecimentos indígenas, é o artigo 8 (Conservação in situ) 
que estabelece a norma a ser implementada pelos países. Para esses conhecimentos, as leis 
nacionais devem "incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação 
dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa 
dos beneficias oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas". 

O texto final da Convenção sobre a Diversidade Biológica, aprovado em junho de 
1992, provocou muitas polêmicas ao longo do processo de sua negociação e contém perdas 
e ganhos para todos os lados, com vários pontos deixados propositalmente ambíguos para 



futuras negociações ou para a implementação segundo os interesses e costumes de cada 
país. Mas é lamentável observar, dois anos mais tarde, que o governo brasileiro tenha se 
empenhado quase exclusivamente em implementar um dos pontos que mais polêmica 
provocou durante todo o curso das negociações - o patenteamento das biotecnologias e dos 
seres vivos - através de um Projeto de Lei de Propriedade Industrial aprovado pela Câmara 
dos Deputados em junho de 1993 e atualmente tramitando pelo Senado Federal. O reco 
nhecimento de patentes para as biotecnologias na Convenção foi tratado como uma perda 
para o Brasil, por funcionar na prática como um obstáculo ao acesso às biotecnologias, mas 
é quase o único ponto até o momento sobre o qual o governo tomou alguma iniciativa. 

Vê-se no texto da Convenção, porém, que o reconhecimento dessas patentes é colocado 
de forma ambígua; não há uma clara exigência para que cada pais as adote em sua legislação 
nacional. O que está claro é que as patentes dadas em alguns países poderão afetar as 
negociações internacionais sobre o acesso aos recursos genéticos, porém dentro de um 
conjunto interligado de fatores, onde de fato a patente se encontra subordinada à realização 
dos objetivos essenciais da Convenção, como o uso sustentável da biodiversidade, a 
transferência de tecnologia e a participação equitativa nos beneficias derivados da exploração 
dos recursos genéticos. Estes pontos, hoje consagrados no direito internacional, são 
verdadeiros ganhos para o Brasil, mas sobre eles o governo ainda terá que elaborar uma 
proposta de normas e medidas legais que governarão a postura do país nessas negociações. 
Aprovar já o patenteamento das biotecnologias (processos) e dos seres vivos e material 
biológico (produtos) oriundos da engenharia genética, em vez de elaborar uma proposta 
legislativa para o conjunto destes fatores, poderá levar a uma situação onde - na prática - o 
país não tenha mais força política para implementar as outras medidas mais benéficas para 
os interesses nacionais. 

Na melhor das hipóteses, poderíamos debitar esta atitude dos governos Collor e Itamar 
a uma subestimação da importância da Convenção e à redução da "questão das patentes" a 
uma pendência secundária com os Estados Unidos, que precisa ser resolvida de qualquer 
forma para não mais atrapalhar outras negociações internacionais. Os dois assuntos, de 
fato, são tratados como questões pertinentes ao reino das relações internacionais e 
administrados dentro da esfera administrativa da política externa do pais. Muitos diplomatas 
brasileiros, no entanto, parecem não ter percebido o inter-relacionamento entre patentes e 
recursos genéticos ( que passa pelas biotecnologias usadas para desenvolvê-los e não pelo 
patenteamento dos recursos genéticos em si), e as vozes que o governo tem ouvido sobre 
patentes na comunidade científica nacional parecem mais interessadas em fazer seus próprios 
negócios com as multinacionais do que incluir os recursos genéticos em uma política de 
desenvolvimento nacional. Seja lá como for, ainda há tempo para a sociedade civil prosseguir 
em seu trabalho de pressão e de convencimento. 

Propostas para as ONGs 

- 
Para concluir, falta esboçar alguns dos pontos principais que devem ser tratados para 

estabelecer uma política nacional de biodiversidade que contemple os vários aspectos da 
problemática. A seguir, algumas sugestões para discussão. 

Conservação - Priorizar iniciativas de conservação in situ, com trabalhos ex situ 
orientados "principalmente a fim de complementar medidas de conservação in situ", como 
consta na Convenção. Não só respeitar as populações locais nas áreas e unidades de 
conservação, mas incorporá-las ativamente na elaboração e gestão das mesmas, com vistas 
a permitir que tirem seu sustento e desenvolvam as economias regionais de modo que a 
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conservação da biodiversidade faça parte de sua própria estratégia social. 
Conscientização - Intensificar os trabalhos educativos e de divulgação sobre o 

significado e a importância da biodiversidade junto a setores e movimentos sociais cujos 
interesses envolvam seu uso e/ou conservação. Assim como também junto ao governo e aos 
meios políticos em particular, para que as várias questões relacionadas a ela sejam, primeiro, 
compreendidas e, segundo, incorporadas não só a políticas de conservação como tais, mas 
às estratégias de desenvolvimento nacional em geral. A "megadiversidade" brasileira precisa 
e pode ser conservada com objetivos ambientais e sociais imediatos, e com a finalidade de 
alavancar o desenvolvimento com base em um recurso natural estratégico também. 

Recursos genéticos - Estabelecer, através de lei nacional, normas e condições para 
permitir o acesso e a coleta dos recursos genéticos nacionais. As condições a serem impostas 
pela lei seriam obrigatoriamente incluídas em contratos averbados por um órgão oficial a 
serem assinados entre o coletador e a instituição nacional, e cobririam pelo menos os seguintes 
elementos: 

a) os recursos aos quais se possa ter acesso; 
b) os beneficies que possam ser obtidos pela coleta de amostras; 
e) a distribuição desses beneficies no interior do país, contemplando especificamente 

a retribuição pelo uso de conhecimentos de comunidades indígenas ou tradicionais quando 
for ocaso; 

d) as limitações para o uso ambientalmente adequado dos recursos, particularmente 
para as espécies ameaçadas ou em perigo de extinção; 

e) a forma de incidência de direitos de propriedade intelectual e os direitos eventuais 
de participação ou co-autoria dos pesquisadores ou informantes nacionais; 

f) a forma em que serão compartilhados os resultados científicos das pesquisas; e 
g) a garantia de acesso e a transferência das tecnologias aplicadas sobre os recursos 

genéticos. 
Esta lei seria aplicada também à coleta de germoplasma de plantas para uso no 

melhoramento vegetal. 
Propriedade intelectual - Há três assuntos a serem contemplados neste item: o 

patenteamento de biotecnologias e de seres vivos, a "lei de cultivares" ( ou proteção dos 
direitos do melhorista) e a proteção dos direitos intelectuais das comunidades indígenas, de 
agricultores e outros. Todos os três precisam ser pensados em conjunto e em relação às 
políticas e regulamentações sobre recursos genéticos e biotecnologias. Há pressões externas 
e também interesses de entidades nacionais para uma pronta definição dessas questões. 
Mas o novo acordo do GATT ( capítulo sobre a propriedade intelectual - Trips) garante dez 
anos de prazo para estabelecer uma nova legislação neste campo e a solução não pode ser 
tratada com açodamento. Para esboçar muito brevemente um posicionamento, poderíamos 
oferecer o seguinte: 

Patentes: Se o atual projeto de propriedade industrial for aprovado nos próximos 
meses sem uma definição sobre estes outros aspectos de uma política de biodiversidade e 
recursos genéticos, ele deve proibir o patenteamento de seres vivos e material biológico 
(produtos) e das biotecnologias em geral (processos). Outro projeto futuro, visando a 
complementação daqueles aspectos, poderá ser discutido e negociado para garantir a proteção 
de direitos legítimos nesta área sem prejuízo para a ciência, tecnologia e economia nacionais. 
Não poderá haver patenteamento inclusive de forma indireta para plantas e animais, para 
produtos naturais ou para as biotecnologias atualmente em uso no país. 

Lei de cultivares: Este projeto de lei, preparado pelo Governo mas ainda não enviado 
ao Congresso, criaria uma proteção para os direitos do melhorista parecida com a patente 
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para as novas variedades de plantas, ou seja, para as sementes agrícolas. Tal lei - se e 
quando for aprovada - deve contemplar os direitos dos agricultores melhoristas, cujas 
variedades dão origem aos cultivares comerciais; não poderá limitar o direito de o agricultor 
voltar a plantar os grãos colhidos como semente; terá que resguardar o direito de o melhorista 
usar cultivares protegidos para criar novas variedades; e deve inovar na restrição aos direitos 
monopolistas das empresas melhoristas protegidas. 

Conhecimentos indígenas: Os direitos intelectuais dos povos indígenas e tradicionais, 
agricultures-melhoristas e outras comunidades merecem tanta proteção quanto as con 
tribuições inovadoras de outros cientistas e empresas à atividade industrial e comercial. 
Mas exigirão um modelo juridico distinto do das patentes por se tratar de inovações realizadas 
de forma coletiva e ao longo de muito tempo, às vezes gerações. No caso dos recursos 
genéticos (sementes, plantas medicinais etc), cujo valor comercial depende da contribuição 
intelectual destes grupos, a lei sobre o acesso e coleta dos recursos genéticos deverá exigir 
que contratos para a coleta garantam um retomo às próprias comunidades nas formas de: 

a) um reconhecimento explícito de sua contribuição; 
b) pagamentos fixos pela informação e pelo material coletado; e 
e) participação nos beneficios eventualmente derivados de produtos comerciais. 
A proteção desses direitos será de responsabilidade do poder público e não dependerá 

do registro prévio dos conhecimentos ou inovações. 
Biotecnologias - Para os ambientalistas, consumidores, cientistas e a sociedade em 

geral, as novas biotecnologias baseadas na engenharia genética poderão ser vistas como 
tão perigosas hoje quanto a tecnologia nuclear, inclusive pela perspectiva de envolvimento 
militar nesta área. Por outro lado, não nos parece adequado que o país fique por fora dos 
avanços científicos e tecnológicos que estão ocorrendo de maneira cada vez mais acelerada 
nos países industrializados, como parece ser a política nacional de C&T que, nos últimos 
anos, vem sucateando a capacidade fisica e intelectual de pesquisa no Brasil. 

Nessa questão, o movimento ambiental ainda tem muito o que estudar e discutir. De 
qualquer maneira, não é admissível manter a atual postura de passividade nas políticas 
oficiais ( e omissão por parte de nossos movimentos) frente à onda de garimpagem genética 
que continua levando recursos e conhecimentos nacionais de graça, reforçando a dependência 
econômica e tecnológica do país, e frente aos reais perigos ao ambiente e à saúde humana 
implícitos no uso descontrolado dessas tecnologias. 

,,,..... 

Conclusão 

- 

Este esboço inicial de medidas e políticas a serem adotadas nos dá uma idéia da 
importância, da complexidade e do tempo que será necessário para equacionar os interesses 
nacionais e a harmonia na cooperação internacional sobre a biodiversidade. O objetivo é 
que a nossa relação com a natureza seja preservada e que tanto os recursos da biodiversidade 
como a tecnologia e os benefícios econômicos sejam livremente compartilhados de uma 
maneira justa pelos países fornecedores e consumidores, com a devida participação dos 
setores sociais envolvidos. Serão necessários esforços conjuntos do governo, do poder 
legislativo e das entidades civis para assegurar que a diversidade de espécies nacionais 
esteja efetivamente a serviço da humanidade como um todo, evitando que a bandeira da 
biodiversidade, na prática, seja transformada em um novo instrumento de domínio sobre 
recursos naturais dos países subdesenvolvidos. 
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Neste texto, procuro mostrar a importância da biodiversidade para as pessoas que 
vivem nas regiões tropicais, utilizando como exemplo os sistemas de quintais. 

Estes sistemas são apenas um aspecto da infinidade de usos e manejo da diversidade 
biológica praticados por estas populações, como pode ser visto em diversos estudos sobre 
grupos sociais tais como os babaçueiros, castanheiros, seringueiros, palmiteiros, catadores 
de caranguejo, pescadores e pequenos agricultores. Contudo, estes usos sociais da biodi 
versidade não são normalmente considerados nas discussões e nas definições de políticas 
para a conservação e o uso sustentado dos recursos da biodiversidade que, na prática, são 
condicionadas pelo modelo de desenvolvimento adotado - basicamente excludente -, 
restando a essas populações se organizar e lutar para ter vez e voz. 

Todos os sistemas vivos apresentam variabilidade. A diversidade é uma característica 
universal dos sistemas vivos em todos os seus níveis de organização, de moléculas a 
ecossistemas. Tal diversidade permite que haja vida nos mais diferentes ambientes da Terra: 
do fundo do mar às altas montanhas, dos trópicos aos pólos. Estes ambientes fisicos e 
biológicos mudam constantemente com o tempo. A diversidade biológica capacita os seres 
vivos a enfrentar e a se adaptar a estas mudanças e sobreviver a distúrbios. 

A consciência da importância da diversidade biológica para a permanência da vida 
na Terra tem impulsionado movimentos em defesa da biodiversidade em todo o mundo, no 
sentido de minorar as suas perdas. A extinção é para sempre. Esta é uma questão que 
concerne e atinge todos os cidadãos e uma preocupação de todos os que consideram ofensivo 
o fato de que o produto de um número de mudanças genéticas, acumuladas por imenso 
período de tempo, venham sendo destruídas pela ação humana em um ciclo de extinção na 
mesma escala dos eventos geológicos do passado, mas condensados em um período de 
tempo incomparavelmente menor. 

Recentemente, vem aumentando o medo de que a extinção de espécies e a redução da 
diversidade genética das espécies selvagens e domesticadas possam levar à perda de 
estabilidade e função dos ecossistemas que regulam processos essenciais à sobrevivência 
da civilização humana. Serviços ambientais, como a regularização hídrica e climática;' 
levaram os governos e entidades internacionais a proporem medidas de conservação da 
biodiversidade. - 

Além destas razões biológicas e ecológicas, questões éticas existenciais motivam 
amplos setores da sociedade mundial, que encaram a proteção da natureza como um respeito 
a todas as formas de vida e reconhecem que a biodiversidade tem seu sentido e razão pela 
sua própria existência. Parafraseando Goethe, estamos cercados e enovelados pela natureza, 
incapazes de sair de dentro dela. Neste sentido, a proteção da natureza é uma contribuição 



essencial para o asseguramento abrangente das condições de existência humana. 
Contudo, a biodiversidade é também recurso. Tudo que o homem utiliza da natureza, 

seja bens ou serviços, são recursos econômicos, de uso direto ou indireto. Sob este ponto de 
vista, a conservação da biodiversidade assume o papel de manter um estoque de recursos 
atuais e potenciais. A importância de conservar espécies e genes assume um papel estratégico 
para a economia mundial, seja para a produção de novos produtos industriais, tais como 
novos medicamentos, seja para garantir uma menor vulnerabilidade da produção 
agrossilvipastoril. Com o avanço da biologia molecular e das técnicas biotecnológicas, a 
diversidade da informação genética assume um papel fundamental nesta "era da informação", 
semelhante ao do petróleo na "era industrial". 

E como o petróleo, estes recursos estão desigualmente distribuídos no mundo. Somente 
nas florestas tropicais, que ocupam menos de 7% da área da Terra, estão concentrados de 
50 a 70% ( os dados não são precisos, pois conhecemos ainda muito pouco a diversidade da 
vida na Terra) da biodiversidade. Desde o século XVI, época em que tem início a exploração 
colonial, estes recursos foram sistematicamente apropriados, principalmente pelas indústrias 
químicas, farmacêuticas e alimentares mundiais, de tal forma que, usando as palavras de 
Kloppenburg, "os países pobres do Sul, ricos em genes, subsidiaram o desenvolvimento 
dos países ricos do Norte, pobres em genes". 

Hoje, o modelo de desenvolvimento adotado por estes países tropicais de mega 
diversidade põe em prática políticas de uso da terra conflitantes com o uso sustentável e a 
conservação dos recursos genéticos, propiciando a diminuição acelerada da diversidade 
biológica. Decorre daí a preocupação em conter este processo, desencadeando uma intensa 
pressão internacional para a criação de áreas de conservação, principalmente para atender 
a necessidade de matéria-prima para o setor industrial biotecnológico, embora, raramente, 
tal objetivo seja claramente explicitado. 

É, portanto, sobre estes países tropicais de "megadiversidade" que recai o maior ônus 
da conservação, onde grandes áreas estão sendo propostas ou transformadas em unidades 
de conservação. Considerando que os maiores benefícios são obtidos em nível mundial, 
tanto pela população quanto pelas empresas transnacionais de alimentos, de sementes e 
farmacêuticas, os governos destes países vêm discutindo formas de compensação financeira 
por parte dos países do Norte, no sentido de minimizar as perdas decorrentes da não 
incorporação destas áreas ao ''processo produtivo". Este debate ficou claramente explicitado 
durante a Conferência das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro, em 1992. 

Portanto, a biodiversidade é um recurso de interesse estratégico para diferentes grupos 
sociais. Deste modo, a sua conservação assume diferentes significados, dependendo do 
setor da sociedade interessado nela. Contudo, na prática estes significados não são exclu 
dentes, pois ao se conservar um ecossistema como patrimônio da humanidade, por razões 
éticas, biológicas ou ecológicas, simultaneamente se preserva a matéria-prima para a 
indústria mundial. Muitas alianças estão sendo feitas entre grupos ambientais, empresas 
privadas, bancos de desenvolvimento e agências governamentais para a definição e 
implementação de uma política de conservação nos países tropicais. 

Contudo, estas alianças em prol da conservação da biodiversidade normalmente 
realçam os aspectos éticos, biológicos e ecológicos e, somente quando necessário, utilizam 
argumentos econômicos, enfatizando a importância dos recursos genéticos para a cura de 
enfermidades como o câncer e a AIDS e a sua crescente importância para a indústria 
biotecnológica. Pouco se fala - e quase nunca entra como uma variável no processo de 
decisão - sobre o fato de que a biodiversidade, além de regular processos essenciais à 
sobrevivência do planeta ou de servir de matéria-prima essencial para as empresas biatee- 
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,,...., nológicas, alimentares e farmacêuticas, é a fonte de recursos básicos para grande parte da 

população dos países tropicais, que obtém da diversidade da flora e da fauna parte do seu 
sustento. Esta base de recursos possibilita a diferentes grupos sociais uma "sobrevivência 
sustentada". 

A título de exemplo, podemos citar a população da província de Uttara Kannada, na 
Índia, que depende da vegetação natural para atender a quase toda sua necessidade energética 
(para cozinhar e aquecer a água), alimentação de animais e 80-90%, dos nutrientes necessários 
às suas terras cultivadas. A população local também é dependente da vegetação natural 
para fabricar cordas, cestas, implementes agrícolas e de pesca e como material de construção 
de suas casas. Eles ainda coletam frutas, caçam e pescam, obtendo, assim, uma fração 
significativa de sua nutrição, bem como retiram da biodiversidade os remédios de que 
necessitam. Esta situação, descrita por Gadgi.l (1992), não é exceção e sim regra para grande 
parte da população dos países tropicais, seja ela rural ou urbana. O uso sistemático da 
riqueza de recursos que a biodiversidade tropical oferece, permitiu que diversos grupos 
sociais sobrevivessem acima da linha da miséria absoluta. Os agricultores, pescadores e · 
extrativistas da Amazônia são um exemplo claro deste fato. 

O padrão de definição de áreas de conservação, enfocando interesses em âmbito 
mundial e impedindo o seu uso tradicional, destitui as populações locais de toda a autoridade 
sobre a base de recursos naturais. Como afirmou Diegues (1994), estas áreas são espaços 
públicos criados sobre espaços comunitários. O acesso dessas populações aos recursos da 
biodiversidade fica restrito e um claro conflito de interesses se estabelece. Além disso, de 
uma forma mais drásticà, a sobrevivência desses grupos, baseada na utilização de uma 
ampla gama de recursos naturais, vem sendo ameaçada pelo processo crescente de con 
centração de seu uso por uma minoria da população mundial. As alterações ambientais 
causadas por este processo vem impedindo o acesso ou eliminando a diversidade de recursos, 
condenando esses grupos à miséria ou à morte. 

Em geral, as populações locais são lembradas de forma utilitária nas discussões entre 
os vários setores envolvidos na questão da conservação ambiental, isto é, como fonte de 
informação para identificar recursos na natureza ou como auxiliares na proteção destes 
recursos, atuando como "guardiães da biodiversidade". Raramente se discute a conservação 
sob o ponto de vista da massa de excluídos da economia formal, que complementam os 
seus parcos ganhos com o uso e o manejo dos recursos naturais. 

Para pensar a conservação, considerando que as pessoas têm também importância, é 
necessário compreender e identificar estes usos. Somente conciliando os interesses mundiais 
para preservação com os interesses das populações locais, de forma a garantir a susten 
tabilidade e o acesso a esses recursos, poderemos obter uma conservação duradoura e 
socialmente justa. É idéia comum que estes usos são restritos às populações basicamente 
extrativistas, como os seringueiros e índios da Amazônia e que para atendê-los existem as 
reservas indígenas e as reservas extrativistas. Estas últimas constituem um grande avanço 
e uma mudança no modelo de conservação adotado internacionalmente. Contudo, a im 
portância da biodiversidade como recurso não fica restrita apenas a esses grupos. Diversos 
trabalhos científicos realizados em vários países tropicais apontam para a importância fun 
damental dos múltiplos recursos da natureza para a vida de grande parte da população. 

A imensa biodiversidade das regiões tropicais, tanto de espécies quanto de ecos 
sistemas, permitiu que as populações locais desenvolvessem um sistema integrado de 
produção agrícola composto por atividades de coleta desta grande diversidade de recursos 
vegetais e animais, pelo manejo e enriquecimento dos ecossistemas naturais e pela lavoura 
de subsistência, principalmente de mandioca, arroz e milho. Um dos componentes deste 

-· 
- -- 

-· 
- 

- 
r- 

- 

'~' ~ •.... ·~· . ' 

,·.• 



sistema integrado são os chamados "quintais agroflorestais", englobando o cultivo de 
espécies florestais e/ou agrícolas, associado à criação de animais em áreas próximas às 
casas. 

Por não produzirem mercadorias e tendo somente valor de uso para os seus pro 
prietários, estes sistemas, dos mais antigos praticados no mundo tropical, são normalmente 
negligenciados pelos dirigentes políticos, administradores, planejadores e pelos técnicos 
(agrônomos florestais e extensionistas rurais). 

Apesar de "invisíveis" para a economia formal dos países tropicais, estes sistemas 
permitem que estas populações obtenham uma complementação importante em seus níveis 
de subsistência, como é o caso dos pequenos agricultores da Amazônia que conseguem seu 
sustento utilizando um sistema integrado de atividades de uso do solo. Além da roça tra 
dicional (roça branca), coletam recursos através de atividades extrativistas nas áreas naturais, 
em capoeiras manejadas e nos quintais agroflorestais, complementando, desta forma, sua 
renda e seu sustento. 

É interessante notar que, em todo o mundo tropical, estes sistemas são muito parecidos, 
seja na Indonésia, na América Central, ou no manejo secular do cerrado brasileiro feito 
pelos índios Caiapós, criando ilhas de produtividade e aumentando a oferta de recursos. 

Condicionados pelas características ambientais dos trópicos, premidos pela limitação 
da mão-de-obra em geral, restrita apenas à força de trabalho familiar e pelas dificuldades 
de acesso à terra, aos insumos agrícolas e aos produtos industrializados modernos, os 
habitantes destas regiões criaram sistemas adaptados a esta situação como uma resposta ao 
desafio de sobreviver nestas condições. Isto ocorre, em maior ou menor escala, tanto na 
zona rural quanto na urbana dos países tropicais. 

Anderson (1985), em um estudo de quintais no Pará, verificou que o manejo e o 
aproveitamento do quintal só pode ser apreciado num contexto mais amplo que abrange 
outras zonas de uso como as florestas manejadas, a roça e a mata. O quintal não pode ser 
entendido isoladamente, pois as diversas zonas de manejo compõem um sistema integrado 
de manejo que garante o aumento de oportunidades para a exploração do meio ambiente. 
"Essas oportunidades incluem atividades domésticas e recreativas, pesca, caça, criação de 
animais, utilização de frutos, palmito, madeira, adubo, plantas ornamentais, fibras, látex, 
mel, óleos, remédios, utensílios etc. Nenhuma zona oferece todas essas oportunidades, mas 
o conjunto sim." 

Muitos autores, embora concordando que os quintais sejam um sistema sustentado e 
adequado às condições tropicais, consideram que os quintais são apenas um sistema primitivo 
de uso da terra e de pouco ou nenhuma expressão nos dias de hoje. Ao contrário, com o 
crescente processo de destruição de outras fontes de recursos naturais, os quintais assumem 
importância cada vez maior. Um recente exemplo da grande freqüência dos quintais em 
algumas comunidades amazônicas foi relatado por Siviero (1994), que estudou 101 
propriedades agrícolas de terra firme ao longo dos rios Negro e Solimões. Ele verificou que 
absolutamente todas as propriedades visitadas possuíam um quintal agroflorestal, deno 
minado localmente de "miscelânea". Estes quintais complementam a dieta básica diária, 
principalmente de vitaminas e sais minerais, que não é fornecida pela agricultura de sub 
sistência ou pela caça e pesca. Os excedentes da "miscelânea" são comercializados com os 
"regatões" e em feiras nas cidades ou dados a vizinhos e parentes da comunidade. 

Nestas "miscelâneas", com área variando de 0,5 a 4 ha, são cultivadas aleatoriamente 
espécies frutíferas (regionais e introduzidas), espécies arbóreas (madeira) e espécies 
hortícolas, de valor nutricional e medicinal. Muitas espécies que são cultivadas neste local 
são trazidas da floresta para perto das casas para facilitar a colheita. Deste modo, "a 
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miscelânea empresta elementos da floresta em sua formação, iniciando um processo de 
domesticação, e ajuda a preservá-los geneticamente". . r' . 

Apesar da importância dos quintais nas áreas mais antigas ( ou comunidades 
tradicionais), eles também representam um elemento importante para a sobrevivência e a 
manutenção das populações nas áreas de ocupação mais recentes. Em outras áreas do Estado 
do Amazonas também foi relatado (Saragoussi et a/li, 1987) a grande freqüência de quintais 
nas propriedades rurais de áreas representativas de três tipos de colonização mais freqüentes 
na Amazônia. Nas localidades mais antigas, compostas de amazonenses, nordestinos e 
japoneses, 75% dos colonos têm quintais. Mesmo em Juma, colonização recente de apenas 
cinco anos, predominantemente composta por agricultores provenientes do Sul do Brasil, 
40% dos agricultores já tinham o seu quintal formado. É interessante notar que os quintais 
do Juma eram os mais diversificados, com 33 espécies, predominantemente arbóreas, e 
com espécies recentemente introduzidas na região como a pinha e a amora. Segundo os 
autores do trabalho "acredita-se que a estratégia adotada pelos produtores seja experimentar 
todas as espécies às quais eles têm acesso, e, ao longo do tempo, selecionar aquelas que 
melhor se adaptam à região". Além de fornecer alimentos, o quintal funcionaria como uma 
campo de aclimatação e experimentação de espécies para posterior utilização em plantios 
maiores. Nas regiões de colonização mais antiga, os quintais estariam em uma fase de 
estabilidade em sua composição, mantendo-se somente as espécies mais adaptadas. 

A presença de quintais não se restringe ao meio rural. Embora pouco estudado, o 
quintal é extremamente comum nas áreas urbanas brasileiras. Além da sua importância na 
mudança do microclima ( a presença de árvores no quintal refresca a moradia), tem, nas 
famílias mais pobres, a mesma importância na complementação nutricional e na oferta de 
medicamentos já vista na zona rural. 

Em Brasília, Dias (1989) descreveu a dinâmica das atividades humanas dos moradores 
que vivem na comunidade Mina d' Água, localizada no Plano Piloto, a 400 metros do lago 
Paranoá. Estes moradores completavam a sua renda com a pesca no lago, poluído por 
descargas de esgoto, e com quintais: "A pesca representa uma importante parcela do input 
protéico animal na alimentação da comunidade, sendo para algumas famílias a única fonte 
de proteína animal." 

Do total de 48 barracos, apenas três não tinham quintais, sendo que 32 (67%) tinham 
quintais bem estabelecidos, compostos de ervas fiutíferas e outras plantas comestíveis, 
como pode ser visto na tabela abaixo: 
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Cultivo N.0 de barracos % 

Ervas 45 94 
Frutíferas 38 79 
Outras plantas 
comestíveis 32 67 

r- 

Nestes quintais, foram levantadas 72 espécies de plantas utilizadas como alimento, 
remédios, ornamentais e usos diversos. Além destas, havia 18 outras espécies sem uso 
aparente. O conhecimento sobre o uso da flora medicinal era patrimônio de algumas pessoas 
do assentamento que indicavam a planta, o preparo e a dose. Resina do jatobá para cortes 
em geral; para acalmar os nervos, chá de capim-santo ou erva-cidreira; para os sofrimentos 
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do figado, boldo, serralha ou jurubeba; para males da garganta, sucupira; para rachaduras 
nos pés e as estrias das gestantes, utiliza-se o óleo de mamona. Esta multiplicidade de usos 
da biodiversidade atendia, mesmo que precariamente, suas necessidades. Devemos lembrar 
que esta prática fltoterapêutica ocorria a menos de 150 metros de uma quadra urbanizada 
onde seus moradores têm à disposição uma complexa rede que inclui, entre outros, médicos, 
laboratórios e farmácias, "para satisfazer, nem sempre a contento, suas necessidades de 
saúde". 

Muitas das plantas são cultivadas em função de crendices, superstições e outros fatores 
de origem cultural. O alecrim é usado para "quebranto"; a arruda para benzimento; a língua 
de-sogra ou espada-de-são-jorge para a proteção da casa. Outros usos da flora incluem o 
feijão fedegoso que é torrado, pisado e misturado ao pó de café, aumentando-lhe o rendimento 
( dá "fúria"), o tabaco para mascar e fumar, a mutamba para lavar os cabelos, o algodão 
para a feitura de travesseiros e pavios de lamparinas, a cana-de-macaco para fazer cercas, 
murici-de-ema na produção de licor e lenha para cozinhar. 

Em uma análise comparativa de 53 quintais de dois bairros vizinhos de Cuiabá, Ferreira 
& Dias (1994) verificam que no bairro de moradores com maior renda familiar (36 salários 
mínimos) os quintais são constituídos principalmente de plantas ornamentais, cerca de 40 
espécies diferentes. Também são plantados nestes quintais, em menor escala, plantas 
medicinais (nove espécies) e hortaliças (onze espécies). Em cada um destes quintais, há, 
em média, 4, 7 árvores frutíferas plantadas. Já no bairro mais pobre (renda familiar média 
de 2, 75 salários mínimos) há em média 8,7 árvores plantadas, em um total de 33 espécies. 
As plantas medicinais predominam, com cerca de 42 espécies, bem como hortaliças (25 
espécies) e ornamentais. Neste bairro de renda mais baixa, o uso do quintal é mais intenso, 
com atividades sociais e religiosas e a sua produção complementa a alimentação, com 
destaque para a mandioca usada em todas as refeições dos moradores do bairro. As autoras 
concluem que a composição florística do espaço domiciliar é o retrato da classe social. No 
bairro de classe média, os quintais apresentam caráter principalmente estético, enquanto os 
quintais de pessoas de baixa renda representam um espaço de produção de alimentos, 
remédios e cultura. É interessante notar que das 159 espécies levantadas neste estudo, a 
mangueira (Mangifera indica) e o mamão (Carica papaya) foram as plantas de maior 
ocorrência, perfazendo 28% do total de árvores inventariadas. Este fato é comum na maioria 
dos quintais estudados em todo o mundo tropical, sendo a mangueira um importante elemento 
estrutural do quintal, fornecendo sombra e alimento para as pessoas e animais criados no 
quintal. 

A mangueira e o mamoeiro são também as espécies de maior ocorrência nos quintas 
da cidade de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Neste estudo de seis quintais (Castro 
et alli, 1994), foram levantadas 198 espécies e variedades de plantas alimentícias, 
ornamentais e medicinais. Este estudo mostrou que, além da grande diversidade dos quintais, 
há também uma grande diversidade entre quintais. Do total de 54 espécies de plantas 
medicinais levantadas, 66% ocorrem apenas uma vez e cerca de 62% das espécies 
ornamentais listadas foram também encontradas somente uma vez. Apenas 7,6% destas 
espécies eram cultivadas em quatro ou mais quintais. Mesmo o manejo é muito diversificado, 
tanto na adubação ( casca de ovo, pó de café etc) quanto no combate a pragas. Este fato vem 
demonstrar que o intercâmbio de informação e plantas mesmo dentro de uma mesma 
localidade ou região pode aumentar significativamente a diversidade e a produtividade dos 
quintais. 

Na cidade de Aripuanã, no noroeste do Estado de Mato Grosso, levantei 235 espécies 
de plantas em 13 quintais urbanos amostrados aleatoriamente, sendo 4 7% de uso alimentar, 



32% ornamentais, 23% medicinais e 3% para outros usos. Sete por cento dasespécies 
apresentavam mais de um uso (Brito & Castro, 1993). Este pequeno número de espécies de 
múltiplo uso, que se repete nos diferentes levantamentos realizados no Brasil, pode ser 
atribuído ao tipo de entrevista que enfatiza o principal uso da espécie, sem detalhar outros 
usos. Na Indonésia, por exemplo, a maioria das plantas tem função múltipla, fornecendo 
alimento, lenha, medicamento e materiais de construção. 

A tabela seguinte apresenta a composição média destes quintais, por número de 
espécies, por estrato e por uso. Em média, são plantados 51,5 espécies por quintal. Os 
quintais amostrados variaram de 240 a 5.000m2, sendo em maior número os de 450m2. Do 
total de espécies levantadas nos quintais de Aripuanã, 60% são herbáceas, 7% arbustivas e 
3 3 % arbóreas. 

Extrato Medicinal Ornamental Alimentar Outros Total 

Herbáceo 11.5 17.5 6.5 - 4.5 
Arbustivo - 2 2.5 - 4.5 
Arbóreo 1 0.5 9 1 11.5 

Total 12.5 20 18 1 51.5 

As plantas medicinais são intensamente utilizadas devido à grande incidência de 
doenças tropicais - principalmente a malária- aliado à pequena assistência médica existente 
na cidade e aos altos preços dos medicamentos industrializados. Cerca de 31 % das plantas 
medicinais encontradas destinam-se ao tratamento de enfermidades ligadas ao aparelho 
digestivo, 18% são antipiréticas e analgésicas, 15% para doenças do aparelho urinário, 9% 
para o sistema respiratório e o restante para outras doenças ou para proteção da casa e para 
tirar "mau-olhado". 

Aripuanã é um município cuja população é composta, na sua maioria, de migrantes 
do Sul e Nordeste do Brasil e de ex-extrativistas de Rondônia, Acre, Amazonas e do próprio 
Mato Grosso que foram expulsos de suas colocações, principalmente pela entrada das 
fazendas de gado. Esta diversidade de culturas é refletida nas composições dos quintais, 
que são uma síntese da biodiversidade tropical, juntando espécies nativas da Amazônia e 
de outros locais do Brasil com espécies tradicionalmente cultivadas em todo o mundo tropi 
cal. Andando por Aripuanã, as associações mais inusitadas podem ser encontradas como 
pinheiro-do-paraná com cajueiro, pinus com jaca e pupunha, eucalipto com patuá, acerola 
com café e fruta-pão, flamboyant com jenipapo e cedro, mogno com espatódea, figo e dendê. 
Quintal de sulista tem ata, bergamota, carambola e amora; batata-doce e mandacaru nos 
quintais de imigrantes nordestinos. 

Praticamente em todas as regiões do país os quintais assumem um importante papel 
na "subsistência sustentada" da população brasileira, com exemplos semelhantes aos apre 
sentados neste artigo. Infelizmente, são poucos os trabalhos que documentam esta forma de 
uso do solo que, devido à grande diversidade biológica tropical, assume um papel de 
fornecedor de múltiplos recursos para o uso da população. Este papel não é exclusivo, 
como já afirmei no início deste artigo, dos quintais. Ele também se manifesta, em uma 
escala maior, nas atividades extrativistas, de caça e de pesca, principalmente nas áreas não 
totalmente ocupadas pela agricultura moderna e pela especulação imobiliária. 



O mais trágico em relação ao uso social da biodiversidade é o fato de que, além de ser 
"invisível" para a economia formal, o seu valor também não é normalmente percebido 
pelos que a utilizam diretamente. Somente quando privados do acesso aos recursos da 
biodiversidade sua importância é sentida. Uma grande parcela da população brasileira, que 
sobrevive "subsidiada pela natureza", hoje vive em áridos conjuntos habitacionais, alijada 
de seus quintais, ou assiste à transformação de suas áreas de coleta, como o cerrado e a 
floresta, em plantações de soja ou pastagens. Nesta situação, passa a depender exclu 
sivamente do mercado e da venda de sua força de trabalho, totalmente desvalorizada em 
um país com um salário de 70 reais. 

Em um depoimento dado à revista Veja ( edição especial "Mulher", agosto-setembro 
1994), Dona Nanô, pernambucana que vivia às margens do rio São Francisco e que foi 
transferida para uma agrovila destinada a abrigar a população desalojada pela Barragem de 
Sobradinho, afirma: "Já fui mais feliz, criei meus oito filhos num tempo bom, à beira do rio 
São Francisco. Na soleira da porta tinha manga e coco à vontade. Os homens da barragem 
me deram uma casa na agrovila e um pedacinho assim de terra seca, sem nenhuma irrigação, 
bem longe dos meus pés de pitanga e de carambola... Virei mulher de mercado, justo eu, 
que, antes da barragem, só precisava comprar óleo e açúcar na venda." 

As questões abordadas neste artigo, ainda que de forma sumária, levam-nos a indicar 
a necessidade de estudos mais abrangentes sobre o papel da biodiversidade para a população 
brasileira. As discussões e propostas para a conservação da diversidade biológica não podem 
ignorar o aspecto humano e social da questão. É fundamental buscar soluções que atendam 
aos interesses globais da sociedade e que não se atenham aos aspectos meramente ecológicos, 
éticos ou industriais. O crescente impedimento do uso dos recursos da biodiversidade, pela 
sua destruição ou pelo cerceamento do acesso a estes recursos, tem colaborado para aumentar, 
ainda mais, a miséria e a fome no mundo tropical. 

Referências Bibliográficas 
ANDERSON, A. B., et al. Um sistema agroflorestal na várzea do estuário amazônico. ln: Acta Amazonica. 

Supl. 15, n, 1-2, p. 195-224, 1985. 
BRITO, M. A., CASTRO, C. F. A. Composição de quintais agroflorestais no município de Aripuanã. Cuiabá, 

1993. 
CASTRO, C. F. A., et ai. Composição de quintais no município de Chapada dos Guimarães. Cuiabá, 1994. 
DIAS, G. B. Populações marginais em ecossistemas urbanos. Brasília: IBAMA, 1989. 112 p. 
DIEGUES, Antônio Carlos. "Os povos da floresta merecem respeito"; [entrevista]. Ecologia e Desenvolvimento, 

Rio de Janeiro, Supl. a. 3, n. 42, p. 13-16, ago. 1994. 
FERREIRA, M. S., DIAS, F. M. Comparação da forma de uso do espaço destinado aos quintais em bairros da 

cidade de Cuiabá. ln: Anais do IV Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente. Cuiabá: UFMf, 
1993. p. 83-91. 

GADGIL, M. Conserving biodiversity as people mater: a case study from India. Ambio, [s.l. ], v. 21, n. 3, p. 
266-270, I 992. 

KLOPPENBURG Jr., J. No hunting: scientific poaching and global biodiversity. [ s. n. t.). 14 p. 
SAREGOUSSI, M., et al. Comparação na composição de quintais de três localidades de terra firme do Estado 

do Amazonas. ln: Proceedings ofthe First International Congress ofEtnobiology. [s. 1.) v. 1, p. 295-303, 
1988. 

SIVIERO, A. O sistema agroflorestal sustentável utilizado pelos produtores de terra firme ao longo dos rios 
NegroeSolimt'les(Amazonas). [s. n. t.] 

.-. ....,; 



f"" 

r-, 

r,.. 

r-, 

r-. 

,...._ 

r: 
r 
,,__ 

r 
,,.... 

r- 
,,.... 

,--.., 
,,..... 

,--, 

,,..... 
,,..... 

--.. 
r- 

r> 

,...._ 

r> - 
""' 
,.-... 
,,.... 

- 
r": 

r- - - 
r 

,.-... 

- ,,__ 

,.-... - -. - .- 
,..._ 
,....._ - - - 
,....._ 

0 

r> 

\, 

BIODIVERSIDADE 

Plenária 

Jean-Pierre Leroy (FASE) 
Nessa questão dos recursos genéticos, eu queria me remeter ao que falou Ricardo. 

Lembro primeiro a distinção entre biodiversidade ("os organismos vivos do planeta - no 
nosso caso a Amazônia - no seu conjunto e nas suas relações") e recursos genéticos ( conceito 
que "designa o material tirado da biodiversidade que é usado pelos homens para fins 
agrícolas, industriais, medicinais etc", possuindo por isso um valor econômico). Estes 
recursos são conservados in situ (intactos na natureza ou transformados progressivamente 
nas roças dos índios, dos pequenos produtores e dos caboclos), mesmo que tenham um 
interesse comercial imediato ou possam vir a tê-lo no futuro. Mas também são conservados 
ex situ ( em laboratórios, jardins botânicos como o Kew Garden na Inglaterra, centros de 
pesquisa etc). Se por um lado a biodiversidade amazônica é nossa, por outro, há uma 
globalização/internacionalização dos recursos genéticos pelo fato de parte desses 
recursos provenientes dessa biodiversidade ser conservada e.x situ. Quero chamar a 
atenção aqui sobre os recursos fitogenéticos (recursos genéticos oriundos dos vegetais) 
provenientes da longa tradição de agricultura que têm os povos tradicionais e os pequenos 
agricultores. Quando pensamos nos recursos genéticos da Amazônia, sabemos que eles são 
freqüentemente esquecidos. 

Muitos recursos fitogenéticos, provenientes dos agricultores, hoje são estocados ex 
situem 18 Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola (CIPAs)- criados depois da Segunda 
Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria - que se constituem em bancos de germoplasma: 
"bem comum" da humanidade à disposição, em princípio, de todos (pesquisadores, Estados, 
empresas, agricultores). Podemos imaginar, no contexto do neoliberalismo, o interesse de 
empresas e de laboratórios em capturar e privatizar esses CIPAs, que são geridos hoje pelo 
Grupo Consultivo para a Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR), que nem personalidade 
jurídica tem. 

Os centros do CGIAR estavam interessados em colocar suas coleções fitogenéticas 
(o germoplasma depositado nos seus bancos) sob a jurisdição da FAO para garantir que 
elas ficassem à disposição da comunidade internacional, e, em particular, à dos países em 
desenvolvimento. Recentemente, por ocasião de um encontro sobre a biodiversidade em 
Nairobi, soube-se que o Banco Mundial se propunha a apoiar os CIPAs. Isto foi denunciado 
pelas ONGs como uma operação que visava privatizar o acesso às coleções dos CIPAs. 
Trago essas informações só para mostrar a complexidade da questão: 

1) A convenção sobre biodiversidade reconheceu a soberania dos Estados sobre a 
biodiversidade e os recursos genéticos ( direitos dos países de origem destes recursos) mas, 
se parte desses recursos estão hoje fora desses países de origem, tomaram-se de fato bem 
comum da humanidade. 



2) Portanto, além da luta pelo reconhecimento dos direitos dos países e dos povos 
de origem, há uma luta a ser travada para que os recursos "mundializados'' fiquem 
efetivamente à disposição de todos e não privatizados. 

3) Além dos direitos dos povos tradicionais sobre os recursos genéticos 
provenientes da biodiversidade conservada intacta na natureza, devemos pensar também 
nos direitos dos produtores sobre as suas sementes. Estes são direitos adquiridos a partir 
de uma longa tradição agrossilvicultural. 

Menciono, a título de exemplo, a rede milho, organizada no Sul e Sudeste do país 
pela rede PTA e que há vários anos faz experimentações sobre o milho. Compara a 
produtividade das variedades do milho crioulo (milho produzido através do tempo por 
gerações de pequenos produtores) de várias regiões do país com o milho melhorado e o 
milho híbrido (produzido por empresas multinacionais a partir justamente de sementes 
crioulas que são a sua fonte genética). Além dessa pesquisa feita em parceria com um 
pesquisador da Embrapa (mas sem que fosse encampada pela Embrapa como instituição), 
associações estão produzindo suas próprias sementes em vários lugares. 

Cito isso para pensarmos também nesta região e para mostrar o quanto ainda temos 
que avançar nesse campo para, quem sabe, podermos caminhar com o auxílio dos centros 
de excelência que nos promete o Programa Piloto. E para, conjuntamente, trabalharmos a 
questão da produção tradicional amazônica: toda a experiência acumulada desde a pupunha 
melhorada por povos indígenas até o arroz que o pequeno produtor de Marabá trouxe com 
ele das suas migrações. 

Marco Aurélio Viana Jr. (Instituto de Estudos Amazônicos) 
Teve um tema que o Arnt colocou, que me chamou atenção, quando foi dado o exemplo 

dos povos indígenas, das reservas indígenas. 
Acho que o exemplo foi muito bom e muito claro porque articula duas coisas: está 

articulando um povo com uma área, com um território, e um território que pela legislação é 
uma reserva. Chamo a atenção para isso porque coloca para esse debate um outro viés de 
um instrumento de política pública que é fundamental: o de ordenamento de territórios, de 
criação dessas áreas, tanto as reservas indíienas quanto as unidades de conservação. Por 
que estou chamando a atenção para isso? E porque acho que esse debate toca num outro 
que é exatamente o das unidades de conservação; e do uso múltiplo dessas unidades de 
conservação, como do uso múltiplo das reservas indígenas, dessas áreas que são criadas 
pelo Estado por diferentes políticas públicas. 

Se, por um lado, há esses instrumentos de patenteamento, instrumentos da legislação 
de criação de patentes e tudo isso, por outro lado há esse outro instrumento que é funda 
mental, que é o de ordenamento de territórios, de criação destas áreas, tanto as reservas 
indígenas quanto as unidades de conservação. É o caminho que o Ricardo indicou, mas eu 
apontaria não só para as áreas indígenas como também para outras, pois isso serve para 
camponeses e outros. 

Ricardo Arnt (Instituto Socioambiental) 
Claro. É evidente que o problema latifundiário é fundamental nessa história e muda 

de perspectiva de acordo com o tipo de unidade fundiária de que se está falando. É tão 
fundamental que se há esse avanço das empresas, mesmo quando a unidade de conservação 
está criada e formada, imaginem quando não está criada! 



David Hathaway (AS-PTA) 

,,....., 

Gostaria de fazer um comentário relacionado a isso desvinculado da minha apre 
sentação. É sobre essa história do uso social, inclusive da biodiversidade junto com o 
aproveitamento do conhecimento indígena como incentivo à conservação. Houve uma 
evolução nesses últimos 10 anos do conceito de área de conservação. Há 10 anos os 
ecologistas conservacionistas envolvidos viam a importância da floresta. Mas os povos, 
fossem caboclos, ribeirinhos, indígenas, eram vistos como um estorvo para essas áreas de 
conservação, de preservação da natureza, como se os seres humanos ali não fizessem parte 
dessa natureza que nos interessa conservar. Hoje, esta visão está sendo superada de norte a 
sul. Pelo menos no Sul e Sudeste vemos que onde eles chegavam expulsando os Caiçara 
das reservas em São Paulo, no Rio de Janeiro, hoje está havendo uma política de incorporação 
dessas populações na própria conservação das áreas. E os documentos, orientações e 
discussões em âmbito internacional sobre biodiversidade - não só áreas de conservação, 
mas especificamente sobre esse ponto -, dizem que é preciso incentivar a participação 
das comunidades locais como elemento para ajudar na própria conservação, inclusive 
porque não há dinheiro para pagar os guardas florestais, que não conseguem tomar conta. 
Precisa-se de uma população humana para ajudar a vigiar. Então, incentivar a participação · 
a custo quase zero - a não ser por uma despesa com infra-estrutura e/ou capacitação até -, 
onde a população local passa a ter direito de viver e trabalhar ali, de tirar seu próprio 
sustento conservando a floresta, isso é muito bom. 

Agora tem outro aspecto que é sobre os direitos do que vai ser feito com isso. Aí 
temos o uso social da biodiversidade, a valorização das comunidades locais, sua promoção 
social e econômica através do uso social dos recursos genéticos e biológicos locais. Só que 
a questão da apropriação pelo exterior não fica resolvida: quando as amostras de plantas 
medicinais, as amostras de solo vão para os laboratórios no exterior, os direitos vão ficando 
lá a não ser que haja uma solução deste problema neste nível. É muito complexo, há tantos 
aspectos aí ... De repente, a própria resolução do problema territorial - a criação de reservas 
e a incorporação da própria população local nesses projetos - viabiliza a comercialização, 
viabiliza a comunidade, mas não resolve necessariamente o problema dos direitos sobre o 
que vai ser exportado de lá em termos de recursos genéticos. E a população local termina 
sendo, de certa forma, cooptada para uma estratégia de conservação de santuários genéticos 
para uso e apropriação externos. Isto rende talvez uma vida sustentável para a população 
local, mas certamente muitos dólares em direitos e vendas de produtos lá fora, em cima de 
moléculas e genes descobertos nessas áreas. 

r- 

Henri Acselrad (Ibase) 

,.,..... 

O que eu queria falar tem a ver um pouco com o que o David estava colocando. Até 
aqui o que foi apresentado na mesa diz respeito ao reconhecimento de direitos, à criação e 
à busca de instrumentos juridicos que façam valer esses direitos. Ou então, na fala do 
Carlos, à importância de fazer reconhecer o valor da biodiversidade como um valor econômico· 
etc. É por aí que até agora recolhemos os elementos. 

Estamos tentando introduzir essa questão da biodiversidade numa pauta de luta 
social. Essa é a nossa problemática. Vamos ter que trabalhar juntos para ver por onde 
puxar, como ir construindo isso de uma maneira que também não saia só da nossa cabeça, , .. 
mas seja articulada com os movimentos. Acho que já foi colocada até agora uma dessas · .· 
estratégias, que é essa criação dos instrumentos jurídicos. O Ricardo pediu: vamos elaborar, 



vamos inventar, vamos aperfeiçoar. Este é um campo em que está se avançando. Mas, no 
que diz respeito à ligação com os atores sociais para que eles possam se mover, abraçar 
essas lutas, identificar e construir estratégias e identificar rumos, isso eu acho que ainda 
tem muito o que fazer. 

Queria introduzir outra discussão que é a do desenvolvimento. Ela está implícita aqui 
mas faltou ser explicitada. Essa história da destruição da biodiversidade tem a ver com 
um determinado tipo de modelo de desenvolvimento. Aquilo que é o desenvolvimento 
que nós conhecemos é na verdade o que alguns autores chamam de processo de redução 
da complexidade. 

A redução da complexidade dos ecossistemas tem vários aspectos: 
a) quando se seleciona certas variedades .que passam a ser difundidas como 

monoculturas e passam a dominar outras; 
b) simplificação das próprias variedades na sua complexidade genética; isto é, seleção 

de alguns atributos que substituem a complexidade. Este é um processo de artificialização 
da natureza pelo homem, pelo capitalismo, mais especificamente nos últimos 200 anos. 

Um outro processo colado nesse é o da redução da complexidade social. Aquilo que 
se chama desenvolvimento é a expressão dessa expansão das relações de mercado, das 
relações capitalistas, do assalariamento que passa a substituir outras formas sociais 
preexistentes e variadas. 

Então, gostaria de sugerir que discutíssemos as estratégias. Acho que uma delas está 
bem colocada pelo que o David disse. É muito diferente biodiversidade e recurso genético. 
Quando falamos de biodiversidade, não estamos falando de um objeto, estamos falando de 
um coletivo, de uma articulação interdependente de vários seres vivos. Então, é disso que 
se trata e é nisso que estamos querendo nos envolver: na preservação do recurso que está no 
"todo" e não nas partes. Quando o capital fala em biodiversidade ele está pensando em 
trabalhar a parte, em ter um estoque, em ter um almoxarifado de pedaços que são os genes 
que vão dar lugar à produção de mercadoria padronizada e em massa, que é o que o 
capitalismo sempre se propôs a fazer. Então, uma primeira coisa é nós acentuarmos o 
fato de que queremos pensar num conjunto articulado de elementos vivos e não de 
recursos individualizados. Em segundo lugar, queremos acentuar a questão da ligação 
intrinseca entre biodiversidade e diversidade social. Hoje, nós ainda podemos ver essa 
disputa entre a diversidade social colada à diversidade biológica e sustentando-a e a padro 
nização social que constrói a homogeneidade biológica do capitalismo e do mercado. Sem 
separar esses dois caminhos, é preciso sempre discutir biodiversidade no contexto de um 
modelo de desenvolvimento que, para ser democrático, será também diverso socialmente, o 
que é uma maneira de barrar o avanço dessa padronização. 

João Cláudio Arroyo (FAOR) 
Estou angustiado com essa discussão sobre a questão do patenteamento, porque se 

acho correto discutir a questão da soberania, no sentido da valorização social e cultural da 
população da região, por outro lado essa discussão do patenteamento me preocupa do ponto 
de vista ético-filosófico. Acho que já foi colocada aqui pelo Ricardo essa questão de como 
ter que se postar na transferência de cultura etc., mas a questão é do patenteamento dos 
recursos genéticos e do patenteamento dos seres vivos. Penso que o princípio ético que 
deveríamos ter era pelo não patenteamento tanto de material de banco genético, quanto 
das-tecnelogías que vão lapidar esses mananciais genéticos. Gostaria de saber o que é 
que se tem discutido sobre isso nos fóruns, nos encontros, quem tem pesquisado ou proposto 



essa postura, porque acho que tem essa contradição de afirmar uma soberania, mas, ao 
mesmo tempo, caminhar, propor uma nova relação humanista universal. Acho quê temos 
que enfrentar essa discussão, _ 

A outra questão é de ordem mais prática. Mesmo as ONGs que estão sensibilizadas 
para essa questão, para essa temática da biodiversidade, encontram dificuldades para tratar 
essa questão porque ela ainda não foi colocada na pauta política da sociedade e das próprias 
ONGs. As ONGs, principalmente as amazônicas, têm feito um grande esforço para tratar 
esse tema. Agora mesmo no Pará, por exemplo, está ocorrendo a Conferência de Segurança 
Alimentar, e para um contingente pequeno que nós temos há a necessidade de dividir esforços, 
recursos, tudo o que existe de capacidade dentro das ONGs aqui na Amazônia. Acho que 
só vamos poder realmente converter esse conjunto de preocupações, essa temática 
em ação se ela ocupar espaço na pauta política. Temos que tentar encontrar uma forma 
de traduzir toda essa temática em tomo da biodiversidade e zoneamento, associando isso à 
questão do desenvolvimento, à concepção de desenvolvimento e chamarmos os políticos, 
chamarmos a sociedade para discutir concretamente projetos de leis que vão incidir sobre 
essa temática, para que isso entre na pauta política; para que se tome um elemento que vá 
balançar a opinião pública, que seja mais uma causa que comova a opinião pública. Sem 
isso, eu acho que ficam prejudicados tanto os objetivos finais desse encontro que são de 
realmente levantar propostas que vão incidir concretamente na prática das relações na 
Amazônia, quanto as próprias ONGs que vão ter dificuldades em dar prosseguimento ao 
trabalho mesmo de mobilização, de conscientização em tomo da sociedade. 

Hiroshi Noda (Fórum Permanente de Debates da Amazônia) 

- 

Essa questão de patenteamento, principalmente de sementes, tem sido um assunto já 
discutido há 30 anos atrás e nós, melhoristas, temos sempre lutado para que isso não fosse 
efetivado. Fiquei preocupado porque agora parece que o patenteamento é um fato consumado, 
e acho isso uma coisa muito desfavorável para o momento do Brasil, tanto na parte produtiva, 
como na parte tecnológica. Na década de 70, um pesquisador mostrou claramente que 
todas as empresas produtoras de sementes estavam vinculadas às indústrias petroquímicas. 
No Brasil, talvez haja o caso até de alguma empresa nacional que produza sementes, mas 
praticamente não existe, todas elas são subsidiárias de empresas petroquímicas 
transnacionais. Então, se por acaso o patenteamento for aprovado, for incluído na legis 
lação brasileira, acho que vai haver uma dependência completa desse insumo "semente" 
na agricultura nacional. E isso seria um fato muito grave. Eu até brinco com meus colegas 
e digo que talvez o melhoramento de plantas no Brasil seja uma atividade em extinção, 
porque vai haver uma dependência completa da tecnologia importada para a produção 
agrícola aqui no Brasil. 

Uma coisa que também quero atentar para a exposição do Ricardo é que os três 
exemplos que ele colocou foram exemplos de populações indígenas que foram profundamente 
aculturadas, foram profundamente expropriadas e o que eles estão vendendo não é tecnolÓgia 
nem conhecimento; estão vendendo é força de trabalho. Estão vendendo um produto para 
uma transnacional. Isso tem que ser muito bem repensado para podermos fazer uma proposta 
que realmente seja do interesse das populações indígenas. A primeira coisa que tem que ser 
dita agora é que a questão da demarcação das áreas indígenas e da opção de interferir ou 
não na ordem mundial é deles, não é da sociedade envolvente. São eles que têm que re 
solver essa questão. 

- 



Sebastião Alves R. Manchinery (Coiab) 
Queria colocar aqui três pontos. Na verdade, quando se refere aos direitos indígenas, aos 

povos tradicionais, esta é uma questão com a qual hoje estamos preocupados. Não só de levar. 
esses conhecimentos para as discussões em nível de conferências, de organizações indígenas e 
não-governamentais de outras sociedades civis, mas também uma preocupação sobre as 
comunidades indígenas no sentido de que elas realmente possam ter uma visão do que nós 
discutimos aqui hoje. Essa é a grande preocupação e o grande problema, o grande desafio que 
enfrentam as lideranças indígenas e as organizações para poder dar um suporte maior e que as 
populações, os povos indígenas da Amazônia tenham realmente a possibilidade de diferenciar o 
que é necessário, o que vai prejudicá-los e o que vai beneficiá-los. 

Quanto à questão do conhecimento que têm os povos indígenas, gostaria até de 
acrescentar algo sobre o que o último palestrante falou. Realmente o que foi colocado são 
questões de trabalho, como a questão do urucum, mas o que diferencia é a questão do 
produto feito pelos Uru-Eu-Wau-Waus (de Rondônia) São conhecimentos dos povos 
indígenas que, por sua vez, em várias outras instâncias, são patenteados ou levados por. 
outras pessoas, por outros grupos econômicos ou sociais que fazem com que essas 
comunidades não tenham beneficio não só financeiro mas também o reconhecimento 
necessário que deveriam ter. Essas são as questões. E isso inclui o repasse de conhecimento. 
Na medida em que uma comunidade ou um povo indígena repassa esse conhecimento a 
outra sociedade ou a um outro grupo, ele tem realmente a posição de que é imaginação que 
estaria ajudando a si e a sua comunidade. Na verdade, isso às vezes passa· muito mais a 
contribuir para a sociedade envolvente e menos, ou muitas vezes ou nenhuma vez, para a 
comunidade indígena. 

Agora nós temos os problemas. Como foi citado pelo próprio expositor do tema, a 
questão de como lidar com isso, e quem resolve por uma comunidade por exemplo. Nós 
temos uma diversidade muito grande e não podemos, em nível da própria organização, 
talvez, definir políticas ou atividades para uma imensidade de populações e povos indígenas 
de toda a Amazônia, onde cada povo tem uma cultura diferente. Hoje, tentamos buscar 
um meio para que possamos realmente fazer com que as comunidades, os povos 
indígenas tragam as suas próprias conclusões e propostas para que, junto com eles, 
possamos apenas acompanhá-las ou executá-las. 

Essas são as questões que estamos trabalhando ao longo desses tempos para que 
possamos ter um entendimento maior e que as populações indígenas, os povos indígenas 
tenham realmente um conhecimento e a posição de que realmente eles são capazes. Nós 
somos capazes de assumir aquilo que nós precisamos, aqueles problemas que nós 
enfrentamos no dia-a-dia; e, posteriormente, o futuro dos povos indígenas depende também 
dos próprios povos indígenas. Essas questões eu gostaria de colocar aqui e que a gente 
levasse em conta, principalmente, as comunidades que vivem lá nas bases, nas aldeias ao 
longo de toda essa Amazônia. 

Ricardo Arnt (Instituto Socioambiental) 
Nos exemplos que eu dei, tentei juntar as questões dos recursos com as tecnologias, 

porque acho que faz parte de um processo mais geral do problema dos recursos indígenas 
no sentido amplo (lato sensu) em relação à sociedade envolvente. Eu também partilho 
dessa preocupação em relação às patentes, se bem que, num determinado nível, acho que 
vai ser inevitável. Dei quatro exemplos: dois eram de produtos, dois eram de processos 
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diferentes. Falei do jaborandi que é um produto, falei da castanha que é um produto, falei 
do urucum que é um produto, mas falei da tiquiúba que diz respeito a um processamento 
específico que os índios fazem de uma casca de árvore, que as empresas já têm e não 
conseguiram fazer porque é um processamento, é uma questão de como fazer: quando colher, 
quanto tempo ferve, como depurar, o que fazer à noite etc. E a eficácia que a tiquiúba tem na 
ponta da flecha é cinco, seis vezes maior do que aquilo que supostamente se conseguiu em 
laboratórios. Os que levaram esse conhecimento não conseguiram reproduzir o processo 
deles. É a mesma coisa no que diz respeito aos Guarani de Caioá que produzem uma tintura 
azul, fazem um determinado tom de azul de um arbusto que, aliás, citei com nome errado 
para não dizer qual é para proteger o ponto de vista deles. A empresa tem o recurso natural 
que é o arachimu, mas não consegue fazer dele a tintura azul porque só eles sabem fazer, 
então é um processo intelectual, é uma tecnologia. 

Maria Emília Lisboa Pacheco (FASE) 

- 

A primeira observação é a seguinte: percebi que é muito comum essa idéia de pensar 
"biodiversidade" a partir do espaço natural ou do espaço cultivado, mas em áreas de florestas 
especialmente, talvez seja uma leitura equivocada. Parece-me que o senso comum tende a 
fazer essa interpretação, e foi muito importante a abordagem do Prof Carlos de Castro, que 
amplia o significado dessa discussão, insistindo na idéia de que se deva pensar também na 
biodiversidade a partir de pequenos espaços cultivados. Ele se referiu à grande variedade 
de vegetais nos quintais. Isto é bastante interessante porque o Arroyo e o Henri, que me 
antecederam, fizeram referências sobre a necessidade de incluirmos como pauta da luta 
social a discussão da biodiversidade. Talvez o caminho seja exatamente esse, de trabalhar 
essa temática a partir de uma determinada visão de agricultura sustentável em que· 
se combine, articuladamente, a territorialidade a que se referiu o Aurélio, a criação de 
espaços, de unidades de conservação, com a valorização da agricultura familiar com 
seus quintais, sítios, que, numa visão sístêmica, se relacionam com os roçados etc, 
Combinar também com essa dinâmica que é muito presente ainda no Brasil, especialmente 
nas pequenas cidades, que nos permite pensar que nesses quintais residem também 
uma certa fonte de vida e de alimentação. Talvez esse fosse um caminho interessante 
para nós incluirmos esse termo que nos parece, às vezes, tão distante, mas que, por outro 
lado, está tão presente e interligado com algumas discussões. 

O segundo aspecto que me chamou a atenção é o seguinte: nos exemplos dados sobre 
os acordos, no caso das sociedades indígenas, observei que todos eles se referem à presença 
de transnacionais aqui presentes e que têm mesmo o monopólio da indústria farmacêutica 
etc. Mas o que eu gostaria de colocar como pergunta é: em que medida estão avançando os 
debates e propostas sobre o próprio processamento desses recursos aqui mesmo no país? 
Quer dizer, em que medida estamos conseguindo colocar na pauta da luta social a 
necessidade de transformação das nossas próprias empresas públicas para que haja 
um espaço, uma prioridade, para a transformação e a manipulação desses próprios 
produtos aqui? Jean-Pierre se referiu especificamente ao caso da Embrapa em que apenas 
um técnico, a título pessoal, tem acompanhado a experiência da rede "milho". Na verdade 
isso vai mais como uma proposta. Acho que toda essa discussão tem que ser articulada com 
uma mobilização da sociedade para que essas instituições tenham recursos públicos neces 
sários e que haja uma certa reversão de prioridades no seu trabalho. 

- 



Jean-Pierre Leroy (FASE) 
Reivindica-se em relação aos seringueiros e aos povos indígenas, nas propostas de 

reservas, que se leve em consideração o seu papel na conservação e na preservação. Este 
papel faz com que as suas atividades extrativistas e produtivas devam ser subsidiadas. 
Poderíamos estender isso, em geral, à pequena produção na Amazônia. Os pequenos pro 
dutores familiares poderiam ser subsidiados pelo papel que cumprem nessa pre 
servação, nessa conservação da biodiversidade (preservação da natureza em geral e 
dos recursos fitogenéticos). 

Portanto, quando se reivindica créditos e uma série de políticas voltadas para o pequeno 
produtor, principahnente aquele que vive na Amazônia, na realidade esta questão não deveria 
ser vista em termos estritamente contábeis, como se a lógica fosse empresarial, submetendo 
os produtores familiares à lógica do lucro. Isso sem falar que a famosa lucratividade e 
produtividade da grande empresa se fazem freqüentemente à custa de enormes subsídios 
diretos e indiretos, haveria todo um campo de debates e negociação para incorporar essa 
dimensão "conservacionista" da atividade dos pequenos produtores na assistência técnica, 
no crédito etc .. 

Outro comentário é em relação à pesquisa nas universidades. Em Mato Grosso, 
perguntei a uma colega - que coordena um convênio com um centro de pesquisa estrangeiro 
- se ele tinha algo sobre direitos eventuais futuros. Ela me respondeu que nunca tinha 
pensado nisso e que minha pergunta era excelente porque a ajudava a se preocupar com 
essa questão. E quando fizemos um certo levantamento do que rola pela universidade, a 
impressão que tivemos é que isso não é levado em conta. Então, eu estava querendo propor 
que fosse organizada uma mesa-redonda na SBPC sobre essa questão: como as nossas 
universidades e outros centros de pesquisa tratam dos direitos do país e dos povos nos 
seus convênios com universidades e com laboratórios estrangeiros. 

Vivaldo de Oliveira Reis Filho (Sopren/FAOR) 
Venho aqui reacender o que o Arroyo colocou e a Maria Enúlia tocou, e, ao mesmo 

tempo, quero deixar realmente uma pergunta para a mesa. 
Estamos bem esclarecidos, muito bem assessorados pela mesa sobre questões que 

envolvem o uso de recursos da natureza, da biodiversidade, mas estamos deixando de lado 
a questão filosófica fundamental que é a questão do poder. Um dos membros da mesa disse 
que o governo brasileiro está interessado na Lei de Patentes. Acho que não é bem o governo 
brasileiro que está interessado na Lei de Patentes e sim os governos que dominam o 
mercado mundial. Esses é que estão interessados na aprovação da Lei pelo Congresso 
Nacional. Em abril participei do Encontro Nacional das Entidades Ambientalistas, realizado 
em Londrina, que congregou entidades ambientalistas do Brasil inteiro. Foi consenso entre 
os participantes que se exigisse do Congresso brasileiro uma posição para impedir o Brasil 
de assinar essa lei. Eu não entendo como é, aí vem um melhorista e dá todas as informações, 
vem a comunidade científica brasileira e se posiciona contra a assinatura dessa lei, eu não 
sei o que é que está acontecendo. Finalmente qual é o problema? Que beneficio a humanidade 
vai ter com a possibilidade de patenteamento da vida? A humanidade vai ter benefício ou o 
cartel das empresas transnacionais vai ser beneficiado? Na verdade, o que se pretende é 
acentuar a dependência colonialista. Se o Brasil assinar essa lei vai haver acentuação da 
dependência colonialista. Ficou bem claro que não é necessário a assinatura da lei para 
que eles manipulem isso. A assinatura da lei é para que nós nos tomemos dependentes, 
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porque eles podem vir aqui roubar, manipular os recursos genéticos, fazer o que bem entender 
com a vida e a gente sem poder fazer nada. Mas temos que assinar essa lei sob pressão do 
governo, sobretudo do governo americano cujo vice-presidente esteve aqui e disse que não 
vai ter dinheiro se não assinarem a lei. Está claro que é para acentuar a dependência, é isso 
que a comunidade brasileira, a comunidade dos ambientalistas pretende levar à discussão 
na questão da biodiversidade. Quero deixar esse problema para a mesa. 

Ana(Amapá) 
Exatamente o que eu queria falar. Eu sou do Amapá, represento uma entidade não 

governamental e estive nesse encontro em Londrina e é exatamente o que eu queria recordar 
aqui. Fomos unânimes em gritar contra a Lei de Patentes. Essa Lei de Patentes vai produzir 
o quê? Que beneficies trará para a gente? Nós na Amazônia, no Estado do Amapá, no país 
inteiro, somos todos diferentes. Quando eu escuto a palestra de vocês, parece que eu estou 
lá nos Estados Unidos. Desculpem-me, amigos, mas parece que eu estou assistindo a uma 
palestra dentro da universidade lá nos Estados Unidos porque está todo mundo altamente 
sofisticado, preocupado com a Lei de Patentes etc. Muito bem, mas a nossa realidade ama 
zônica é totalmente diferente. Algumas semanas atrás estive numa comunidade ao longo 
do rio Preto e eles disseram: "Por que esse governo cria tantos organismos de fiscalização? 
Todos os nossos cientistas que existiam aqui se tomaram agora fiscais do Ibama, de órgãos 
estaduais, e no lugar onde moramos não temos nada. Por que esse pessoal vive sempre 
fiscalizando e cobrando taxas em cima da gente?" As realidades são muito diferentes; 
esse país é muito grande. Devemos pensar e trabalhar de certa maneira a nível estadual 

Os governos podem vender a Amazônia com todos os amazônicos dentro e as 
comunidades não vão ser perguntadas sobre o que elas querem ou qual é a sua proposta de 
desenvolvimento ou qual é a realidade de suas vidas. Eu acho que devemos pensar quando 
falamos sobre a questão indígena ou "os indígenas", que há comunidades rurais que vivem, 
há anos, há séculos, naquele lugar. Em Mazagão, por exemplo, tem mais de trezentos anos 
lá. O que vai acontecer com essa comunidade? Vai ser vendida. Vai ser usada! A outra coisa 
que queríamos fazer em função desses temas serem tão grandes é sentar e realmente discutir 
em grupo, pequenos grupos para facilitar a discussão e depois fazer uma plenária. Por 
exemplo, a questão da ciência e tecnologia. O CNPq não incentivou nos últimos anos a 
presença de pesquisadores na Amazônia? O que é que aconteceu? Viraram todos fiscais! 
Dentro do meu Estado a Embrapa não faz nada com o pequeno agricultor; isso é um problema 
também. As comunidades rurais são totalmente abandonadas naquela região, precisam 
de tudo. Depois da Eco 92, dentro desse país só se fala em exploração da Amazônia e nada 
mais. Vamos ser vendidos sem nem tomarmos conhecimento porque em todos os países 
que eu visitei no exterior, todo mundo só fala em comprar a Amazônia. Estamos dentro da 
Amazônia e devemos gritar em favor do povo amazônico. Vivemos aqui, nascemos 
aqui, somos responsáveis pela nossa biodiversidade e pela população e toda a sociedade 
existente aqui dentro da Amazônia. Gostaria que voltássemos a conversar para tentarmos 
formalizar realmente uma proposta coerente em relação à Amazônia, conversando com o 
povo da Amazônia. Estrangeiros vêm aqui e jogam planos e projetos em cima da região; 
um montão de representantes de multinacionais me disseram que iam entrar na nossa região. 
No meu estado levaram todo o manganês e agora, depois da Eco 92, vêm com uma proposta 
de ecoturismo dentro da minha região. Por favor, companheiros, é demais. 



Thomas Fatheuer (FASE) 
Acho que Vivaldo tem toda a razão de denunciar isso, mas existe uma situação no 

Brasil que favorece essas grandes empresas multinacionais: o investimento em biotecnologia 
não tem prioridade especialmente aqui no Amazonas. O modelo de desenvolvimento 
tecnológico-industrial é completamente desvinculado dos recursos naturais da Ama 
zônia. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, não tem nada a ver com as potencialidades 
da região. 

A questão da biodiversidade muitas vezes é tratada como um anexo aos grandes 
debates nacionais. Não entra, por exemplo, na discussão sobre a reforma agrária ou sobre 
segurança alimentar. O grande desafio é juntar a questão da biodiversidade com os outros 
assuntos e as outras articulações políticas. 

Ricardo colocou que muitos grupos indígenas estão interessados em vender 
conhecimentos para as empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais. Levanto a 
seguinte pergunta: isso não pode criar um novo tipo de particularidade? Uma tribo 
tem alguma coisa para vender e vai ganhar muito dinheiro com isso, outras tribos, sem 
vender nada, ficam na pobreza. Isso não cria uma nova particularidade sobre uma coisa que 
é pública? Como ficam nessa discussão os conceitos de público e privado? O direito de uso 
é uma coisa, o direito de vender é outra coisa bem diferente. 

Acho muito interessantes as observações da Maria Emília sobre a biodiversidade nos 
quintais. Neste contexto lembrei-me de ter lido na semana passada um artigo no jornal "O 
Liberal" sobre o encontro do Poema. O autor colocou que o Poema tinha desenvolvido um 
modelo de agricultura sustentável na Ilha de Marajá. Agora, o grande desafio seria espalhar 
esse modelo na Amazônia inteira. Eu acho que isso é um pensamento que não funciona, 
nos não podemos inventar novos modelos e sim partir das experiências existentes como, 
por exemplo, do manejo de biodiversidade nos quintais. 

Francisco Carlos F. Moreira (Poema/UFPa) 
Ninguém quis mostrar um modelo que seria a salvação. É apenas uma proposta como 

muitas que existem por aí e que são muito boas. Ninguém quer vender um modelo, é uma 
questão apenas de mostrar que existe uma proposta de desenvolvimento sustentável que 
parte da participação dos agricultores, dos camponeses. Temos a questão também da 
exportação, a venda desses produtos. O Brasil é um grande produtor de soja, proteína vegetai 
e estamos com algumas milhões de pessoas passando fome, quer dizer, nós temos que 
partir para propostas auto-sustentáveis. Só pensar em patenteamento genético será 
insuficiente se não se fizer uma proposta para esses camponeses, para os nossos povos 
que estão sofrendo com o poder de um sistema, sofrimento este que não é exclusivo da 
cidade porque essa pobreza que está aqui no perímetro urbano vem toda do interior, da 
população rural. Então nós temos que dar apoio a esse camponês; mas de que maneira? 
Não é com essas propostas pois o camponês e a realidade dele não têm condições de absorvê 
las. Então, o POEMA é uma proposta para a agricultura familiar. Quem tiver condições e 
quiser dar uma volta no POEMA, estamos à disposição para mostrar e expor alguma: coisa 
do nosso trabalho. 
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O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 
E A SOCIEDADE CIVIL 

Marco Aurélio Vianna Jr. 
Antropólogo, coordenador do projeto Políticas Públicas 

do Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais. 

Introdução 

r: O trabalho "zoneamento ecológico-econômico e a sociedade civil" parte do acúmulo 
institucional do IEA sobre a questão. A pesquisa desenvolvida no IEA sobre o ZEE, e 
posterior elaboração de um relatório no âmbito do Projeto Políticas Públicas, serviu de base 
para a elaboração do presente texto. Assim, cabe assinalar o esforço de Ana Lúcia Cruz 
que, em 1993, realizou um trabalho inovador que pretende aqui atualizar e ampliar, dando 
conta da reflexão de outros pesquisadores sobre a temática. 

r». 

r- Criação de áreas reservadas e zoneamento, instrumentos de 
políticas públicas 

"O Estado, por meio de instrumentos de políticas públicas, pode criar áreas reservadas 
(legalmente protegidas) e zoneamento de regiões, estabelecendo restrições ou incentivos 
para a ocupação" (Acselrad, H., Vieira, L. e Guarany, R.; 1993: p.31). 

A criação de áreas reservadas é instrumento de diferentes políticas públicas: da política 
ambiental (Unidades de Conservação - UC), da política de terras indígenas (Áreas Indígenas 
-AI), da política militar (áreas militares) e outras. No caso das políticas públicas federais, 
a criação de áreas reservadas trata da destinação de áreas da União a usos especiais. No 
caso dos estados e municípios, que também têm competência para tanto, a criação de áreas 
reservadas trata da destinação de áreas estaduais e municipais. As áreas reservadas são 
espaços delimitados - reservados, de propriedade da União, dos estados ou dos municípios. 
A administração das áreas, a gestão e os usos são regulamentados por legislação específica. 
Além da política de criação de áreas reservadas, outros instrumentos tratam de ordenamento 
territorial, como por exemplo a criação de assentamentos, parte da política fundiária ou da 
política energética, assim como os projetos de desenvolvimento regional que geralmente 
reordenam territórios. 

O zoneamento, como a criação de áreas reservadas, não é apenas instrumento da 
política ambiental. O zoneamento urbano talvez seja um dos mais conhecidos, estabelece 
dentro das cidades zonas para uso exclusivo residencial, para a instalação de indústrias, 
para as atividades comerciais, para a conservação ambiental. Os planos diretores dos 
municípios com mais de 20 mil habitantes são um exemplo de uma política de zoneamento. 
O zoneamento não cria uma área reservada, com delimitação física, mas estabelece restrições 



(ou incentivos) para o desenvolvimento de atividades nas regiões. 

Ordenação de território e zoneamento ecológico-econômico 
Os termos "ordenação do território" e "zoneamento ecológico-econômico" aparecem 

com destaque em documentos governamentais. No texto constitucional e em alguns outros, 
está tratado apenas como "ordenação de território". Mas a partir dos trabalhos de um grupo 
de trabalho interministerial, instituído no âmbito do Programa Nossa Natureza, em 1990, 
conceituou-se zoneamento e, mais freqüentemente, zoneamento ecológico-econômico. 
Apesar de que, em alguns momentos, os termos aparecerem como sinônimos, nas explicações 
metodológicas são construídas diferenças, como encontra-se assinalado a seguir em parte 
do Documento do GT. 

"A ocupação de espaços como a Amazônia brasileira deve ser baseada em sistemas 
integrados que privilegiem o manejo racional desses recursos ... 

"Com o objetivo de oferecer melhor qualidade de vida à população local e assegurar 
a sustentabilidade a longo prazo das atividades econômicas, propõe-se a implantação de 
um programa de ordenação do território. 

"Entende-se ordenação do território como a expressão espacial das políticas eco 
nômica, social, cultural e ecológica. 

"A ordenação do território deve ser democrática, de forma que assegure a participação 
das populações afetadas e de seus representantes políticos; deve tratar de assegurar a coor 
denação das distintas políticas setoriais e a sua integração através de um enfoque global; 
deve considerar as repercussões regionais sobre alguns valores, uma cultura e interesses 
comuns que às vezes ultrapassam as fronteiras administrativas e territoriais; e deve analisar 
as tendências e o desenvolvimento a longo prazo dos fenômenos ... (Programa N assa Natureza, 
GTI-VI, Relatório final, p. 4 a 6)". 

O texto supracitado acentua o caráter político e de planejamento da ordenação de 
território, pois a ordenação integra o processo de planejamento do país além de ser um 
instrumento político por excelência, já que implica a participação de populações e a coor 
denação de políticas setoriais. 

O zoneamento ecológico-econômico, por sua vez, "é considerado como a primeira 
etapa do processo de planificação. Ele se destina a diagnosticar e a configurar uma estratégia 
de planejamento global indicando suas regras. Permite precisar os objetivos, selecionar os 
critérios, as normas e os padrões técnicos para a execução do Plano de Ordenação do 
Território" (p. 11, idem). 

Assim, o zoneamento aparece como uma primeira etapa, para a execução do Plano de 
Ordenação do Território. 

Na (nova) proposta de zoneamento ecológico-econômico, instituída em setembro de 
1990 a partir das indicações do GT, foram apresentados dois "enfoques fundamentais: 1) a 
visão holística (globalizante) para a análise de todos os fatores e processos participantes do 
sistema geral de relações; e 2) o paradigma sistêmico, como instrumento lógico de análises 
das relações de causa e efeito entre os componentes ecológico e econômico ... " 

A idéia forte na parte metodológica do texto é a afirmação de uma análise que não 
privilegia o econômico em detrimento do ecológico, e mais, que trate de um conjunto de 
fatores como parte de um sistema sem determinantes. Entretanto, é curiosa a articulação do 
"holístico com o sistêmico", Se por um lado indica a interessante proposta de se considerar 
um conjunto de fatores a partir do conjunto, não (pré)determinado, conclui com a defesa de 
um instrumento lógico de análise de causa e efeito, que, pelo menos quando aplicado aos 



fenômenos sociais, apresenta profundas debilidades. . 
Para o momento, assinalo que, pelos documentos analisados e ações governamentais 

realizadas, o ZEE aparece como um instrumento que subsidiaria um plano de ordenação do 
território, definido na Constituição, mas ainda não regulamentado ou operacionalizado. 

Uma breve história do zoneamento ecológico-econômico 
,,-.. 
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A pressão das agências de financiamento multilaterais exercida sobre o governo 
brasileiro em relação à degradação ambiental, e, em particular, à devastação das florestas 
tropicais, colaborou para a elaboração e implementação do Dec. n.º 96.944, de 12.10.88, 
denominado Programa Nossa Natureza. 

O programa tinha como um de seus objetivos "disciplinar a ocupação e a exploração 
racionais da Amazônia Legal, fundamentadas no ordenamento territorial" (Cruz, 1993: p. 
92). O programa ia ao encontro do Art. 21 da Constituição de 1988, inciso IX, que coloca 
como competência da União "elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e desenvolvimento econômico e social", e, dos artigos 23 e 225, que tratam da 
proteção ambiental. 

Em 1990, foi instituído um Grupo de Trabalho (GT) interministerial a fim de estudar, 
propor e implementar medidas nesse sentido. Na exposição de motivos para a instituição 
do GT, no contexto do projeto de lei do Poder Executivo1 (n. 4.619/1990, ainda tramitando 
em 1994) já no momento pré-Rio 92, os ministros acentuam: 

a) a competência da União (Art. 21) para atuar na elaboração de planos nacionais e 
regionais de Ordenação de Território; 

b) a Ordenação de Território "como parte integrante do processo de planejamento e 
desenvolvimento do país e, como tal, correspondente à expressão espacial das políticas 
econômica, social, cultural e do meio ambiente"; 

e) o "objetivo da definição dos melhores usos dos espaços"; , 
d) o "agravamento da situação ambiental pela priorização atribuída ao crescimento 

econômico"; e 
e) "a não implementação de uma política de ordenação do território inviabiliza uma 

orientação para o aproveitamento dos recursos naturais". 
O GT, dando seqüência a trabalhos anteriores, passou a analisar os trabalhos de 

zoneamento em andamento, tais como: o projeto Radambrasil, zoneamento das poten 
cialidades dos recursos naturais da Amazônia Legal - Zopot, zoneamento nos Estados de 
Mato Grosso, Rondônia e Acre, e outros. A conclusão do GT foi crítica em relação aos 
trabalhos anteriores, pois "embora destacasse alguns aspectos ambientais, priorizavam o 
enfoque econômico. Além disso, as iniciativas estaduais estavam ocorrendo sem a devida 
integração com o governo federal" (p. 93, op. cit.). 

O zoneamento ecológico-econômico (ZEE) 
Como foi dito anteriormente, o ZEE é um programa de governo que visa subsidiar o 

ordenamento territorial. "O programa é executado conjuntamente pela União, Estados e 

(1) Além do Projeto de Lei n.0 4.619 que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento ecolõgÍcó 
econõmico, cabe assinalar que anteriormente outros dois projetos já haviam sido encaminhados pelo Executivo 
ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei n.0 4.970/85, que ainda tramita, e o n.º 2.115/89, que foi rejeitado na 
Comissão de Meio Ambiente da Câmara. 



Municípios, em todo o território nacional, mas com prioridade para a Amazônia. A 
coordenação do ZEE está a cargo da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico 
Econômico (CCZEE), presidida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, integrada por 
outros órgãos do governo federal. Nos Estados, a coordenação é feita. por Comissões 
Estaduais" (Cruz, 1993: p 94). 

"A CCZEE tem as seguintes atribuições: definir um padrão metodológico comum 
entre as ações estaduais e as do governo federal; planejar, coordenar, acompanhar e avaliar 
a execução do ZEE, apoiar os Estados (financeira e tecnicamente)" (p. 94, op. cit.). 

Apesar de ser definido legalmente como um instrumento de política ambiental, o 
programa passou, no governo Collor, para o âmbito do SAE, com a justificativa de articular 
componentes ecológicos a econômicos. 

O programa está planejado para ser executado em três níveis: 
a) Diagnóstico ambiental, primeira fase: produtos mapas de qualidade e sustenta 

bilidade da Amazônia Legal (trabalho realizado pelo IBGE, com recursos da SAE), concluído 
em junho de 1993. 

b) Diagnóstico ambiental, segunda fase: alternativas para as grandes linhas de ação 
governamental, já concluído e recentemente apresentado à SAE. 

e) ZEE executado pelos governos estaduais, com representação cartográfica, com 
implantação de sistemas computadorizados para atualização. 

d) Estudos de áreas críticas, com caráter emergencial para implantação de áreas 
preventivas (mapas de 1: 100.000 a 1 :25.000). 

Situação do ZEE em 1994 
Conforme foi visto no item anterior, o Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal 

encontra-se concluído, e sua segunda fase indicativa de alternativas para as ações gover 
namentais foi recentemente apresentada pelo IBGE à SAE. 

A nível estadual, os estados amazônicos "criaram Comissões de ZEE e firmaram 
convênios com a SAE objetivando dar inicio à implantação do programa ... Com exceção do 
Amazonas, todos os estados da região implantaram ou estão implantando laboratórios de 
geoprocessamento. 

Nas demais regiões do Brasil, a situação do programa encontra-se bastante avançada. 
O IBGE está executando o diagnóstico ambiental do NE. BA, MS, MG, PB e SC firmaram 
convênios com a SAE para execução do zoneamento" (Schubart, H., 1994: p. 7). 

Os estados de Goiás e Paraná tiveram suas propostas de ZEE aprovadas recentemente, 
o que implica recursos da SAE e na utilização de sua metodologia de zoneamento. As 
comissões têm autonomia em relação à elaboração do estatuto de funcionamento da Comissão 
Estadual de Zoneamento. Cada estado identifica áreas prioritárias para elaboração do 
zoneamento, que é realizado por etapas. 

No documento "Plano de Ação para a condução do Zoneamento Ecológico-Econômico 
em 1994", distribuído pela SAE na reunião da Comissão ocorrida em abril do presente ano, 
são explicitadas duas importantes ações que estão sendo encaminhadas pela SAE. A primeira, 
diz respeito à participação da SAE no Projeto de Cooperação Técnica para o fortalecimento 
institucional e legal dos mecanismos de gestão dos recursos hídricos, o que resultou na 
instalação de uma subcomissão de recursos hídricos (SCRH), no âmbito da Comissão 
Coordenadora do ZEE. Uma das atividades da subcomissão recém-criada diz respeito ao 
acompanhamento do Projeto de Lei da Gestão dos Recursos Hídricos (2249), "que foi 
solicitada a colaborar com o relator do Projeto de Lei, deputado Fábio Feldman, na articulação 
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das distintas visões do Executivo face à questão da gestão do consumo e da oferta da água" 
(p. 4, op. cit. ). A outra diz respeito aos incentivos fiscais e o ZEE. A partir da regulamentação 
de disposições da Lei de Incentivos Fiscais n.? 8167 de 16 de janeiro de 1991, pelo Decreto 
n. 0 1 O 1 de 17 de abril do mesmo ano, "reafirmou a observação do vínculo da atividade 
agropecuária às áreas de vocação agropastoril, condição esta a ser comprovada pelo zonea 
mento ecológico-econômico" (p. 5, op. cit.). A alteração deste decreto pelo n.º 153, veda a 
concessão de incentivos fiscais para empreendimentos que impliquem desmatamento de 
áreas de floresta primária, "e que os projetos a serem incentivados, ouvida a SAE/PR, 
sejam orientados conforme o ZEE, concluído ou em fase de execução" (p. 5, op. cit.). A 
SAE, desde junho de 1991 até abril de 1994, emitiu 228 "declarações referentes a projetos 
instalados ou com pretensões de instalar-se na Amazônia Legal, distribuídos pelos estados 
do Pará (86), Mato Grosso (3 7), Amazonas (29), Rondônia (26), Acre ( 16), Tocantins ( 16), 
Maranhão (11) e Amapá (9)" (p. 5, op. cit.). 

Questões colocadas por diversos autores 
• Ana Lúcia da Cruz 
Em relatório do IEA sobre o ZEE, de 1993, Ana Lúcia assinala algumas importantes 

questões metodológicas. 
Ana Lúcia acentua os efeitos políticos de "aspectos técnicos" do ZEE como, por 

exemplo, nas questões metodológicas, chama atenção para a "falta de clareza sobre as 
etapas e os procedimentos do programa". Nesse caso, a autora assinala que, apesar de 
alguns procedimentos terem sido planejados, a própria SAE deixa de cumprir seu plane 
jamento em função de um pragmatismo que perpassa a máquina estatal. Diz Ana Lúcia; "A 
indicação de áreas prioritárias anteriormente à conclusão do diagnóstico (de 1993), por 
exemplo, significa uma inversão na metodologia". O programa colocava como etapa inicial 
do trabalho a elaboração do Diagnóstico pelo IBGE, para então se priorizar áreas. Antes do 
diagnóstico concluído, a SAE apoiou ZEE estaduais com priorização própria. 

Um outro destaque à análise apresentada diz respeito à solução de "conflitos" existentes 
na região por meio da elaboração do ZEE. Ora, pondera a autora, se o ZEE é um instrumento 
técnico, qual sua capacidade - ou competência - de dirimir conflitos? 

• Alfredo Wagner 
Em publicação do final de 1993, Alfredo Wagner indica algumas críticas conceituais 

ao projeto de zoneamento da SAE/PR. 
Alfredo Wagner parte de um pressuposto, já transformado em senso comum, de uma 

"desordem no mundo social", e mais precisamente, uma "desordem ecológica" na Amazônia. 
O autor encontra nomeação nos seminários promovidos pela Unesco em 1988 e 1989: 
"Amazôniae desordem ecológica", e a utilização dessa expressão no diagnóstico ambiental 
elaborado pelo IBGE em 1992, e, também, nas justificativas do ZEE da SAE. 

O autor, diante desse consenso, comenta que a desordem, o descontrole, não se encontra 
no mundo social ou ambiental, mas nos fundamentos das políticas públicas e dos planos 
oficiais. Para tanto, analisa o atual estágio de conhecimento produzido necessário à elaboração 
do planejamento, como por exemplo: 

a) dados censitários do mais recente Censo Agropecuário são de 1980, o que implica 
desconhecimento do número de posseiros, de terras públicas etc, na Amazônia; 

b) as estatísticas cadastrais do Incra foram recompostas em 1978, os dados carto 
gráficos que permitem a plotagem dos imóveis rurais só devem estar disponíveis em cinco 
anos, sendo as sobreposições de áreas reservadas ou não, desconsideradas; 



e) das UCs, apenas 10% têm sua situação fundiária devidamente regularizada; e 
d) em termos de conhecimento cartográfico, apenas 60% da Amazônia Legal encon 

tram-se mapeados. 
A partir desses dados, e de outros, o autor destaca que o "desconhecimento oficial é 

vasto, montado que está sobre séries estatísticas inconclusas, dados precários, imprecisos e 
vagos". E formula a hipótese de que "o desconhecimento e o descontrole funcionariam 
como formas de controle social. A dominação e o controle são exercidos mediante o desco 
nhecimento e a falta de controle sobre informações e sobre processos sociais". 

Segundo Wagner, o pragmatismo dos planejadores governamentais prescinde, atual 
mente, de dados fidedignos, isto é, "o dominar prescinde o conhecer". O conhecer as po 
pulações locais, suas demandas, é tratado pelo autor como uma questão política, pois a 
informação, nesse caso, toma visível para o planejamento e para a ação política, os serin 
gueiros, os conflitos. 

• Grupo de Trabalho Amazônico 
Em publicação de 1994 do GTA e Amigos da Terra, encontra-se formulada uma 

interessante crítica ao zoneamento ecológico-econômico encaminhado pela SAE/PR. 
As críticas partem tanto dos aspectos políticos, técnicos e metodológicos do ZEE, 

podendo ser resumidas na questão: "Pode o zoneamento ecológico-econômico, entendido 
como um processo racional de conhecimento e mapeamento das possibilidades e restrições 
de atividades econômicas no espaço, contribuir efetivamente para a visão estratégica da 
região e auxiliar na tomada de decisão política? Se isso é possível, e parece ser, quando se 
poderá contar com essa facilidade? Por outro lado, cabe também indagar sobre as possi 
bilidades e eventuais formas de inserção, nesse zoneamento, das políticas setoriais que 
afetam a região". A relação da produção do conhecimento com a esfera do planejamento é, 
efetivamente, uma questão conceituai colocada com pertinência. Outro aspecto diz respeito 
à possibilidade de operacionalização da proposta em tempo hábil. E enfim, a questão da 
aplicabilidade desse instrumento em relação às políticas regionais. 

Em relação às limitações técnicas do ZEE, o documento assinala que , mesmo para 
as áreas prioritárias, não há informações atualizadas para a elaboração do ZEE, como por 
exemplo nos casos listados a seguir: 

a) defasagem em relação a geração e utilização de dados básicos; e 
b) desencontro de escala de informações. 
E, como conclusão, assinala que tem sido delegado ao ZEE "um poder que efetivamente 

ele não tem". E mais, "não é possível fingir a decisão sobre o futuro da região alegando-se 
falta de conhecimento cientifico". Em resumo, o GTA coloca a questão como uma questão 
política, de necessidade de atenção às políticas que estão sendo implementadas na região 
Amazônica e à solução dos grandes problemas que já são conhecidos. 

Alguns comentários 
O ZEE originalmente foi pensado como um momento de planejamento de políticas 

de ordenação de territórios, a representação espacial de diferentes e diversas políticas 
públicas. 

Essa etapa, subdividida em três fases, implica elaboração de diagnósticos a nível 
macrorregional ( Amazônia, por exemplo), estaduais e de microrregiões. 

A falta de articulação institucional, a falta de "vontade política", a existência de dispu 
tas intragovemamentais, o orçamento escasso e outras questões levaram a que o ZEE venha 
sendo elaborado como uma "colcha de retalhos", onde diagnósticos mais gerais são con- 

- ..,.; 



cluídos depois de estudos locais aprofundados, fazendo exatamente o inverso da metodo 
logia proposta. A metodologia dos ZEEs estaduais ainda não conseguiu ser unificada, e 
mais, os estudos estão sendo feitos a partir de dados "caducos". Essa irresponsabilidade, 
coloca Wagner, é uma ação política voltada a desconhecer, na esfera do planejamento, as 
realidades das chamadas "populações locais". 

E mais, se o ZEE, atrasado, feito a partir de imprecisões, está de tempos em tempos 
sendo apresentado, o que ocorrerá quando da elaboração do Plano de Ordenação do Território, 
que articularia todas as políticas públicas que têm componentes especiais? Ou ainda, será 
esse plano algo pensado para ser elaborado algum dia? Ou seria apenas uma imagem colocada 
pelos técnicos do governo para justificar estudos imprecisos? 

Rapidamente é possível considerar a critica formulada pelo GTA como um modo de 
assinalar que, para a situação atual, não é possível "parar" para conhecer e depois formular 
políticas públicas. E mais, que os dados censitários ( e outros) atualmente existentes não 
permitem a formulação de uma proposta de zoneamento consistente. Alfredo Wagner, 
concordando com algumas dessas premissas, assinala que o que está em jogo não é uma 
espera às ações que o governo estaria propondo, mas um abandono da idéia da necessidade 
de conhecer antes de formular as políticas. O ZEE seria então apenas uma "cortina de 
fumaça" para justificar, social e ambientalmente, as ações governamentais na Amazônia. 

Nesse contexto de críticas formuladas ao ZEE, cabe também assinalar que algumas 
questões conceituais fundamentais para o encaminhamento de semelhante propaganda ainda 
não se encontram acordadas, mesmo dentro da esfera governamental. Efetivamente há uma 
grande disputa entre órgãos governamentais em relação ao andamento do ZEE, sendo a 
mais visível a que envolve a SAE, o IBGE e a Embrapa, que elabora zoneamentos à margem 
do coordenado pela SAE. 

Outra questão conceituai importante diz respeito à relação do ZEE com a criação de 
áreas reservadas, em especial com a criação e implantação de unidades de conservação. 
Dependendo do "tipo" de ZEE proposto, se normativo ou indicativo, o zoneamento pode, 
em situações científicas, substituir UCs. Ou seja, a articulação da política de zoneamento 
com a de criação de UCs é prioritária e não está acontecendo. 

Além disso, há debates que acentuam a ambigüidade do programa, como referente à 
competência do ZEE, alguns considerando que deve ser "normativo", e outros apenas 
"indicativo". O ZEE "normativo" teria como exemplo o que ocorreu em Rondônia, o estudo 
do ZEE estadual foi transformado em legislação quando aprovado pela Assembléia 
Legislativa. A SAE se posiciona contra esse "tipo" de utilização de zoneamento, pois 
considera que o ZEE deveria ser apenas "indicativo", para se tomar mais ágil e atualizável 
no decorrer do tempo. Mas se apenas indicativo, fica a questão colocada para a SAE e ainda 
com a resposta insuficiente: como o ZEE pode informar - e alterar - instrumentos de políticas 
públicas se não tem ascendência legal sobre essas políticas? 

A única resposta dada pela SAE, ainda que insuficiente, mostra uma clara função do 
ZEE em relação ao controle de incentivos fiscais em projetos :financiados com recursos do 
Finam (Amazônia), do Finor (Nordeste) e Funres (ES). Segundo a Lei nº 8.167/91 e sua 
regulamentação pelos decretos nº 101 e 153, é vedada a concessão de incentivos fiscais a 
empreendimentos agropecuários que impliquem desmatamento de áreas de florestas pri 
márias e destruição de ecossistemas primários. Para tanto, os projetos a serem incentivados 
devem ser "aprovados" pela SAE, orientada pelo ZEE concluído ou em fase de execução. 
Não somente pela SAE, mas por outros órgãos governamentais como o lhama e a Funai, 
que atualmente estão em processo de articulação interinstitucional, por meio da criação de 
uma subcomissão da SAE para desenvolver essa atividade. 



· Cabe ainda destacar que a questão do ZEE também deve ser contextualizada na 
problemática da utilização de recursos externos para o meio ambiente, já que a parte do Programa 
Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil é financiada pelo G- 7. O ZEE 
integra o subprograma de Política de Recursos Naturais, junto com o monitoramento e vigilância 
e controle e fiscalização. Recursos do G-7 já estão sendo utilizados para pré-investimentos (200 
mil dólares americanos, acordados em outubro de 1993 com a SAE e o Ibama) para "o estudo de 
viabilidade em três áreas demonstrativas da Amazônia Legal". 

A participação da sociedade civil 
Até o momento a sociedade civil tem ficado à margem da problemática do ZEE, tanto 

em nível federal quanto em estadual. Apenas em duas iniciativas de audiências públicas da 
Comissão de Meio Ambiente, o debate tomou-se um pouco mais democratizado. 

A primeira audiência pública ocorreu em junho de 1991 e a segunda em dezembro de 
1992, quando o NDI solicitou ao presidente da Comissão do ZEE a inclusão das ONGs. O 
presidente encaminhou a solicitação à SAE que atendeu à solicitação convidando um 
representante do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais e um do GTA Na primeira 
reunião participaram o IEA e o INESC, e na segunda e terceira, o IEA. 

Apesar da sua importância, as audiências não contaram com significativa participação 
de deputados ou da sociedade civil. Na segunda, apenas participaram cinco deputados e 
não houve repercussão na imprensa ou nas ações do ZEE. 

No âmbito estadual foi conseguido que a SAE fizesse uma indicação de que as 
comissões estaduais contassem com a participação da sociedade civil. Mas essa indicação 
nem sempre é atendida, ou como no caso da CZEE em nível federal, a participação é 
meramente como convidados. Além disso, em alguns estados há uma grande resistência ao 
termo ONG, como por exemplo no Paraná e em Goiás, onde a legislação estadual fala em 
participação da sociedade como assinalado por Ana Lúcia: "O grande risco que corre a 
sociedade é se transformar em testemunha passiva" (Cruz, 1993 :94), em sua "participação" 
no processo do ZEE. 

Nesse sentido a participação da Comissão do ZEE nacionalmente só terá significado 
político se articulada a uma participação em âmbito estadual. E mais, se conseguirmos 
tomar as regiões do CZEE um espaço de denúncias que ocorre em nível estadual, como 
momentos em que se possa tentar alterar políticas mais gerais do ZEE. Isso coloca a tarefa 
de se articular minimamente uma rede de ONGs e movimentos sociais que estejam envolvidos 
com a questão regional ou local. 

Anexo: Informe sobre a reunião de audiência pública 
No último de 29 de junho foi promovida uma reunião de audiência pública pela 

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, para discussão do 
diagnóstico do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal. 

Na convocatória da audiência assinada pelo deputado Zaire Rezende, ficaram evidentes 
as intenções da reunião. Por um lado, tomar públicas informações que o IBGE havia passado 
à SAE/ PR referentes ao Diagnóstico da Amazônia e à segunda etapa do ZEE, e, por outro, 
identificar os pontos de disputas intragovemamentais em relação ao ZEE. 

Para a Audiência foram depoentes: Lívio William de Carvalho (secretário do 
Planejamento Estratégico da SAE), Herbert Otto Roger Schubart ( coordenador-geral de 
Planejamento Geopolítico e Econômico da SAE), Sérgio Bruni ( diretor de Geociência do 



IBGE), Antônia Ferreira (coordenadora de Programa de Ordenação Territorial do IBGE), 
Fernando de Carvalho (representante do Ministério de Minas e Energia), Oneida Freire 
(coordenadora de Ordenamento Ambiental e Territorial do Ministério do Meio Ambiente), 
Iara Pietricovsky e Aurélio Vianna (Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais), 
Júlio Barbosa (presidente do GTA) e Bernhard Griesimees (representante do Ministério do 
Meio Ambiente). 

A ausência dos titulares das pastas foi justificada pelos representantes ministeriais. 
Além do deputado Zaire Rezende, somente os parlamentares Fábio Feldman e Sidney de 
Miguel participaram, em momentos, da reunião. No entanto, a sala de reuniões estava 
lotada com funcionários governamentais, e alguns representantes de ONGs. 

Foram mais de três horas de exposições e debates, centrados basicamente no 
diagnóstico da Amazônia elaborado pelo IBGE. Do lado governamental, apenas o IBGE 
trouxe uma apresentação detalhada com maiores informações. Na exposição, foi assinalado 
que em função de uma cláusula do governo da SAE com o IBGE para a realização dos 
estudos, apenas a SAE poderá tomar públicas as informações. A partir das outras exposições 
dos representantes governamentais ficou evidente a falta de articulação intergovernamental. 
À guisa de exemplo, enquanto o Ministério do Meio Ambiente considera o Programa de 
Gerenciamento Costeiro como um zoneamento, o mesmo não é considerado pela SAE. 

Os representantes da sociedade civil questionaram o processo de realização do ZEE e 
reivindicaram uma maior participação na Comissão de Zoneamento Ecológico-Econômico. 
O questionamento partiu de pressupostos metodológicos e políticos. A falta de uma afetiva 
coordenação dos ZEEs estaduais, a falta de articulação governamental para o encami 
nhamento das ações do ZEE, a audiência de uma articulação governamental em relação aos 
zoneamentos setoriais, a falta de transparência em relação as informações acumuladas pela 
SAE, são apenas alguns dos questionamentos apresentados. 

Nesse contexto, ainda na audiência, foi lançada uma dúvida: qual o real papel de 
ZEE que está sendo coordenado pelo SAE? Apenas o de atender às demandas dos bancos 
multilaterais? Além disso, foi encaminhada a denúncia, repassada pelo Fórum de ONGs de 
Rondônia, de não cumprimento da programação do Planafloro e a solicitação de suspensão 
da liberação de recursos, baseada, dentre outros aspectos, na falta de atenção do Incra ( e 
outros órgãos governamentais) ao zoneamento de Rondônia. 

Na conclusão da audiência foi acordado um encontro entre representantes da sociedade 
civil e os coordenadores do ZEE para se encaminharem novas propostas de efetiva partici 
pação da sociedade nesse processo, o que coloca uma importante tarefa para as ONGs e 
movimentos sociais. 
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A questão ambiental vem assumindo nos últimos anos um papel cada vez mais desta 
cado entre as grandes preocupações do mundo contemporâneo. Os desequilíbrios ecológicos, 
a acelerada intervenção humana na natureza, a expansão populacional e a degradação da 
qualidade de vida têm sido temas freqüentemente evocados, seja por organismos governa 
mentais, seja pela sociedade civil. 

A acentuação dessa situação, denominada hoje como crise do meio ambiente, denuncia, 
na verdade, o esgotamento de um modelo de civilização baseado na fé indiscriminada no 
progresso da ciência e da tecnologia e de sua capacidade de artificializar e/ou reproduzir de 
forma irrestrita a natureza, na certeza de um crescimento econômico ilimitado, e no equívoco 
da urbanização como indicadora de progresso. Ou seja, a crise ecológica atinge o centro 
nervoso desse modo de produção, que, tendo apostado nas infinitas possibilidades da ciência 
e tecnologia, nunca considerou seriamente a finitude de sua matéria-prima mais básica. 

A promessa de triunfo sobre as forças naturais, baseada numa visão antropocêntrica 
do controle do meio ambiente, fica abalada pelos desastres dessa intervenção. A fome, a 
miséria, o esgotamento de recursos naturais, inclusive os ditos renováveis, deixam visível a 
ineficácia do modelo de desenvolvimento econômico adotado em países como o Brasil. 

Enfim, defrontamo-nos com uma situação de crise básica para a humanidade. É uma 
crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos de nossa vida - a 
saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da economia, 
da tecnologia e da política. É uma crise de dimensão intelectual, moral e espiritual; uma 
crise de escala e premência sem precedentes em toda a história. É a falência de uma filosofia 
essencialmente tecnocrática. 

No Brasil, a lústoriação da natureza concretizada pelo espaço produzido mostra de 
maneira indiscutível o caráter setorizado, espoliativo, economicista e tecnológico do modelo 
de desenvolvimento adotado. Desde o início, a ocupação do território realizou-se a expensas 
da fertilidade natural aparente de áreas florestais, progressivamente destruídas ao longo da 
evolução histórica na conquista de novas áreas, em um processo intensivo de exploração 
das reservas naturais. 



Por outro lado, no Brasil dos anos pós-cinqüenta, fortemente marcado pelo desenvol 
vimento industrial, apoiado e acelerado por capital estrangeiro, as degradações ambientais 
continuam a ser vistas como normais ou esperadas por parcela considerável da população, 
até mesmo porque o país possui tradição de exploração danosa de seus recursos. Era a idéia 
de que a industrialização a qualquer custo seria sinônimo de desenvolvimento e degradação 
ambiental, um preço normal a ser pago. Este modelo, compreendido como um processo 
homogêneo e uniforme, segundo padrões predeterminados, tendo por objetivo alcançar 
estruturas econômicas, padrões de consumo e níveis de vida similares aos dos países indus 
trializados, deixa hoje a insustentabilidade de um estilo transnacional de desenvolvimento 
baseado na ideologia do crescimento econômico. 

Essa desastrosa experiência na exploração de seus recursos coloca hoje o país diante 
de dois grandes desafios: a luta pela garantia da qualidade de vida nas áreas de ocupação já 
consolidadas, algumas com problemas criticas de saturação e conseqüente tensão territo 
rial-ecológica, e a necessidade de assegurar a conservação dos recursos remanescentes, 
ainda não explorados, nas áreas de incorporação recente. De maneira geral, as ações que 
incidem sobre o meio ambiente e o território cabem a uma multiplicidade de órgãos 
governamentais, com funções específicas e limites administrativos de atuação, no mais das 
vezes superpostos. Como resultado dessas ações desarticuladas, têm-se a descontinuidade 
dos programas regionais de desenvolvimento e apenas o crescimento de um setor econômico 
e a não promoção do desenvolvimento territorial. Essa pluralidade de órgãos com atribuições 
por vezes semelhantes tem levado à valorização de análises setorizadas e hierarquizadas do 
território, onde as soluções e alternativas de planejamento acabam por priorizar apenas um 
vetor de análise, numa perspectiva cartesiana. 

Sendo assim, o amplo espectro de problemas ambientais apresentados pela Amazônia 
hoje mostra de forma contundente a insustentabilidade de uma política baseada exclusi 
vamente na transformação de uma gama de ecossistemas extremamente variados em agro 
ecossistemas homogêneos. 

Nesse contexto cabe ressaltar o papel do Estado enquanto indutor e viabilizador de 
diferentes formas de apropriação desse espaço a partir da década de 60. Embora a presença 
do Estado nesse recorte espacial remonte a período contemporâneo ao próprio descobrimento 
(Tratado de Tordesilhas), pode-se considerar, contudo, que até os anos sessenta e mesmo 
com a criação da SPVEA ela se restringia basicamente a encarar essa região como o almo 
xarifado de recursos naturais, e a adotar uma ação de cunho meramente assistencialista, ou 
à construção de algumas obras de engenharia. 

Até essa década, o padrão geral de ocupação dominante era herdado tanto do período 
jesuítico e pombalino, quanto do sistema extrativista (principalmente castanha-do-pará e 
seringa). Este último sustentava uma população esparsa e formava a base de um sistema 
produtivo que, embora causasse pouco desequilíbrio aparente à natureza em si, encobria 
uma cadeia comercial de aviamento , que fazia das enormes distâncias entre áreas produtoras 
e os mercados consumidores e do contingenciamento da intermediação entre eles um fator 
de acentuada dependência e expropriação da mão-de-obra. 

Expandindo-se com maior intensidade nos períodos de refluxo do extrativismo, a 
lavoura ribeirinha, realizada com técnicas agrícolas consideradas hoje como rudimentares, 
também não comprometia o meio ambiente. Ao contrário, ela dispunha dos rios e dos solos 
segundo um conhecimento sedimentado na longa convivência do caboclo com a natureza, 
repassada pela cultura indígena. A coleta e a caça completavam o sistema de sobrevivência 
dessa população isolada que se interiorizava a cada impulso do ciclo extrativista. 

As atividades subsidiárias em relação àquelas inseridas no mercado mundial, como a 
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pequena "roça de subsistência" e a pesca artesanal, desenvolvem-se, assim, com um elevado 
grau de isolamento e auto-sustentação, dentro de uma organização produtiva pouco mer 
cantilizada, à exceção da pequena garimpagem do ouro, diamante e cristal de rocha, tradi 
cionalmente praticada. 

A população ribeirinha, formada por caboclos e nordestinos, deslocados para a Ama 
zônia pelo ciclo da borracha constituía, juntamente com os índios, a população residente 
dessa área. Dessa forma, além das atividades mencionadas, a agricultura itinerante, a pesca 
e a coleta eram também praticadas por numerosas comunidades indígenas, muitas das 
quais tentam garantir, ainda hoje, as suas sobrevivências física e cultural, duramente atingidas 
posteriormente pela ocupação induzida que se processou na Amazônia e que trouxe em seu 
bojo um rompimento drástico e aparentemente irreversível nas formas de relação do homem 
com a natureza. 

Com efeito, a problemática ambiental na Amazônia passa pela discussão da pre 
servação dos povos indígenas ( como, de resto, dos povos da floresta) devido não somente à 
importância numérica, à diversidade étnica e à enorme extensão de suas terras, como prin 
cipalmente, devido à aceitação de sua cultura e de seu trabalho como elo fundamental na 
conservação e no manejo adequado do meio ambiente. 

A absoluta falta de estradas fazia dos sistemas fluviais as únicas vias de comunicação 
possíveis, direcionando um processo de ocupação onde os núcleos de povoamento loca 
lizavam-se, via de regra, em pontos-limites de navegabilidade destes. 

As cidades de Belém e, secundariamente, de Manaus conduziam as articulações 
estabelecidas pela economia extrativista, servindo de ponto final da extensa rede de entre 
postos comerciais, implantados pelo sistema de aviamento, e que acabaram por originar 
grande parte dos núcleos urbanos regionais. 

Entre a longa decadência da economia extrativa da borracha e a efetiva incorporação 
do espaço amazônico à fronteira de recursos articulada pelo Estado, esta região produzia e 
reproduzia o modelo primário-exportador voltado, agora, para a coleta da castanha, comércio 
de madeiras nobres e de peles de animais e a garimpagem, que impactavam, diferencialmente, 
áreas restritas desse vasto território. 

Subsistindo em tomo do frágil arcabouço legado pelas relações estruturadas pelo 
capital mercantil, a Amazônia permanece, até os anos sessenta, como produto de uma evo 
lução sem rupturas, prolongada pela estagnação econômica que se seguiu à crise da borracha. 

O conjunto de intervenções oficiais que se desencadearam a partir dos anos sessenta, 
mais do que uma interferência direta, projeta de imediato um novo dinamismo sobre toda a 
Amazônia. Esta tem seu espaço reavaliado tendo em vista injunções contemporâneas de 
ordem econômico-institucional e principalmente tecnológica, capazes de comprometer 
irremediavelmente seus recursos naturais. 

Sob indução do Estado, delimita-se um recorte espacial institucionalizado - a Amazô 
nia Legal -, a partir do qual planeja-se a ocupação econômica da fronteira de recursos do 
país, transpassada agora pela ideologia da Segurança Nacional. Estabelecida oficialmente 
a partir de decreto-lei que previa tratamento especial nos processos de colonização ali 
estabelecidos, com vistas à não descaracterização desse território, a Amazônia Legal sustenta 
se até os dias atuais corno um espaço político privilegiado de incentivos e subsídios especiais. 
Abrangendo uma superficie de cerca de 5.000.000 km2, tal espaço geográfico inclui, além 
de toda a Região Norte, o Estado de Mato Grosso e parte do Maranhão. 

Embora o critério adotado para a sua delimitação original se tenha baseado, prin 
cipalmente, na existência de uma cobertura florestal que lhe transmitia uma "homogeneidade 
paisagística", é ponto comum atualmente que não só a Amazônia Legal abriga uma grande 
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diversidade ambiental, como também que tal diversidade tem-se ampliado, ao longo dos 
anos, com o acelerado processo de ocupação conduzido crescentemente por uma conjugação 
de forças econômicas nacionais e internacionais. 

As articulações externas submetem-se agora a uma dinâmica ditada por um mercado 
de matérias-primas estruturado em escala mundial e que aprofundou o processo de 
internacionalização da economia brasileira. O comprometimento dessa economia na dinâmica 
espacial do capital internacional ocasionou o resgate de recursos tomados escassos 
contemporaneamente (madeira, energia hidráulica), a utilização de outros de crescente 
demanda pela tecnologia moderna (alumínio), além do barateamento de matérias-primas 
tradicionais abundantes na área (minério de ferro). 

A escala de operação desse processo e o ritmo que caracterizou as novas formas de 
apropriação do espaço, associados a esse movimento específico de expansão do capital, 
colocaram a Amazônia no centro de um debate que transcende o nível nacional e impactaram 
o espaço regional de forma diferenciada, em função da dotação dos recursos e dos interesses 
inseridos no jogo de forças sócio-políticas. 

Entretanto, a etapa mais recente de incorporação do espaço amazônico não pode ser 
vista descolada dos grandes eixos de penetração que marcaram em momentos distintos a 
fase inicial de ampliação espacial da fronteira econômica do país. Com efeito, a construção 
da rodovia Belém-Brasília, embutida na política desenvolvimentista do início dos anos 
sessenta, abriu um eixo norte-sul, a partir do qual se articulavam vias secundárias pre 
existentes ou que viessem a ser concluídas, que redefiniam todo o sistema de acesso à 
região, da circulação das frentes de expansão e das mercadorias no sentido leste-oeste. 

A construção dessa via de penetração leva à aceitação da expansão de frentes 
camponesas seguindo essa rodovia, em direção ao Araguaia e ao Xingu, começando a 
sinalizar sensíveis alterações na Amazônia Oriental. Estas, contudo, só se interiorizam 
com maior intensidade, uma década após, com a abertura da Transamazônica e da Cuiabá 
Santarém, e com os projetos de colonização oficial planejados ao longo dessa primeira e 
atrelados à Política de Integração Nacional (PIN). 

Ao mesmo tempo, nesse período, acelerou-se a expulsão de grande número de pequenos 
agricultores nordestinos, que até aquele momento tinham uma relação orgânica com a terra 
em que trabalhavam - a terra era sua mãe maior. Eles eram "orientados" e "estimulados" a 
avançar sobre terras pré-amazônicas, onde, segundo a propaganda, havia muitas "terras 
livres''. Na verdade, são empurrados a duras penas para uma região desconhecida, onde o 
ecossistema vigente era para eles um obstáculo a ser vencido. 

Paralelamente ao impacto causado pela abertura dessas grandes vias de penetração 
ocorrem aqueles derivados da concessão de incentivos fiscais que implicaram a implantação 
de inúmeros projetos agropecuários na Amazônia Oriental. Nesse contexto, expandiu-se a 
fronteira agrícola da região, gerando focos permanentes de conflitos envolvendo posseiros, 
fazendeiros, colonizadores e grileiros, além de médias e grandes mineradoras, garimpeiros 
e a população indígena. De fato, a presença de áreas indígenas, áreas de garimpos e províncias 
minerais acirrou a competição pela posse da terra, tornando mais complexa a questão 
fundiária e por conseqüência a questão ambiental nessa porção da Amazônia. 

Os projetos de colonização do Incra em Rondônia constituem um outro momento 
relevante de intervenção federal direta na ocupação agrícola do espaço amazônico, ao tentar 
o assentamento de pequenos produtores expulsos pela modernização do campo no Sul do 
país e que se deslocaram maciçamente pelo corredor formado pela Cuiabá-Porto Velho. 

Dos órgãos ligados aos problemas fundiários na Amazônia, afora a ação do Incra, 
cabe mencionar a atuação do Getat e do Gebam, no interflúvio Araguaia-Tocantins e no 



r 

. ..-.. 

Baixo Amazonas. Sua ação, embora planejada no sentido de anteceder à ocupação desor 
denada de áreas ainda "efetivamente vazias", frustrou-se em face da acelerada expansão de 
uma fronteira agrícola caracterizada pela extrema mobilidade de sua população. 

Se a disputa pela terra constitui um dos aspectos mais polêmicos no processo de 
transformação deste recorte espacial, o uso do solo ocupa, certamente, um papel de destaque 
no decorrer desse processo. A reprodução nessa região de padrões de uso agrícola desen 
volvidos em outros segmentos do território nacional, com domínios ecológicos distintos, 
demonstrou ao longo do tempo, ser um dos mais graves erros cometidos contra a natureza 
e o homem autóctone amazônico. 

Apontada ainda na década de sessenta como o elemento indutor da ocupação produtiva 
da fronteira amazônica, a atividade pecuária, implantada em grande parte com uma pers 
pectiva meramente especulativa da terra, revelou-se um dos fatores responsáveis não só 
pela devastação de extensas áreas de floresta, como pela acelerada degradação dos solos e, 
portanto, pela crescente insustentabilidade ecológica e econômica destas. 

Afora os descaminhos tomados pela ocupação agrícola, a descoberta e a exploração 
de grandes reservas minerais em seu território constituem, hoje, um outro grande vetor 
indutor de transformações do espaço amazônico com profundo poder de impactação. Nesse 
contexto, ressalta-se a presença da Província Metalogenética de Carajás, que, inserida numa 
área-programa de objetivos diversificados (mineração, indústria e agricultura) de cerca de 
900.000 km', abrangendo partes dos Estados do Pará e do Maranhão, e mais recentemente 
do Estado do Tocantins, constituiu um território de intervenção direta do governo federal, 
administrado preferencialmente com incentivos públicos especiais. 

É fundamental a participação de novos atores no processo de reestruturação recente 
dessas áreas e de implantação das condições naturais e, por extensão, da qualidade de vida 
das populações locais. A passagem de um grau muito baixo de ocupação demográfica e 
econômica, centrada no extrativismo, para um patamar de novas indústrias e de áreas agríco 
las modernizadas baseadas em monoculturas (porque articuladas a novas caracteristicas de 
demanda) passou a comprometer, de modo significativo, os diferentes espaços amazônicos. 

Crescentemente articulada ao espaço extra-regional, intensificou-se, assim, a deses 
truturação das atividades econômicas tradicionais, secularmente adaptadas ao ambiente 
amazônico, num movimento de contínua mobilidade populacional, agravado ultimamente 
pelas mudanças e avanços das frentes garimpeiras em territórios indígenas, e mesmo em 
vazios demográficos. 

A degradação do meio ambiente efetuou-se basicamente em função do ritmo e da 
extensão com que se processaram as novas formas de ocupação, associadas a recentes 
empreendimentos aí implantados. A pressão dessa ocupação projeta-se além dos espaços 
diretamente afetados por ela, em um contexto de apropriação especulativa e de reserva que 
transmite um amplo espectro de incerteza quanto ao futuro dessa vasta extensão do território 
brasileiro. 

Colocada atualmente no centro do debate mundial sobre conservação ambiental, a 
compreensão da Amazônia Legal exige uma visão globalizada de uma realidade que, 
historicamente forjada na integração do homem com a natureza, só poderá ser entendida 
dentro dessa relação. . 

O exposto acima deixa claro, assim, que os problemas ecológicos e de pobreza não 
são em função do nível de desenvolvimento, mas sim de um modelo de desenvolvimento 
adotado. É essencial, portanto, a busca de um estilo de desenvolvimento que nos '·seja 
desejável. Não basta apenas agregar a dimensão meio ambiente às perspectivas econômica 
e social. Não há que se cristalizar o discurso público reducionista, que baseia suas análises 



na dicotomia do homem contra a natureza ou vice-versa, reduzindo a resolução desses 
problemas a mera definição da exclusão de uso de algumas áreas naturais ou limitando a 
forma pela qual o homem pode "domesticar" a natureza. Deve-se, isso sim, internalizar a 
idéia de que sociedade e natureza interagem dialeticamente de maneira contínua e infinita. 

Hoje, é de consenso geral a necessidade de mudança do paradigma referencial de 
desenvolvimento, e dentro desse contexto emerge a noção de desenvolvimento sustentável, 
baseada na concepção de uma ordem social justa, ecologicamente sustentável e eco 
nomicamente viável. Neste momento configura-se, então, a pergunta: como viabilizar e 
desencadear um processo que permita atingir este estilo de desenvolvimento em nosso país? 
Aqui se colocam dois grupos de pensamentos antagônicos: o primeiro, para os quais, os 
problemas reduzem-se a medidas reguladoras das práticas ecológicas, através de dispositivos 
disciplinares. Procura equacionar preservação ambiental e qualidade de vida com o 
desenvolvimento industrial dentro dos moldes capitalistas. As mudanças identificadas não 
implicam necessariamente que sejam coerentes e sustentáveis a longo prazo, nem favoráveis· 
à autonomia nacional e ao bem-estar da população em geral. O segundo veicula o desejo de 
ruptura com as normas que instituem o modo de vida na sociedade moderna. Questiona a 
base desse sistema e investe na construção de uma outra ordem social. Situam-se em oposição 
às formas de relações com a natureza, engendradas pelo capitalismo industrial. Buscam 
recuperar a dialética sociedade-natureza numa concepção de totalidade planetária versus 
especificidades locais ( Carvalho, 1991). 

Portanto, urge que se ponham em discussão, de forma clara e democrática, esses dois 
grupos de "pensares" como forma de construir-se um projeto nacional de Brasil pautado 
nos ideais de justiça social e crescimento econômico, mediados pelo fator ambiental, de 
maneira a adotar-se o referencial adequado de desenvolvimento sustentável. Não custa 
lembrar que a crise atual do modelo civilizatório pertence muito mais ao campo da política 
do que ao da técnica e talvez muito mais ao da ética do que ao da política ou ao da técnica 
(Leys, 1992). 

Dentro desse contexto, observa-se nos sistemas de planejamento uma crescente 
preocupação com a questão do ordenamento territorial, como instrumento político 
institucional de planejamento territorial, a qual se explicita com a criação pelo governo 
federal do Programa de Ordenamento Territorial, em 1989, tendo como instrumento técnico 
científico o Zoneamento Ecológico-Econômico. Segundo este, a ordenação do território é 
considerada "a expressão espacial de políticas econômicas, sociais, culturais e ecológicas, 
que tenham como objetivo reduzir diferenças regionais, através de uma melhor distribuição 
das atividades produtivas e de proteção ao meio ambiente, visando a proporcionar à sociedade 
uma melhor qualidade de vida, respeitando valores culturais e interesses das comunidades". 

"Assim entendida, a ordenação assume características de uma atividade que envolve 
aspectos científicos, técnico-administrativos e políticos, na qual é fundamental a adoção de 
uma postura interdisciplinar, de visão participativa da sociedade e de seus representantes 
políticos ... " (SAE, 1990). Em 21/09/1990 é instituída pelo decreto número ·99.540 a 
Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional, sob 
a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República+ SAE/ 
PR e composta por representantes dos ministérios e secretarias de governo. Neste decreto é 
definitivo ainda o patamar mínimo metodológico, baseado na concepção holística da ciência, 
com abordagem interdisciplinar e visão sistêmica, sendo identificados três níveis de 
detalhamento, a saber: Diagnóstico Ambiental, em escala regional (1:2.500.000); Zonea 
mento Ecológico-Econômico propriamente dito, em escala sub-regional a local (1 :250.000); 
e Áreas Prioritárias, em escala local (1 :100.000 a 1 :50.000). 
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De outro, aConstítuição brasileira, em seu capítulo IV- dos Municípios, em seu art. 
30, parágrafo VIII, diz ser de "competência do município, no que couber, promover o 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano", sem no entanto se aprofundar nesta questão e ainda com 
resquícios de ordenamento territorial como sendo apenas uma questão de ordem urbana. 

Tudo isso deixa patente a urgência de revisão do conceito de organização do espaço 
geográfico e das bases conceituais e metodológicas que a referenciam. Necessita-se de 
análises das concepções regionais e locais quanto ao ordenamento do território, com vistas 
a se adotarem princípios comuns que tenham particularmente.corno fim uma melhor definição 
de estratégias territoriais e de planificação a serem adotadas. Nesta há que se revalorizar a 
percepção horizontal do território com todas as suas contradições e jogos de forças. Tudo 
isso pressupõe uma mudança de enfoque e de atitude, desde os sistemas institucionais de 
ciência e tecnologia aos de planificação. Portanto, há que se produzir os subsídios técnico 
científicos orientadores das ações de governo, que possibilitem a criação de um sistema de 
informação capaz de sustentar o processo de transformação e de gestão do território. 

Sendo assim, trata-se de executar um zoneamento que possibilite subsidiar políticas 
de planejamento governamentais, voltadas para estratégias de desenvolvimento regional e 
nacional, visando à compatibilização entre interesses econômicos e melhoria da qualidade 
de vida das populações, com conservação e administração responsáveis dos recursos e 
meio ambiente, a partir do conceito de auto-sustentabilidade. 

Associado a isso, há que se adotar uma política educacional apoiada em um programa 
de educação que não só permita a reeducação de toda a população, de maneira que esta 
adquira a consciência e internalize a dimensão ambiental à questão da melhoria de sua 
qualidade de vida, mas também intemalizá-la na educação superior, profissional, técnica e 
científica, pois estes têm sido os principais setores que influenciam a reprodução local do 
estilo de cultura transnacional. 

É necessário, ainda, que se busquem formas de aumentar a participação e a organização 
social dos setores populares e de identificar maneiras de descentralizar o exercício da 
planificação, a fim de compensar as tendências das estruturas concentradoras de poder que 
prevalecem na economia e na sociedade. 

Por fim, há de se assumir que, adotado o estilo de desenvolvimento sustentável, baseado 
na concepção de uma ordem judicial justa, ecologicamente sustentável e economicamente 
viável, se deve ter em inente que este representa um processo de médio a longo prazos, 
visando a pôr em prática um Projeto de Estratégias de Desenvolvimento Nacional da 
sociedade brasileira, que, a par de sua concepção de totalidade, resgate e valorize as especi 
ficidades regionais. Fala-se assim não de um projeto de governo mas de nação. . 

Para tanto, dever-se-á integrar o Projeto de Estratégias de Desenvolvimento Nacional 
a um Sistema Federal de Planejamento, a partir do qual se articule a política de governo, o 
Plano Estratégico de Desenvolvimento, o Plano de Ação Governamental e os programas e 
projetos, os quais deverão estar em consonância com as diretrizes e objetivos do Projeto de 
Estratégias de Desenvolvimento Nacional, numa perspectiva integrada e subsidiados em 
análises técnico-científicas. 

Nas próximas páginas procurar-se-á, a partir da contextualização do recorte espacial 
em análise Amazônia Legal , tecer alguns referenciais de caráter técnico-científico que 
possibilitem o início de uma discussão com os diferentes segmentos direta e indiretamente 
envolvidos na busca de soluções que recuperem a idéia de planejamento integrado 
referenciados por estratégias territoriais cuja preocupação seja não quanto desenvolver,·· 
mas como desenvolver, com base em estruturas técnicas e produtivas, que concorram para 



Objetivos 

promover a igualdade social, a preservação da natureza e a quantidade de vida em bases 
regionais articuladas à nacional. 

- -...1 
Como já foi dito anteriormente, persegue-se neste trabalho através de um estudo de 

diagnose e prognose territorial do espaço amazônico atingir alguns objetivos gerais e 
específicos que procurem dar conta de maneira integrativa do universo sociedade-natureza, 
com vistas a subsidiar técnico-cientificamente políticas públicas de planejamento territo 
rial que não encarem a resolução dos problemas de perdas de recursos naturais e de qualidade 
de vida, como uma simples agregação da dimensão ecológica à econômica e à social, mas 
exerçam um papel transformador na concepção do planejamento territorial de forma 
integrativa. 

Dentro desse universo alguns objetivos gerais podem ser enunciados, quais sejam: 
- aperfeiçoar as bases filosóficas e de metodologia de pesquisa que possibilitem um 

salto qualitativo no tema planejamento territorial e dimensão ambiental, numa abordagem 
integrativa junto a políticas públicas; 

- gerar instrumentos técnico-científicos capazes de subsidiar a definição de uma base 
mínima de conhecimentos necessários para a tomada de decisão na adoção de um dado 
planejamento territorial, referenciado em um estilo de desenvolvimento que seja socialmente 
justo, ecologicamente sustentável e economicamente viável; 

- desenvolver e implantar um sistema de informações geográficas que, ao formar um 
banco de dados gráficos e alfanuméricos, permita análises disciplinares, temáticas e 
integradas que possam subsidiar, por intermédio da elaboração de cenários alternativos, a 
tomada de decisão de órgãos responsáveis pelo planejamento estratégico, bem como dos 
diferentes segmentos que compõem a comunidade local no sentido de se efetuar uma melhor 
gestão do território. 

Por outro lado, os objetivos específicos procuram dar conta das metas a serem atingidas 
no trabalho, quais sejam: 

- conhecer a dinâmica de funcionamento e de evolução da paisagem, com vistas a 
determinar a vulnerabilidade e a capacidade de sustentação do sistema natural frente às 
formas de organização do espaço geográfico amazônico; 

- avaliar os processos e as formas de interação sociedade-natureza na organização do 
território; 

- procurar, considerando o diagnóstico obtido, atingir a prognose tendencional e 
alternativa; 

- gerar propostas que subsidiem a discussão sobre macroestratégias que permitam 
minimizar as dicotomias sociedade-natureza a partir de ações integradas corretivas, de 
monitoramento, preventivas e de reorganização do território; 

- instrumentalizar o governo na formulação de planos de macroestratégias regionais 
a partir da implantação do Sistema de Informações Territoriais. 

Bases conceituais 
Um dos maiores desafios que enfrenta atualmente a ciência é a incapacidade de modelar 

os diferentes cenários de mudança que envolvem a relação sociedade-natureza, conseqüência 
da percepção míope que sempre caracterizou a análise do sistema sociedade-natureza nos 
seus diversos "níveis" de desenvolvimento. 
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Sem dúvida, as transformações operadas ao longo do processo histórico mundial 
criaram um homem alienado da natureza, tomando-o um agente predador, que sem perceber, 
promoveu e institucionalizou progressivamente a sua autodestruição. Nesse contexto forjou 
se a idéia de um cenário natural, separado para ser visto, apreciado e/ou estudado por um 
observador externo, seguro no conhecimento de que os objetos de contemplação habitavam 
um reino diverso, sem importância ou significado humano - natureza e sociedade eram 
coisas fundamentalmente distintas. 

Segundo Capra (1988), essa "visão cartesiana mecanicista do mundo tem exercido 
uma influência poderosa sobre todas as nossas ciências e, em geral, sobre a forma de pen 
samento ocidental. O método de reduzir fenômenos complexos e seus componentes básicos 
e de procurar os mecanismos através dos quais esses componentes interagem tomou-se tão 
profundamente enraizado em nossa cultura que tem sido amiúde identificado como o método 
científico. Pontos de vista, conceitos ou idéias que não se ajustam à estrutura da ciência 
clássica não foram levados a sério e, de modo geral, foram desprezados, quando não ridicu 
larizados. Em conseqüência dessa avassaladora ênfase dada à ciência reducionista, nossa 
cultura tomou-se progressivamente fragmentada e desenvolveu uma tecnologia, instituições 
e estilos de vida profundamente doentios". 

Essa visão cartesiana, essencialmente de caráter vertical, nos impediu de ver, durante 
séculos, a dinâmica interativa entre sociedade e natureza. A nossa preocupação sempre 
esteve voltada para partes cada vez mais detalhadas e específicas do sistema, na tentativa 
de compreender e identificar o sujeito e o objeto em si, no sentido de reduzir a complexidade 
inerente ao sistema e às partes mais simples e no máximo identificar os mecanismos de 
inter-relação. 

Atualmente, em face da incapacidade desse modelo cientifico apresentar soluções 
aos graves problemas de ordem social, advindos do mau uso dos recursos naturais e de 
modelos de planejamento inadequados, os pesquisadores e técnicos estão sendo obrigados 
a encarar suas respectivas áreas de conhecimento segundo referenciais considerados no 
passado como anticientíficos, ou, no máximo, filosóficos, pouco práticos. 

Além disso, a incorporação de novas ferramentas que envolvem a capacidade de 
manejo da informação, numa perspectiva sistêmica, tem gerado a necessidade de se desen 
volver uma linguagem geral que seja capaz de articular estilos e formas de pensamento 
frente ao desafio, preditivo, que hoje se define como ambiente. Isto significa entender não 
apenas as características qualitativas e quantitativas dos objetos com os quais interagimos, 
mas principalmente representar e reconstruir, no modelo preditivo, as relações que eles 
geram para a construção do que denominamos território. 

No caso do ordenamento territorial, as diferentes estruturas expostas como padrões 
espaço-temporais, reflexo da relação sociedade-natureza, destroem a indeterminação, dire 
cionando a informação para uma forma de pensamento sistêmico e holístico do espaço e do 
tempo, no qual se consolida a relação sociedade-natureza, através do vetor cultural. 

Dessa forma, observa-se que a unidade fundamental relacionada à problemática atual 
do meio ambiente é aquela que reproduz em diferentes escalas espaço-temporais a relação 
sociedade-natureza. A necessidade de adotar o fundamento da consubstancialidade na relação 
sociedade-natureza surge da impossibilidade de dimensionar o todo do meio ambiente, 
como uma entidade externa ao social, uma vez que o comportamento reprodutivo do sistema 
econômico é homogêneo em relação à heterogeneidade de recursos que cada território oferece. 
É importante considerar, ainda, que a natureza é condição concreta da existencialidade 
humana. 

Portanto, urge que se busque encontrar e desenvolver referenciais filosóficos e con- 
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ceituais que respaldem a execução de trabalhos que têm como objetivo subsidiar a promoção 
do desenvolvimento do território, garantindo qualidade de vida para as populações residentes 
de forma sustentável. 

Sendo assim, é imprescindível que se associe à visão tradicional cartesiana (redu 
cionista) do espaço geográfico uma abordagem interativa (holística). Esta abordagem inte 
rativa é balizada pelo paradigma do holismo, o qual considera cada elemento de um sistema 
como um evento que reflete e contém todas as dimensões do sistema. Pode ser ainda entendido 
como uma visão na qual "o todo e cada uma de suas sinergias estão estritamente conectados, 
em interações constantes e paradoxais" (Koestler, 1979; Weil, 1987). O holon, unidade 
básica, tem duas tendências opostas: uma integrativa, que funciona como parte do todo 
maior, e uma autoafinnativa, que preserva sua autonomia individual. Embora opostas, são 
complementares. 

Em outras palavras, o objetivo maior diagnose e prognose do espaço geográfico só 
será atingido quando optarmos por uma filosofia de trabalho que não se esgote apenas em · · 
análise disciplinar e/ou temática em si, seja dos recursos bióticos ou abióticos ou dos aspectos 
sociais e econômicos, mas sim na percepção da dinâmica gerada.a partir da interdependência ,:.~ 
desses componentes, concretizada na produção do espaço geográfico, permeado pelo político- . · 
ideológico. 

Para tanto, torna-se necessária a definição de alguns conceitos e premissas básicas ·:' 
que se configurem como linguagem comum para a equipe executora. É imprescindível que 
o pensar seja convergente, para que a equipe multidisciplinar venha a· realizar atividades 
interdisciplinares e alcance, assim, os objetivos de construção de um produto transdisciplinar, 
capaz de representar o sistema sociedade-natureza cuja concretude se expressa no território 
configurado. 

O primeiro conceito que deve ser explicitado refere-se ao sistema. De acordo com 
Koestler(1965), Godett (1977), Capra(op. cit.), entre outros, um sistema se traduz por: um 
conjunto de elementos; um conjunto de relações aplicadas a estes elementos. 

Assim sendo, todo elemento ou componente de um sistema só se define a partir das 
relações que mantém com os demais elementos. Outra característica é sua permanente 
evolução, uma vez que a noção de tempo é parte indissociável da idéia de sistema; conse 
qüentemente todo sistema é dinâmico. 

Além disso, o sistema é sinergético, isto é, não se pode reduzir à simples soma das 
partes constituintes, pois só se explica pela evolução do todo. Essa globalidade garante 
autonomia suficiente para que ocorram a auto-reprodução e a manutenção do sistema. 
Portanto, todo o sistema é complexo(ado), ou seja, dotado de um conjunto de relações 
múltiplas, não lineares, com capacidade de estabelecer elos de retroalimentação. Assim, 
um sistema é, por definição, dinâmico e sua transformação ao longo do tempo é explicada 
pela evolução ( de caráter probabilístico) das relações entre os seus elementos constitutivos, 
bem como pelos efeitos dessas relações sobre os próprios elementos. 

A partir da aceitação desse conceito de sistema, é possível conceber o sistema 
Ambiental segundo conceito básico , enquanto o estado momentâneo de um sistema definido 
por um conjunto de elementos abióticos, bióticos, sociais, econômicos, culturais e políticos, 
e pela natureza das relações (processos) entre esses elementos, cuja concretude se expressa 
pelo território configurado. 

Aceito este conceito, é necessário que se internalizem algumas premissas básicas que 
possam vir a orientar a metodologia de pesquisa a ser adotada, quais sejam: 

-que o atributo fundamental de qualquer sistema ou subsistema é o jogo de relações 
entre as partes de um todo complexo para a realização de uma determinada função. Em 



r: 

outras palavras, um sistema (holon) é o produto de duas tendências dicotômicas: 
singularidade e/ou especificidade versus totalidade (tendência integrativa ); portanto, qualquer 
sistema apresenta uma organização complexa (da) aberta; 

- que o homem e a natureza acham-se dialeticamente relacionados, sendo o trabalho 
o elemento mediador; 

- que o território, entendido como espaço geográfico, é o produto momentâneo das 
relações sociedade-natureza ao longo do tempo; 

- que a verdadeira unidade sociedade-espaço é histórica (contraditória) e não ecológica 
( de conteúdo natural); 

- que por mais que se deseje representar o todo do sistema ambiental, o seu caráter 
dinâmico e aberto dá apenas a idéia de probabilidade, isto é, sempre haverá uma variável 
não observada ou subestimada, a qual poderá ser deflagradora do desencadeamento de um 
novo processo de transformação do espaço; 

- que há necessidade de adotar uma ótica social ao se analisar a natureza, isto é, o 
entendimento da natureza enquanto uma unidade que pressupõe, simultaneamente, uma 
condição objetiva e um produto da atividade do trabalho humano; 

- que ao analisar o homem (ser social) há que se identificar três segmentos: o homem 
enquanto elemento; o homem enquanto agente institucional (dono dos Saberes); o homem 
enquanto paciente; 

- que a vulnerabilidade do subsistema natural deve ser compreendida como o grau de 
capacidade de ajustamento deste à atuação de variáveis externas, que geram respostas 
complexas; 

- que a sustentabilidade do território deve ser analisada relativamente a tecnologia e 
a modelos de desenvolvimento adotados; 

- que a qualidade ambiental é a avaliação quantitativa e/ou qualitativa positiva ou 
negativa do estado momentâneo do sistema ambiental, segundo um determinado paradigma 
que busque um equilíbrio das relações sociedade-natureza de maneira interativa e pros 
pectiva, como forma de alcançar um desenvolvimento sustentável. 

- que apenas a investigação de diferentes fenômenos em escalas variadas, ao facilitar 
a identificação e a compreensão dos diversos processos que atuam na organização do espaço, 
poderá revelar as diferentes facetas de uma realidade e a elucidação de suas contradições.' 

O exposto acima deixa claro que a definição da metodologia de pesquisa a ser adotada 
na realização deste projeto passa por dois tipos de "pensar": 

- O "pensar'' racional: analítico, linear; e 
- O "pensar" intuitivo: perceptivo, sintetizador, não-linear. 
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Metodologia de pesquisa 

Toda observação do mundo envolve a utilização de categorias mentais com as quais 
nós, observadores, classificamos, ordenamos a massa de fenômenos no nosso entorno, o 
que de outra forma permaneceria incompreensível; e sabe-se que, uma vez apreendidas 
essas categorias, passa a ser bastante dificil ver o mundo de outra maneira. O sistema de 
classificação dominante se apossa de nós, moldando nossa percepção e comportamento. 

Por isso, o conhecimento científico, um produto histórico, é o resultado do desen 
volvimento das relações entre as sociedades e a realidade na qual estão inseridas. Em outras 
palavras, a produção científica é sempre expressão de sua época, sendo que a opção de 
método aparece como o primeiro pressuposto no processo de construção do trabalho. O 
método estabelece, enfim, os instrumentos que se manipularão ao longo de todo o processo 



de geração do estudo. 
Outrossim, os temas Estudos Ambientais e· Ordenamento do Território, vistos sob 'a 

perspectiva do paradigma integrativo ( de caráter holístico) e abordagem sistêmica, por serem 
objeto de pesquisa recente no país, não apresentam ainda concepções teórico-metodológicas 
que respaldem a aplicação de técnicas definidas. Com isso, a procura e a seleção de técnicas 
e procedimentos adotados basearam-se tanto em termos do que tem sido usado em estudos 
geoambientais, naqueles definidos pelo Patamar Mínimo Metodológico da SAE/PR op. 
cit., nos desenvolvidos pelo IBGE (1993) quanto naquilo que de forma inter e/ou 
multidisciplinarmente satisfaça aos objetivos definidos. 

Tal fato deixa claro as dificuldades com as quais nos defrontamos junto às categorias 
mentais científicas das quais somos produto, no desejo de reaprender a "olhar o todo" e a 
identificar dentro desse holon como se expressam interativamente sociedade-natureza na 
construção do território, bem como identificar os métodos e técnicas que recuperem essa 
percepção holística. 

Dentro dessa concepção, a aplicação dos sistemas de informações geográficas tem-se 
mostrado uma ferramenta eficiente na busca dessa análise integrativa sociedade-natureza, 
à medida que permite combinar estas variáveis, enquanto dados gráficos e/ou alfanuméricos, 
permitindo assim uma abordagem mais adequada para os problemas de planificação e 
gestão do território. 

É bom lembrar, também, que embora já se tenha difundido a idéia da importância e, 
muitas vezes, a implantação de sistemas de informações territoriais em nível governamental 
federal, estadual e municipal, este instrumento tem sido pouco utilizado pela falta de clareza 
de qual arquitetura deve ser adotada para o sistema e o método a ser utilizado na formação 
do banco de dados. Sendo assim, e tendo como referência o sistema de informações, pretende 
se aqui testar e aprimorar um sistema de informação territorial, baseado no modelo relacional 
sociedade-natureza territorializado. 

Na execução desse tipo de estudo e definição a priori de uma escala de trabalho pode 
tornar homogêneas e lineares situações com intensidades e freqüências distintas. É importante 
lembrar que este tipo de pesquisa não se reduz, simplesmente, a mapear os atributos da 
natureza e a classificar sócio-economicamente o espaço geográfico. Na verdade, a escala 
deverá referir-se à representação cartográfica a ser adotada. 

No estudo em questão, por tratar-se de análise regional, os produtos deverão apresentar 
escalas cartográficas de 1 :2.500.000, normalmente utilizadas em nível de macroestratégias. 
Por conseguinte, há que se trabalhar em distintos níveis de aprofundamento para uma mesma 
escala de representação. 

Por outro lado, a estratégia de representar cartograficamente as relações sociedade 
natureza, nos seus diferentes patamares de aproximação de diagnose do território configurado 
e na construção dos cenários, deve-se ao fato de estes serem considerados hoje, em nível 
formal-institucional como o instrumento básico para definição de políticas públicas de 
planejamento. Daí não considerar-se a produção dessas cartas como um mero mapeamento 
de recursos maquilados com dados sócio-econômicos, mas sim como espacialização da 
interação sociedade-natureza, numa perspectiva integradora e prospectiva. 

Independentemente dessa escala, o projeto deve desenvolver-se em duas fases: a do 
diagnóstico, que possibilita analisar o território, avaliando-o segundo a qualidade ambiental; 
e o prognóstico, que analisa a configuração de cenários tendencional e alternativo. Nesta 
fase se identificam as estratégias de planejamento mais adequadas às realidades configuradas. 

Com vistas a atender plenamente os objetivos pretendidos, e sabedores das dificuldades 
de operacionalização de um método que procure atingir o interdisciplinar e transdisciplinar, 
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estabeleceram-se patamares de aproximação. Sendo assim, a fase de diagnóstico realizou 
se em três etapas, a saber: Etapa de Inventariamento, na qual foram efetuados levantamentos 
dos atributos referentes à natureza e à sociedade, a partir das áreas de ciências da natureza 
e de ciências humanas e sociais. Considera-se esta etapa ainda de caráter disciplinar a 
multidisciplinar. Etapa temática, na qual foram identificados temas convergentes, capazes 
de gerar atividades de caráter multi a interdisciplinar, sendo escolhidos os temas ecológicos, 
organização do espaço e o político-institucional. Por último, desenvolveu-se etapa de caráter 
essencialmente inter a transdisciplinar, integrativa, construindo matrizes de correlação de 
sustentabilidade e conflitos, objetivando caracterizar e avaliar os sistemas ambientais, produto 
das relações sociedade-natureza. A segunda fase é eminentemente transdisciplinar, pois o 
objetivo é produzir cenários territoriais. 

Primeira Fase: Diagnóstico Ambiental 

,,.._ 

Nesta fase foram realizadas as seguintes etapas: 
• Primeira Etapa: Inventariamento da Natureza e Sociedade (Análises Disciplinares a 

Multidisciplinares) 
Esta etapa procurou dar conta do inventariamento dos atributos da natureza e da 

sociedade que caracterizam o sistema. 
Nesta, as análises disciplinares advindas das ciências da natureza orientam os seus 

levantamentos e interpretações para a identificação daqueles atributos e bióticos mais 
sensíveis para a compreensão da dinâmica e da vulnerabilidade do sistema da natureza. É 
importante que se analise a natureza tanto do ponto de vista da primeira natureza - evolução 
e importância dos paleoambientes - quanto da segunda natureza - as respostas que a natureza 
dá a partir de sua apropriação pelo homem. Ou seja, deve-se ter em mente que a natureza 
observada é tanto produto da evolução geológica quanto histórica. 

Para esse inventariamento concorreram a Geomorfologia, a Pedologia, a Geologia, a 
Hidrologia, a Climatologia, a Biologia e a Vegetação. 

Para tanto, na análise geomorfológica, tomou-se importante a adoção do enfoque 
funcional, embora não se tenha abandonado a análise histórica da paisagem, à medida que, 
através das características erosionais e deposicionais presentes, é possível obter-se uma 
visualização dos paleoambientes e sua importância na paisagem tisica atual. A perspectiva 
funcional, por sua vez, permitiu analisar a paisagem a partir da relação existente entre os 
processos contemporâneos com suas intensidades e freqüências, o comportamento dos 
materiais e a geometria dos corpos e das formas de relevo associados aos gradientes, que 
podem ser diretamente observados e que colaboram na compreensão da manutenção e/ou 
mudança da paisagem, além de possibilitar a definição da vulnerabilidade e sustentabilidade. 
Adotando-se essa perspectiva, considera-se a paisagem em estudo como o resultado mo 
mentâneo da ação de dois subsistemas principais, que interagem dialeticamente: 

- O de Vertentes e Interflúvios, onde predominam os processos vinculados à erosão e/ 
ou à sedimentação inclinadas, através da atuação das águas superficiais e subsuperficiais 
não canalizadas. São ambientes onde predominam processos de erosão em detrimento da 
formação de solos, podendo ocorrer desde escoamento superficial difuso até movimentos 
de massa. 

- O Fluvial, onde predominam os processos de erosão ou de sedimentação horizon 
tal, através das águas canalizadas. São ambientes onde interagem fases erosivas com 
desbarrancamentos e formação de terraços, e fases de sedimentação com formação de planí 
cies de inundação e deposição de alúvios nos canais. 

. .r--. 
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Essa perspectiva de análise da dinâmica fisica da paisagem facilita a identificação 
das variáveis mais importantes para a compreensão da dinâmica da natureza nas demais 
áreas disciplinares, tanto do ponto de vista da primeira natureza quanto da segunda. 

Sendo assim, os atributos advindos da Geologia tiveram como preocupação básica a 
definição e a caracterização das litoestruturas e dos controles estruturais presentes. 

A Hidrologia dirigiu os seus levantamentos para as águas canalizadas, objetivando a 
caracterização dos regimes fluviais, ondas de cheias e disponibilidade hídrica em relação 
às formas de organização do espaço geográfico. 

O levantamento e a caracterização dos atributos climáticos pertinentes aos objetivos 
se orientam para a definição do papel dos eventos climáticos segundo suas intensidades e 
freqüências frente à questão de erosividade da paisagem e de sustentabilidade dos tipos de 
uso do solo. 

Os levantamentos referentes à Pedologia tiveram como preocupação básica a 
caracterização fisica e morfológica dos solos visando à compreensão da sustentabilidade à 
erosão com vista à vulnerabilidade da paisagem. 

Integrado dialeticamente aos atributos abióticos, os levantamentos referentes ao biótico 
se orientam, à semelhança dos demais, para a caracterização da cobertura vegetal pretérita 
e do processo de transfiguração da primeira natureza em segunda natureza, a partir da 
caracterização do antropismo. Nestes, a vegetação teve como referência de tempos 
comparativos de 1972 a 1976; de 1977 a 1987; e de 1988 a 1992. 

No que se refere à caracterização da biodiversidade, esta teve por base a análise dos 
documentos disponíveis a partir do Workshop 90, visando à adequação aos sistemas de 
paisagens. 

Os dados básicos de relevo, de solo, de geologia e de vegetação foram oriundos da 
atualização de mapeamentos, com base em reinterpretações de imagens de radar em 
1:1.000.000 e imagens Landsat TM., canais 3, 4 e 5 em 1:250.000, controles de campo e 
análise de material secundário, tais como as cartas produzidas pelos Projetos Radambrasil, 
Zoneamento das Potencialidades dos Recursos Naturais da Amazônia Legal - Zopot, 
Levantamento de Recursos Naturais em Áreas Específicas do Programa Grande Carajás e 
de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas - PMACI I e II. Os dados 
referentes à biodiversidade foram obtidos a partir dos documentos gerados pelo Workshop 
90, enquanto que os referentes à hidrologia e à Climatologia foram obtidos junto ao DNAEE, 
ao INMET e à CPRM. 

Por outro lado, na execução do inventariamento dos atributos das ciências sociais e 
econômicas, partiu-se de uma percepção global das formas de apropriação e uso do espaço 
geográfico, o que implica necessariamente, a superação da postura dicotômica transmitida 
pela idéia de "pressão antrópica". Isso tem levado, inúmeras vezes, a análises dos distintos 
tipos de atividades humanas de forma não-histórica e desterritorializada, entendendo o espaço 
geográfico como um mero suporte tisico, inerte, resistente ou não, para as tais atividades. 

Ao contrário, a construção do território, como já foi dito anteriormente, é o produto 
das relações sociedade-natureza. Neste a sociedade se caracteriza pelas suas contradições, 
à medida que são os interesses econômicos, mediados pela instância política, cultural e 
tecnológica, aqueles prevalecentes nas formas de apropriação e uso do espaço geográfico. 

Portanto, fez-se necessário identificar nesta etapa aqueles atributos sociais indutores 
da contextualização ambiental, numa perspectiva espaço-temporal. 

Dessa forma se considerou fundamental reelaborar os indicadores demográficos ge 
nericamente utilizados: taxas de crescimento populacional, densidade, migração etc, evitando 
relações neomalthusianas lineares entre crescimento populacional e escassez de recursos. 
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Os atributos demográficos devem vir associados às condicionantes sócio-culturais, 
tais como distribuição de renda, estrutura fundiária, acesso à terra, e ao capital social básico 
equipamentos individuais e coletivos , nível de escolaridade e à manutenção de traços 
culturais, entre outros. Devem ser ainda identificados e caracterizados a produção (aí 
incluídos os tipos e formas de produção), a circulação e o consumo frente à qualidade de 
vida, evidenciados diretamente pelas condições gerais da renda, infra-estrutura, saúde e 
educação da população local. 

Sendo assim, os atributos identificados no subconjunto foram abordados segundo 
três estratégias, com base em dados municipais: a dos indicadores sociais, econômicos, 
políticos, e de infra-estrutura que permitissem caracterizar a configuração dos diferentes 
territórios quanto a sua dinâmica e sua sustentabilidade; a da caracterização e classificação 
das atividades industriais e rurais quanto ao tipo e ao processo tecnológico de produção, 
com vistas a determinar o grau de impactos gerados: e a cartografação desses territórios a 
partir de seus padrões de uso rural e/ou urbano, uma vez que toda a dinâmica social e 
econômica assume concretude por intermédio do espaço geográfico. 

No caso da definição de Padrões de Uso da Terra, foram utilizados como material 
básico imagens Landsat TM, canais 3, 4,e 5 em escala 1 :250.000 para os anos 1984 a 1992, 
entrevistas a instituições públicas e trabalho de campo. 

Para tal inventariamento concorreram a Geografia, nas suas subáreas Social e 
Econômica, e a Antropologia, utilizando-se de métodos de mapeamentos com controles de 
campo, elaboração e aplicação de questionários e análise de documentos secundários. Os 
produtos gerados aqui são considerados de serviço e deverão alimentar o banco de dados 
que configurará o sistema de informações territoriais. 

• Segunda Etapa: Temática (análises multi a interdisciplinar) 
Nesta etapa as atividades tomam-se gradativa e claramente interdisciplinares, a partir 

de três temas que integrativamente (transdisciplinarmente) exprimem as configurações 
territoriais existentes. Os temas identificados são: o ecológico, a organização do espaço 
geográfico e o político-institucional. 

A escolha desses temas tem origem na etapa anterior, quando do levantamento para 
caracterização dos atributos da sociedade e da natureza que melhor definam as relações 
existentes na construção do território e que possibilitem avaliá-lo quanto à qualidade am 
biental. 

Aqui, os produtos gerados são apresentados sob a forma de cartas temáticas de serviço 
(Carta de Sistemas de Paisagem; Carta de Organização do Espaço Geográfico; e Carta de 
Políticas Públicas), bem como compõem os atributos que configurarão matrizes de vulne 
rabilidade ecológica e de sustentabilidade ( ecológica, social, econômica e política) ambiental 
e matrizes de correlação das características e condições do meio ambiente versus as formas 
de organização do território, a partir das quais se desenvolvem as atividades da etapa pos 
terior, qual seja, a da identificação dos sistemas ambientais existentes e a determinação dos 
diferentes níveis de qualidade ambiental ( terceira etapa). 

• Terceira Etapa: Integrativa (Análises inter e transdisciplinares) 
Nesta etapa surgem os sistemas ambientais, produto das análises integrativas dos 

subsistemas temáticos abordados na etapa anterior, por intermédio das matrizes de 
vulnerabilidade e de sustentabilidade. Aqui é retomado o método de elaboração de matrizes 
sucessivas que trabalhem interativamente a vulnerabilidade e a sustentabilidade ambiental 
identificando os conflitos existentes nas relações sociedade-natureza, avaliando-os quanto 
à qualidade ambiental, segundo o referencial conceituai já definido. 

Como produto final desta fase obteve-se a Carta de Qualidade Ambiental, na qual 
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são apresentados os sistemas ambientais individualizados e os seus níveis de (des)qualifi 
cação internos. 

Segunda Fase: Prognóstico Ambiental 
Esta fase se desenvolve com base na metodologia de construção de cenários territoriais 

tendencionais (significando a permanência do modelo de planejamento) e alternativo (sig 
nificando mudanças para estratégias mais sustentáveis), tendo por objetivo servir como 
instrumento para a formulação de diretrizes básicas para políticas públicas de planejamento 
e gestão do território. 

Como material básico devem ser utilizados os documentos referentes a planos 
governamentais federais, setorizados ou não, em execução e/ou em negociação para o recorte 
espacial em estudo. 

Para isso concorre o sistema de informações geográficas, através do qual se desenharão 
e simularão diferentes cenarizações dos modelos de planejamento previstos e/ou desejados, 
com base no sistema de informação territorial criado durante a fase de diagnóstico ambiental. 

Da discussão com os segmentos envolvidos surgirá o produto final dessa fase, qual 
seja, a Carta de Diretrizes para o Ordenamento Territorial e o sumário Executivo Final (e/ou 
Macroestratégias Territoriais). 



EXPERIÊNCIAS REGIONAIS 

Henri Acselrad (lbase) 
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Se o objetivo do zoneamento, na questão colocada, fosse um simples mapa, uma 
representação cartográfica de uma realidade ambiental e até mesmo social, o fato poderia 
não ter nenhuma função política, poderia ser engavetado, poderia dar dinheiro para con 
sultoria, poderia alimentar trabalho para técnico. Mas, como Aurélio já falou, não é apenas 
isso. Ter-se-ia a pretensão de, ao final desse processo, orientar as ações de ocupação do 
território, acionar certos incentivos econômicos, favorecer certas ações em detrimento de 
outras, em função da disponibilidade de fundos públicos de crédito etc. 

Então podemos ver que é um instrumento de grande importância que pode cair no 
vazio pela crise dos Estados, a sua incompetência etc, mas enquanto instrumento, o que 
está em jogo são questões estratégicas. Na verdade, é a apropriação do território, dos 
recursos nele existentes e dos recursos públicos que estão disponíveis para favorecer 
determinada apropriação. Em tomo dessa questão está em jogo quem vai ter mais acesso 
a determinados espaços, a determinados recursos e quais os outros atores sociais que vão 
ter seus acessos ao uso desses espaços e desses recursos, sejam naturais, sejam econômicos, 
dificultados. 

Vemos que é algo decisivo. Na verdade o zoneamento pretenderia ser a configuração 
espacial de uma política de desenvolvimento; como ela vai se distribuir no espaço; como 
o Estado vai estimular a apropriação deste território por alguns grupos em detrimento de 
outros. 

A nossa pergunta, portanto, seria como democratizar esse processo, acompanhá-lo 
de tal forma que seja fiscalizado, de maneira que o seu procedimento administrativo seja 
transparente e o seu conteúdo final corresponda à presença ativa da sociedade em toda essa 
complexidade. É ai que surge a questão. Na verdade a fase final do zoneamento implica 
dizer que determinados territórios têm determinadas vocações. Então, a pergunta é muito 
simples: quem vai dizer que a vocação é esta e não aquela? E a partir de quê? Isso não é 
intrínseco, não está dado no espaço natural, não é um determinado tipo de mato ou um 
determinado ecossistema que nos diz: eu quero ser ocupado assim, porque isso é racional. 

Evidentemente que nós temos aí uma produção do uso de determinado espaço natural, 
seja cultural ou seja político. É uma dupla dimensão cultural e política que leva você a definir o 
uso do espaço e nós sabemos que não existe um, existem vários. Por isso que Aurélio falou 
muito bem que o zoneamento vai ter que dirimir e decidir em cima de conflitos. O meio ambiente 
não é dado. Por que há uma luta entre o latifundiário e o seringueiro? Porque o especulador 
fundiário olha para o seringai e diz: "Isso aí é terra para mim, eu quero tacar fogo nisso e 
especular com essa terra". O seringueiro olha e vê o seringai com outro olhar. Aparentemente é 
o mesmo ambiente mas na realidade são dois ambientes que têm significados distintos, e há um 
conflito entre dois usos alternativos e o zoneamento vai dizer qual a área que vai ser ocupada 
pelo seringueiro ou pelo especulador fundiário. É o zoneamento que vai legitimar- segundo 
uma pretensa lógica- um uso em detrimento de outro. 



Então, quando eles falam em democratizar este processo, nós aqui, legitimamente, 
nos preocupamos com a participação. As ONGs estão presentes, a sociedade civil foi cha 
mada, cedo?, tarde?, receberam o documento, eram muitas entidades?, eram poucas 
entidades? Isso não basta. Na verdade, o que devem fazer as ONGs que têm responsabilidade 
enquanto portadoras do interesse público que elas pretendem ser é estar presentes neste 
processo, terínfonnação,repassarinformação. 

Mas acho que isso não é suficiente para democratizar um processo que vai dizer se 
este território serve para isto e não para aquilo. Na verdade, as populações locais têm que 
participar no processo de negociação da vocação de um território. Não podemos mais 
sonhar em fazer do zoneamento da Amazônia um processo em que se vai ouvir cada comu 
nidade de base, mas temos que apontar nessa direção, temos que questionar. 

Acho que a idéia de Jean-Pierre de fazermos zoneamentos alternativos poderia vir um 
pouco nessa direção. O que Benatti nos trouxe aqui, em princípio, pareceu-me não ter nada 
a ver com zoneamento. Nós estamos falando em instrumento político, na alocação do território 
na mão de determinados atores e Benatti apresentou um mapa que ao mesmo tempo é um 
instrumento de denúncia e de organização popular. Mas aí, eu me pergunto: por que não se 
fazer um diálogo desse mapa com o processo oficial? Quer dizer, não basta nesse proce 
dimento um processo de denúncia de certos conflitos e a organização popular em tomo da 
produção desse conhecimento; vamos aproveitar e, a partir dele, questionar a pretensa 
racionalidade dos usos que estão surgindo no debate do zoneamento oficial. 

A SAE, evidentemente, não vai querer ir, mas existem vários processos que podemos 
mostrar e evidenciar. Como um companheiro aqui falou: estavam colocando búfalo nos 
campos naturais, mas nós vamos partir da ocupação humana, vamos mostrar que naquela 
área onde vai se fazer um parque tem populações tradicionais que vivem há décadas e 
vamos evidenciar que elas precisam ser ouvidas para dizer se elas querem continuar ali ou 
se elas aceitam que ali seja um parque e em que condições. Acho que isso seria um pouco 
o nosso papel de ONGs: alertar, denunciar, evidenciar que populações locais estão sendo 
atropeladas por um processo técnico-burocrático. E isso já seria suficiente. 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
DE ONGS NA AMAZÔNIA 

Oficina 

Thomas Fatheuer (FASE) 
O Encontro Internacional quer dar continuidade a uma discussão que começamos - . 

num seminário de estudos no ano passado em Belém. Organizado pela FASE, Ibase e CUT, 
o seminário reuniu mais de 50 entidades, entre elas quase todas as regionais do GTA. Foi o 
primeiro seminário mais amplo sobre o Programa Piloto e já contou com uma participação 
internacional. Ficou óbvio que a discussão sobre o Programa Piloto tem que ser internacional 
porque é um programa internacional. 

O Programa Piloto provocou uma reação enorme dos grupos daqui do Brasil com a 
criação do GTA, que hoje reúne mais de 300 entidades. O GTA é com certeza uma novidade 
importantíssima dos últimos anos na Amazônia. Nasceu como conseqüência de uma 
iniciativa internacional. Mas o Programa Piloto também não é só uma iniciativa dos governos 
do Norte para "salvar" florestas tropicais. Atrás das formulações deste programa há uma 
vasta história de lutas, pressões, articulações, campanhas tanto no Brasil como· no Norte. 
Até tem uma história de morte pois sem a repercussão nacional e internacional da morte de 
Chico Mendes o Programa Piloto talvez não existisse. O Programa Piloto é, portanto, o 
produto complexo de uma história longa e de uma mistura complicada de propostas de 
governos e reivindicações da sociedade civil que reflete as várias faces de inserção da 
Amazônia no contexto internacional. 

Nas discussões sobre o Programa Piloto percebemos que os conceitos do Programa 
refletem também visões sobre a Amazônia que misturam avanços importantes com equí 
vocos. O Programa focaliza a floresta e a preservação do meio ambiente. Quebra assim com 
um conceito de desenvolvimento que se baseia no fim das florestas. Para os grandes projetos 
industriais e pecuários a floresta representa só um obstáculo e para o setor madeireiro só 
uma fonte de lucros rápidos. De outro lado, o Programa Piloto simplifica a diversidade 
ecossocial da Amazônia reduzindo essa vasta região às florestas e aos seus habitantes 
chamados tradicionais: índios e extrativistas. Em certo sentido este conceito básico reflete 
uma visão da Amazônia que os grupos ecologistas do Norte sustentaram. As campanhas se 
concentraram nos protestos contra o desmatamento e apoiaram especialmente os povos 
tradicionais da floresta. Percebemos a necessidade de modificar na discussão internacional 
as visões sobre a Amazônia e deixar bem claro que a região não é só povoada por índios e 
seringueiros. E que sem a inclusão dos ribeirinhos e dos pequenos produtores em geral não 
se vai conseguir avançar em direção a um desenvolvimento sustentável na Amazônia, isto 
é, não se passaria da criação de algumas ilhas de preservação. Sem o fortalecimento e 
articulação dos atores sociais que foram marginalizados e excluídos do modelo tradicional 



de desenvolvimento, sem avançar na implementação de uma agricultura adaptada não haverá 
mudanças profundas na Amazônia. 

Uma visão mais diferenciada da Amazônia também não pode excluir as cidades. 
Hoje, nas regiões urbanas, já se concentra mais da metade da população da Amazônia. 
Uma outra novidade importante dos últimos anos na Amazônia, além do GTA, são os 
vários fóruns como, por exemplo, o FAOR aqui no Pará, que tenta agrupar tanto os 
movimentos sociais do campo como os das cidades. Apareceram novas articulações onde 
não faz mais sentido separar o urbano do rural como, por exemplo, na questão da segurança 
alimentar. Discussões regionalizadas tentam juntar políticas que atingem áreas urbanas e 
rurais e criar novas coalizões. Os programas nhiltilaterai; também incluem áreas urbanas, 
como o Programa de Macrodrenagem em Belém, e confrontam os movimentos urbanos 
com o mesmo problema que surge no Programa Piloto: a articulação da sociedade civil 
frente aos bancos internacionais. 

Com estes programas multilaterais começou uma nova era para os movimentos na 
Amazônia e para a cooperação internacional. Os movimentos no Brasil e no Norte cresceram 
denunciando a política do Banco Mundial, dos governos e das grandes empresas. Agora o 
discurso dos bancos internacionais e dos governos mudou radicalmente e incorpora uma 
boa parte das reivindicações dos movimentos. Todo mundo reconhece os erros do passado 
e o mea culpa se tomou um coro no Banco Mundial. Os programas Prodeagro e Planafloro 
foram concebidos para corrigir as falhas do Polonoroeste. E, no núnimo, em um ponto já 
mudou efetivamente: a sociedade civil ocupou um lugar dentro desses programas e está 
realmente participando. 

Isso obviamente coloca novos desafios. A avaliação da política do Banco Mundial se 
tomou mais complicada. Certamente, a simples denúncia não é mais suficiente. O que não 
quer dizer que os tempos de uma posição crítica e independente já acabaram - muito pelo 
contrário. Mas o grande desafio hoje é preencher os espaços conquistados. A sociedade 
civil na Amazônia tem a grande oportunidade de discutir e, talvez, influenciar nas linhas de 
desenvolvimento da região. Mas qual é, por exemplo, nosso acúmulo na questão do 
zoneamento? Com quais posicionamentos os representantes da sociedade civil vão para as 
comissões? Qual é o lugar para discutir e articular isso? 

Esses novos desafios mudam também o caráter da cooperação internacional. Não 
precisamos só de um intercâmbio de informações para articular campanhas, precisamos de 
mais alianças internacionais que consigam influenciar os programas multilaterais. Essas 
alianças têm que construir consensos sobre conteúdos e têm que ser baseadas em discussões 
comuns. Esse encontro aqui quer contribuir para aumentar o conhecimento mútuo dos grupos 
da Amazônia e do Norte e avançar um pouco no processo de formulação de um consenso 
internacional que nos forneça um fundamento para agir frente aos bancos multilaterais. 

Porém, há mais em jogo do que a questão da participação nos programas multilaterais. 
Estes programas são só um aspecto de um processo de globalização que não só inclui a 
formação de um mercado mundial, mas também a internacionalização de uma crise ecológica 
e social. Aqui a questão do meio ambiente com certeza ocupa um lugar chave. Os problemas 
ambientais não respeitam fronteiras e as grandes mudanças globais provocam um processo 
de regulamentação internacional. A Rio-92 foi só a parte mais visível desse processo. Apesar 
das conseqüências e das mudanças se darem muito devagar e muitas vezes até serem 
invisíveis, existe um processo em desenvolvimento de criação de regras internacionais ligadas 
ao conjunto de questões sobre o meio ambiente. Uma das duas convenções da Rio 92 
abrange a questão da biodiversidade e assim está intimamente ligada à Amazônia onde 
existe a maior riqueza de biodiversidade do mund~. A Amazônia está no foco do debate 
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internacional, mas este debate não é mais sobre questões'específicas da região, é um debate 
sobre problemas estratégicos globais que também atingem a Amazônia. Aqui também surge 
um novo paradigma: nós não temos mais um debate internacional sobre a Amazônia, mas 
sim um debate sobre problemas e políticas internacionais. Para enfrentar esses debates a 
sociedade civil também tem que se internacionalizar. O Fórum Internacional de ONGs 
durante a Rio-92 e agora a atuação de ONGs nas conferências de Viena (Direitos Humanos), 
Cairo (População), Copenhague (Desenvolvimento social), Beijing (Mulheres) e o cres 
cimento de redes internacionais marcam esse novo caminho. Neste sentido queremos 
contribuir com o encontro para definir, num contexto internacional, estratégias da sociedade 
civil frente à questão da biodiversidade e desenvolver propostas que tenham relevância 
aqui na Amazônia e no Norte. 

Esta oficina, especialmente, quer aprofundar o diálogo entre grupos do Brasil e do 
Norte. O primeiro passo é conhecer melhor as posições e atividades de grupos do Norte. 
Então, vamos começar com três apresentações de grupos ou redes com origem na Europa. 

Helmut Hagemann (Urgewald) 
r Chances para influenciar projetos dos bancos multilaterais 

As campanhas para proteção das florestas tropicais, como as campanhas contra os 
bancos multilaterais, são verdadeiras campanhas de caráter internacional. Os participantes 
destas campanhas são organizações não-governamentais e indivíduos em muitos países, 
tanto de países do Norte como do Sul. Esse caráter internacional corresponde ao caráter 
internacional da destruição dos recursos naturais que tem origem na atuação de poderosos 
grupos econômicos - bancos multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, bancos privados e outras empresas de âmbito transnacional - que 
atuam no âmbito do mercado mundial. 

Como as atividades destruidoras - ou pelo menos altamente questionáveis - desses 
atores e os seus efeitos têm lugar em vários países, eles provocam reações críticas da 
sociedade civil em vários países. A história das campanhas das florestas e/ou contra os 
bancos multilaterais ilustra esse fenômeno. Desde os meados da década de oitenta que 
estão envolvidos nesta campanha atores regionais, nacionais e internacionais. Essas 
organizações envolvidas na campanha contra os bancos multilaterais se constituem hoje 
numa rede internacional que colabora na oposição aos projetos irresponsáveis e em tentativas 
de diminuir o poder dos bancos multilaterais. 

Há vários anos organizações não-governamentais na Alemanha fazem parte desse 
movimento internacional. Boa parte desses grupos tem origem no movimento de solida 
riedade com o Terceiro Mundo que existe desde os anos sessenta. Com o nascimento do 
movimento ecológico, o movimento de solidariedade incorporou a dimensão ecológica nas 
suas políticas. Foi nesse contexto que começou o trabalho a favor das florestas tropicais. 
Essas atividades evidenciaram a critica aos grandes projetos de infra-estrutura e investimento 
- como o Programa Grande Carajás ou a Fazenda da Volkswagen do Brasil no Pará. Assim, 
a crítica aos grandes projetos implicava a critica aos bancos multilaterais e a forma pela 
qual estiveram envolvidos no finánciamento desses projetos. Como os bancos multilaterais, 
especialmente o Banco Mundial, são governados pelos países industrializados onde estão 
os diretores executivos, os governos destes países são responsáveis pelas decisões que os 
bancos tomam. Os movimentos da Alemanha, como os de outros países, rapidamente 
entenderam que esses governos democráticos deveriam respeitar as criticas e as sugestões 
da sociedade civil, já que essas críticas refletem as preocupações de populações atingidas 
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pelos projetos destrutivos dos bancos multilaterais. A pressão das ONGs de vários países 
sobre os diretores executivos do Banco Mundial consegue influenciar a opinião do Banco 
tanto quanto mais forte e legítima for a pressão internacional. 

Ressalte-se que as campanhas sobre os bancos multilaterais representam só uma das 
parcelas das lutas dos movimentos ecológicos e de direitos humanos nos países indus 
trializados. Organizações não-governamentais como Urgewald, ASW ou WEED na Ale 
manha também têm outras abordagens como propostas para a redução da dívida ou o controle 
social do comércio de bens prejudiciais ao meio ambiente. Mas um dos focos mais 
importantes é a pressão sobre os bancos multilaterais. Esse trabalho é realizado em estreita 
cooperação com ONGs internacionais e com movimentos de base de países do Terceiro 
Mundo. 

Nosso trabalho de exercer pressão sobre os bancos multilaterais visa dois objetivos. 
Primeiro, junto com os movimentos de base, apresentamos os interesses e as demandas das 
populações prejudicadas por projetos. Defendemos os interesses, as críticas e as propostas 
dessas populações frente aos bancos e também apresentamos os assuntos para o público e 
as mídias: Desse modo,já conseguimos influenciar o nosso governo no sentido de se abster 
da votação no Banco Mundial sobre alguns projetos duvidosos. Esta estratégia visa impedir 
o financiamento do Banco Mundial a projetos destrutivos. Caso se consiga influenciar um 
número suficiente de governos para rejeitar um projeto, é possível bloquear o financiamento 
desse projeto. Em conseqüência da mobilização mundial contra o envolvimento do Banco 
Mundial na barragem de Narmada, Índia, por exemplo, o banco retirou-se do projeto. Os 
protestos internacionais contra o empréstimo para o setor elétrico brasileiro também 
contribuíram para a não-participação do Banco Mundial neste setor depois de 1989. Um 
exemplo atual é a campanha para a participação ativa da população no caso do projeto de 
estradas no Corredor de Exportação Norte (Carajás) que o Banco Mundial aprovou em 
março de 1994. 

Internacionalmente, Urgewald está coordenando uma campanha para a participação 
da população da região na decisão sobre o projeto. A Urgewald também apóia o Fórum de 
Rondônia na campanha sobre o Programa Planafloro. Um dos focos da Urgewald é o 
acompanhamento crítico dos projetos dos bancos multilaterais no Brasil. Por isso, a Urgewald 
está disposta a apoiar organizações não-governamentais do Brasil nas suas campanhas se 
tal cooperação for desejada. 

Além disso, a pressão internacional sobre os bancos visa a efeitos preventivos. As 
organizações envolvidas nas campanhas sobre os bancos multilaterais procuram tomar 
precauções contra os impactos negativos dos projetos e das políticas dos bancos multilaterais. 
Por isso, tentam influenciar as políticas setoriais como, por exemplo, as políticas para o 
setor energético, para o deslocamento da população atingida ou para o setor florestal. Também 
procuram um maior controle social dos bancos. Pressionam por um melhor e maior acesso 
aos documentos e por uma inspeção constante nos projetos. Como resultado da pressão de 
muitos anos, o Banco Mundial permitiu o acesso a alguns documentos menos confiáveis 
através do Centro Público de Informações, o PIC (Public lnformation Center). Em 1994 
também instalou o Grupo de Inspeção para os projetos dos setores BIRD e da IDA do 
Grupo Banco Mundial, mas não da Internacional Finance Corporation. Este grupo atende a 
queixas das populações negativamente atingidas pelos projetos, seja na fase de preparação 
ou depois. Quanto mais cedo um problema for apresentado ao Grupo de Isenção maiores 
serão as chances de sucesso. Ainda é cedo para avaliar a relevância tanto do PIC como do 
Grupo de Inspeção. Apesar de o PIC não oferecer acesso a documentos confiáveis, este 
centro pelo menos dá informações gerais sobre os projetos em preparação. Por isso poderia 



ajudar os movimentos a não serem surpreendidos por projetos avançados. 
Além da campanha contra projetos específicos, é da mais alta relevância analisar as 

políticas econômicas dos bancos multilaterais e exercer pressão no sentido da mudançadas 
políticas gerais. A política da dívida, por exemplo, cria, de certa maneira, a necessidade de 
implantar projetos que apresentem altos lucros em detrimento da população e dos recursos 
naturais. Para uma política preventiva é importante que os movimentos dediquem mais 
atenção à questão do cancelamento da dívida com os bancos multilaterais para abrir espaços 
para uma reorientação social e ecológica da cooperação financeira internacional. 

Wouter Veening (Grupo de Trab. Europeu para a Amazônia) 
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Sou coordenador internacional do grupo que tem mais ou menos 200 membros, a 

maioria da Europa. Mas também existem contatos e participantes desse grupo aqui nos 
países amazônicos e nos EUA Além disso temos uma relação de trabalho com o GTA. Nós 
estamos olhando a inter-relação entre a Europa e a Amazônia em quatro níveis. 

1) O primeiro rúvel é a importância da Amazônia dentro do contexto global em termos 
de biodiversidade e clima. Na Europa existe um grande interesse pelo desenvolvimento 
sustentável na Amazônia e na preservação dos recursos naturais porque isto é visto corno 
importante para a Europa também. E esse interesse se mostra de várias maneiras, inclusive 
através de financiamentos para o Programa Piloto. 

2) O segundo nível de interesse se demonstra por produtos: existem inúmeros produtos 
da Amazônia que são exportados para os mercados europeus, por exemplo, o ferro-gusa de 
Carajás, a bauxita da Mineração Rio do Norte, e o mogno. Na Europa as pessoas se preo 
cupam muito em saber se esses produtos seriam produzidos de uma forma que respeite os 
direitos das comunidades e o meio ambiente. 

3) O terceiro nível de interesse é a possibilidade de se produzir na Amazônia uma 
série de coisas de forma sustentável como produtos extrativistas (castanha), plantas com 
potencial cosmético ou medicinal e também o turismo ecológico, que é um assunto um 
pouco controvertido, mas é visto com grande interesse na Europa. 

4) O quarto nível de interesse é em termos de direitos humanos: é a solidariedade que 
o povo europeu tem para com os índios, os produtores rurais, e todas as comunidades tradi 
cionais da Amazônia. 

Em novembro do ano passado houve uma reunião em Bruxelas, organizada pelo Grupo 
de Trabalho da Amazônia, onde estiveram presentes várias entidades não-governamentais 
de países da Amazônia, representantes do governo, inclusive do Itamaraty, e representantes 
de empresas para discutir a questão da relação Europa-Amazônia. 

Um dos resultados do encontro foi a elaboração de um relatório (veja o anexo). O 
grupo de trabalho está localizado em Bruxelas e em Amsterdã, mas a sua principal atividade 
é fazer lobby junto à União Européia. Em Bruxelas fazemos trabalhos diretamente com 
representantes oficiais dos governos que são responsáveis pelo financiamento, por exemplo, 
do Programa Piloto. Estamos trabalhando em conjunto com os Amigos da Terra Internacional 
e o GTA, que tem acompanhado o financiamento do Programa Piloto com muito cuidado. 
Junto com a Greenpeace, o Grupo de Trabalho da Amazônia tem apontado aos parlamentares 
da União Européia os impactos da exploração do mogno. Esse trabalho é muito importante, 
porque é a União Européia que determina a legislação sobre comércio. A Europa importa 
muitos produtos agrários do Brasil. A soja é o principal, pois serve de alimento para o gado. 
Não preciso apontar os efeitos que a cultura da soja causa no Brasil, não só em termos de 
impactos do solo, do uso de produtos químicos, como também pelo fato de estar empurrando 
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a fronteira agrícola para a Amazônia. 

Outro alvo de nosso trabalho são as instituições multilaterais de desenvolvimento e 
financiamento como o Banco Mundial e o FMI. No Brasil existem problemas com os im 
pactos dos grandes projetos financiados por essas instituições. Mas alguns outros países da 
Amazônia também têm grandes problemas com os programas de ajuste econômico que o 
FMI impõe. Outro grande alvo são as empresas multinacionais que têm feito uma grande 
campanha de propaganda verde conhecida como "maquiagem verde". Como elas estão 
muito preocupadas em serem aceitas pelo público, principalmente na Europa, estão sujeitas 
às pressões que a opinião pública pode fazer sobre a sua performance. Por causa disso é 
muito importante para os grupos na Europa ter acesso às informações sobre as atividades 
dessas empresas transnacionais aqui no Brasil. Com informações concretas, eles podem 
desmascarar essas empresas no mesmo momento em que elas estão na Europa fazendo 
propaganda sobre suas atitudes verdes. 

Trabalhamos em Bruxelas principalmente na questão do lobby. Não estamos dire 
tamente envolvidos com projetos de financiamentos, mas conhecemos entidades que têm 
esse tipo de trabalho e podemos criar contatos. Uma das nossas atividades é escrever cartas 
para o governo brasileiro, para o governo da Colômbia, Equador. O objetivo destas cartas é 
fazer pressão para que problemas como a questão dos lanomami sejam resolvidos. 

Para dar continuação ao encontro que houve em Bruxelas em novembro, estamos 
pensando em três novos encontros junto com o GTA. Agradeço essa oportunidade de 
intercâmbio - que está crescendo cada vez mais - com as entidades e os grupos da Amazônia. 
Agradeço à FASE por me convidar para esse encontro; foi uma grande oportunidade. 
Pensamos fazer o próximo encontro talvez aqui em Belém. 

O segundo encontro dessa série de três seria talvez em Paramaribo, antiga Guiana 
Holandesa, onde se discutiriam os .problemas da região e as eventuais relações de comércio 
que possam afetar esses países. .. 

O terceiro encontro concentraria os demais países da região Oeste: Colômbia, Equador, 
Venezuela e fronteira com aquela região e seria em alguma data no início de 95. 

A idéia é que esses quatro (incluindo o de Bruxelas) encontros produzam um do 
cumento para ser apresentado à União Européia, e que sirva como base para as políticas da 
União Européia em relação aos países da Amazônia. É uma idéia que pode ser até um 
pouco pretensiosa: queremos fazer uma grande convenção, talvez em 96, onde se reúnam 
os governos europeus e os governos <los países da Amazônia, para uma discussão sobre as 
relações e políticas na região. 

Anna Fanzeres (Greenpeace) 
Faço a Campanha de Florestas da Greenpeace no Brasil que atua tanto aqui na 

Amazônia, como na Mata Atlântica. Temos uma preocupação muito grande com a questão 
sócio-econômica, e entendemos os problemas ecológicos como uma conseqüência das 
questões sócio-econômicas na região e no Brasil inteiro. 

Na Campanha de Florestas, tanto na Mata Atlântica, quanto na Amazônia, temos o 
cuidado de respeitar os grupos locais, o trabalho que está sendo feito, e como estão sendo 
vistos os problemas na região. A primeira coisa que fazemos é mapear esses problemas 
através dos grupos locais. Como a imprensa dá muita atenção ao trabalho da Greenpeace, 
nosso papel é canaliz.ar junto com outras entidades as denúncias à atenção da opinião pública. 
Para dar um exemplo mais concreto vou falar da campanha de madeira que vimos fazendo 
aqui na Amazônia. 
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A campanha não é exclusividade da Greenpeace, começou com o levantamento de pro 
blemas na região. Junto com outras entidades começamos a pensar qualseria a melhor estrutura 
de trabalho, e resolvemos que seria importante ter uma coalizão. Então se formaliz.ou esta coalizão, 
que se chama Coalizão contra o Corte Predatório de Madeira, que no momento tem umas 80 
entidades que vão desde o Conselho Nacional de Seringueiros, a associações de moradores, 
sindicatos de trabalhadores rurais, vários outros sindicatos e entidades religiosas. 

A coalizão escreveu um manifesto, colocando a questão histórica da exploração de 
madeira e o quadro predatório e caótico que se encontra atualmente e a necessidade de 
mudar esse modelo de exploração madeireira na Amazônia que, no fundo, é parte do modelo 
de exploração e ocupação do território. 

Nossa contribuição é através da Greenpeace, entidade internacional com escritórios 
em trinta países e com um grande poder de articulação. Temos um sistema de correio eletrô 
nico interno ( da própria Greenpeace) que possibilita agilidade no fluxo de informação e 
articular a opinião pública em outros países. Greenpeace faz uma campanha junto aos consu 
midores, principalmente nos EUA, Inglaterra e principais países consumidores de madeira 
tropical, através desta infra-estrutura. 

Uma outra contribuição é a sistematização da informação. As entidades, as comuni 
dades, as pessoas que estão no local onde algum problema esteja acontecendo têm o conhe 
cimento do que está ocorrendo, mas às vezes não de uma forma organizada. Tentamos falar 
com todos os grupos envolvidos para saber quais são todas as faces da história, porque todo 
mundo que trabalha aqui na Amazônia sabe que as coisas não são preto no branco, certo ou 
errado, tem situações complicadas. Temos que mapear tudo e construir uma história que 
seja viável do ponto de vista da midia, porque a mídia tem uma visão muito simplista. Você 
tem que construir uma história que seja concreta, que realmente relate o que está acontecendo, 
mas que dê um gancho para poder puxar a atenção da opinião pública. 

Temos atuado nas articulações nacionais, não só criticando e denunciando, mas 
também buscando alternativas. Muitas dessas alternativas passam por parceiros, as entidades 
locais que estão na região buscando saídas e às vezes já realizando concretamente modelos 
diferentes de ocupação do solo e uso dos recursos naturais. Além disso estamos atuando 
também em nível da legislação adequada e para garantir uma fiscalização do uso dos recursos 
naturais. Em linhas gerais acho que é isso que a Greenpeace tem feito. 

Plenária 

Vivaldo de Oliveira Reis Filho (Sopren/FAOR) 
A Sopren- Sociedade de Preservação de Recursos Naturais e Culturais da Amazônia 

- é uma entidade que luta em defesa do patrimônio cultural e humano da Amazônia desde 
1968. Temos feito um trabalho ligado às pequenas comunidades, sobretudo comunidades 
que estão sem acesso aos serviços públicos.Nosso maior programa hoje é de reflorestamento 
comunitário. Quero expressar duas grande preocupações: 

a) Qual seria o impacto do financiamento para o Programa Piloto sobre a dívida 
externa brasileira? Conforme as minhas informações o Programa Piloto implica três itens: 
doações, empréstimos preferenciais e conversação da dívida. 

b) Existe um seguro do governo alemão chamado Hermes que garante para o exportador 
alemão o reembolso de qualquer prejuízo. Só que o governo paga o· seguro à empresa alemã 
mas contabiliza depois na dívida externa brasileira, ou seja, no nosso bolso. Precisamos 
obter melhores informações sobre isso para fazer lobby. 
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Helmut Hagemann (Urgewald) 
No começo da elaboração do Programa Piloto houve realmente uma discussão de 

várias fontes de financiamentos, inclusive empréstimos, com conversão em dívida. Mas 
finalmente nos acordos finais em Genebra, em 1991, não há nenhuma conversão de dívida 
no Programa Piloto. 

O crédito Hermes realmente é um dos grandes problemas da cooperação internacional 
e se tomou alvo de desacatos dos movimentos na Alemanha. No ano passado houve uma 
discussão ampla sobre esse seguro, que é nada menos do que uma ajuda às indústrias de 
exportação da Alemanha e essa ajuda tem vários efeitos negativos sobre a dívida dos países. 
O seguro Hermes não faz diferenciação entre os produtos por ele segurado. Pode ser um 
caminhão para transportar madeira tropical, pode ser uma coisa útil para a saúde, pode ter 
qualquer objetivo. 

Nilo Sérgio de Melo Diniz (CUT/Nacional- Comissão Nacio 
nal de Meio Ambiente) 

Vou usar o meu tempo para informar sobre três iniciativas de cooperação internacional 
para o trabalho do movimento sindical aqui na Amazônia. A primeira delas foi em 91, com 
a criação do observatório sócio-ambiental da Amazônia por iniciativa de uma central sindical 
do Equador. Começou a se fazer uma articulação entre centrais sindicais dos países 
amazônicos para enfrentar o problema da participação dos trabalhadores na discussão do 
modelo de desenvolvimento na Amazônia, dos grandes projetos de agentes multilaterais na 
região, enfim, toda essa temática que os movimentos dos seringueiros, os movimentos 
indígenas já estão trabalhando há mais tempo na região. Esse observatório foi realizado 
aqui no Brasil com o apoio de uma campanha feita na Catalunha, coordenada pelas comissões 
obreiras da Espanha. Essa campanha gerou um fundo e permitiu a informatização bem 
simples, mas bastante útil, das CUTs estaduais da Amazônia, e possibilitou uma circulação 
mais rápida de informações sobre as questões sócio-ambientais e mesmo as questões 
sindicais aqui na região. Estamos acabando agora um treinamento em todas as CUTs para 
começar a operar esse sistema de comunicação eletrônica. Essa iniciativa gerou a Rede 
CUT Amazônia, que também vai contar com a participação de ONGs locais. A FASE e o 
FAOR têm colaborado nesse trabalho. 

O terceiro nível da cooperação internacional está ligado ao setor de madeiras. A CIOSL, 
que é Central Internacional de Organizações Sindicais Livres, através da Federação Inter 
nacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira, vem realizando seminários com 
trabalhadores do setor madeireiro em países como a Malásia, Filipinas etc. Aqui na Ama 
zônia, eles pediram à CUT ajuda para organizar um seminário que foi feito em Manaus, 
ano passado, com a participação de várias ONGs que estão aqui presentes, e com 
representantes de setores e de ramos de trabalhadores que estão direta ou indiretamente 
ligados às atividades produtivas na Amazônia. O debate era sobre madeira e desenvolvimento 
sustentável: como compatibilizar a atividade madeireira com desenvolvimento sustentável. 
Essa articulação gerou uma plataforma, com 40 pontos, comum dos trabalhadores da 
Amazônia em relação à questão da madeira. Não é um ponto de chegada, é só um ponto de 
partida para a discussão nas bases dos sindicatos de trabalhadores da madeira em toda a 
região. Ainda é uma atuação muito incipiente mas contou com apoio externo da Federação 
dos Trabalhadores da Madeira. 
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Anna Rosa Fioretta (MLAL) 

Podemos observar uma nova tendência na cooperação internacional: o processo cada 
vez maior de transformação de uma cooperação bilateral para uma cooperação multilateral. 
Isso significa novos desafios para a participação por controle da parte das ONGs. Parece 
que nós, as ONGs do Norte, estamos respondendo com organizações ainda velhas e articu 
lações muito frágeis. Até agora temos algumas redes sobre temas específicos, mas temos 
que procurar uma articulação que defina políticas de cooperação. 

Na Europa, observamos uma crise ideológica da cooperação. O dinheiro esta dimi 
nuindo e a direita com, por exemplo, a vitória nas eleições na Itália, administra a cooperação. 
Será que com este novo panorama nós temos ainda espaço para mudanças positivas no 
Programa Piloto ou a União Européia pode voltar atrás? 

João Cláudio Arroyo (FAOR) 

É sempre comum constatar, tanto lá como aqui, que um dos papéis principais das 
ONGs é fazer lobby, pressão e trabalhar com a opinião pública. Então eu queria saber dos 
representantes do Norte se o trabalho na educação ambiental tem um impacto sobre a opinião 
pública. 

Thomas Fatbeuer (FASE) 
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Helmut falou sobre a importância das pressões que os grupos do Norte fazem sobre 
seus governos para que incorporem as reivindicações das ONGs. Só que o problema aqui 
no Brasil é. que as ONGs e os governos do Norte parecem agir juntos. Aqui aparecem só os 
resultados. Por exemplo, o governo alemão retira um crédito, não quer ajudar a construção 
de uma rodovia na Amazônia, e aqui parece que as ONGs e o governo da Alemanha agiram 
juntos para impedir o ingresso de dinheiro e atuaram contra a soberania nacional do Brasil. 
Na Alemanha, tenho uma outra impressão: os grupos lutaram muito contra os governos, 
brigaram para conseguir algumas coisas, mas aqui isso mal aparece. Temos que deixar bem 
claro que os governos do Norte e as ONGs não têm as mesmas posições e, muitas vezes, os 
governos atuam de uma certa maneira porque eles foram forçados pela sociedade civil. 

Não podemos esquecer que os programas do Banco Mundial na Amazônia e outros 
programas sociais não são a única atuação do Banco Mundial no Brasil. O BIRD e o FMI 
são os articuladores de programas de reajuste que são impostos na América Latina. O 
Brasil até agora é um caso menos claro, mas vai ter muita disputa sobre isso nos próximos 
anos. O grande desafio para a sociedade civil será juntar uma participação nos programas 
multilaterais com um posicionamento sobre o reajuste estrutural. Quer dizer, a participação 
não pode significar que a sociedade civil está se tomando cúmplice do Banco Mundial. 
Temos que mostrar que o país não precisa de um ajuste neoliberal, mas sim de um reajuste 
democrático, uma revolução democrática, uma reestruturação do Estado, que tire o Estado 
das mãos das oligarquias. 

A capacidade para investir na Amazônia não está nas mãos do governo brasileiro 
nem dos governos internacionais, mas na Companhia Vale do Rio Doce e em outras grandes 
empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais. Investir não é gastar dinheiro. Gastar 
dinheiro não muda o quadro de desenvolvimento. Discutimos aqui o Programa Piloto, com 
toda razão, mas não podemos esquecer que, por exemplo, o Programa de Vigilância vai ser 
muito mais caro do que o Programa Piloto. É preciso que não percamos de vista esses 



outros caminhos de desenvolvimento na Amazônia que são mais importantes do que o 
Programa Piloto. 

José Heder Benatti (Sociedade Paraense de Defesa dos Direi 
tos Humanos) 

Thomas colocou com razão que a nossa tática tem sido muito a de atacar o governo e 
os bancos multilaterais, esquecendo as empresas nacionais e internacionais. O Programa 
Piloto envolve uns 200 milhões de dólares. Por outro lado, as empresas privadas vão investir 
mais de 2 bilhões de dólares na região. Corremos o risco de bater no inimigo errado, gastando 
muita energia e muito tempo. Desta preocupação surgiu a iniciativa que se chama Seminário 
Consulta. 

Quem começou em 1991 foi o GTA Carajás. Na verdade não é um seminário mas um 
longo processo de estudos e articulações sobre o Projeto Grande Carajás. Na primeira fase 
foi feito um levantamento junto com grupos da Alemanha. É uma iniciativa internacional 
articulada com GKKE na Alemanha para promover um grande seminário envolvendo aqueles 
que planejam e os que sofrem com o planejamento. 

Neste processo já aprendemos algumas coisas. Por exemplo, na região de Imperatriz 
percebemos que o importante não era discutir a indústria de celulose, mas sim a plantação 
homogênea porque tendo a matéria-prima eles podem fazer carvão, celulose, madeira para 
móveis conforme as demandas do mercado internacional. É fundamental a plantação de 
eucalipto na região. Nessa articulação internacional os grupos estão aprendendo a fazer 
lobby, pressionar, conseguir informações. É um caminho longo no qual os grupos têm que 
chegar a um mínimo de planejamento para elaborar propostas concretas. Precisam sentar à 
mesa e discutir políticas públicas. 

As ONGs já têm um certo acúmulo de conhecimento, agora precisamos superar esta 
fase ainda um pouco atomizada para fortalecer as articulações e fazer redes. 

Manfred Wadehn (EZE - Assoe. Protestante para Coop. no 
Desenvolvimento) 

Sou de uma organização criada há trinta anos e que pertence à Igreja Protestante 
alemã. Coopera na área de desenvolvimento com organizações de Igrejas, organizações 
cristãs e também ONGs não ligadas à Igreja. Temos uma atuação mundial mas não somos 
especializados em meio ambiente ou florestas tropicais. Na Alemanha nosso trabalho é 
articulado com o Pão para o Mundo e, no lado católico, com o Misereor. 

A cooperação com o Brasil é muito importante porque estamos desenvolvendo novos 
caminhos de cooperação além da ajuda financeira tradicional. Queremos intensificar a 
cooperação temática e o diálogo com nossos parceiros aqui, para não reproduzir um esquema 
onde os alemães ou os holandeses ou os britânicos determinam para onde vai o trabalho no 
Brasil. Assim nunca vai sair um trabalho bom. 

Não devemos exagerar nossa possibilidade de orientar as atividades do governo. Um 
simples diálogo não vai mudar o rumo do governo. Isso só funciona quando hã uma pressão 
pública. Na Alemanha, por exemplo, o Partido Verde ao conseguir 10% dos votos ele 
influencia na política dos outros partidos no sentido de atuar mais na área de meio ambiente. 



Nilo Sérgio de Melo Diniz (CUT/Nacional-Comissão Nacio 
nal de Meio Ambiente) 

Estamos vivendo um processo de globalização e internacionalização dos mercados e 
da economia, que está obrigando as ONGs, em várias partes do mundo, a alterar profun 
damente suas estratégias de ação. Estamos aqui num encontro internacional discutindo 
alguns aspectos relacionados ao Brasil e, particularmente, à Amazônia. Mas, onde estão os 
Fóruns e as ONGs debatendo, por exemplo, uma intervenção integrada e articulada em 
nível internacional sobre a nova organização mundial de comércio que vai determinar 
profundamente a produção e competitividade dos produtos da Amazônia? 

O caso do GATT mostrou que a articulação de ONGs em âmbito nacional e inter 
nacional foi bastante omissa, frágil, quando aconteceu foi extremamente fragilizada. No 
Brasil o Ibase atuava quase sozinho, a imensa maioria das ONGs não acumulou nenhuma 
discussão. Nós temos que introduzir na discussão da cooperação internacional a questão de 
como enfrentar as regulações dos mercados e as grandes cooperações multinacionais. Eu 
sinto que a questão da globalização é um nó que está colocado hoje na cooperação e que 
altera profundamente a estratégia das ONGs. 

Wouter Veening (Grupo de Trab. Europeu para a Amazônia) 
Para influenciar a política européia na Amazônia é fundamental que se tenha 

informações concretas sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Um exemplo concreto 
disso é o trabalho que outras entidades como a Comissão Pró-Índio tinha feito: uma docu 
mentação e sistematização das informações sobre o impacto das hidrelétricas aqui no Brasil. 
Essa energia serve para baixar o preço dos produtos que são levados para a Europa. Esse 
tipo de informação sobre os impactos de políticas é essencial para podermos combatê-los. 

É importante também dar o exemplo de uma experiência que aconteceu na Holanda 
onde houve um outro tipo de intercâmbio. Pessoas de países do Terceiro Mundo, inclusive 
um representante brasileiro, estiveram na Holanda visitando áreas de agricultura, fazendo 
comentários críticos e muito úteis sobre a falta de sustentabilidade desse sistema sobre o 
padrão de consumo dos países europeus e o potencial de impacto que esses modelos de vida 
e de consumo podem causar não só ao próprio país, como também ao planeta todo . 
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O PlANAFlORO 

Fórum das Organizações 
Nto-Governamentais de Rondônia 

O secretário executivo do Fórum das ONGs de Rondônia, Luiz Rodrigues de Oliveira, 
baseou suas colocações na Carta que o Fórum elaborara para denunciar 

as falhas do Planafloro. Aqui documentamos o texto completo. 

- 

Através desta, gostaríamos de levar ao conhecimento da diretoria do Banco Mundial 
a existência de graves problemas que estão comprometendo a implantação do Plano Agro 
pecuário e Florestal de Rondônia (Planafloro ), financiado por um empréstimo do banco no 
valor de US$ 167 milhões. 

O Fórum das Organizações Não-Governamentais de Rondônia é formado por entidades 
da sociedade civil, sem fins lucrativos, representado por pequenos agricultores, seringueiros 
e índios, bem como ambientalistas, educadores, pesquisadores e entidades de assessoria a. 
movimentos populares e defesa dos direitos humanos. Criado em 1991, o Fórum tem como 
objetivo principal promover a democratização da informação, a participação da sociedade 
civil organizada na definição e monitoramento de políticas públicas e a cooperação e 
articulação entre seus membros em atividades comuns. Desde a sua criação, uma das 
principais atividades do Fórum tem sido o acompanhamento do Planafloro. 

_ Durante os anos oitenta, o Banco Mundial financiou o Polonoroeste, cujo objetivo 
principal era o asfaltamento da rodovia BR-364 entre Cuiabá (Mato Grosso) e Porto Velho 
(Rondônia). O Polonoroeste ficou conhecido internacionalmente em função de uma série 
de problemas que se agravaram durante a execução: aumento do fluxo migratório, elevação 
das taxas de desmatamento, falência de projetos de colonização oficial e do modelo agrícola 
proposto pelos órgãos governamentais, invasões de áreas indígenas e outras unidades de 
conservação, conflitos pela terra etc. 

O Planafloro tem como objetivo básico promover um novo modelo de desenvolvimento 
sustentável em Rondônia, através de uma série de iniciativas de proteção e manejo de 
recursos naturais, tais como: o zoneamento sócio-econômico-ecológico, a implantação de 
sistemas agroflorestais, a recuperação de áreas degradadas, fiscalização, educação ambiental, 
criação e implantação de reservas extrativistas e outras unidades de conservação, manejo 
florestal e apoio às comunidades indígenas. 

Durante as negociações do Planafloro, várias organizações não-governamentais em 
Rondônia, com o apoio de entidades nacionais e internacionais, levantaram questionamentos 
sobre o novo programa e sua capacidade de reverter os graves problemas que acompanharam 
a execução do Polonoroeste. Uma das principais críticas das ONGs foi a falta de participação 
da sociedade civil, principalmente das entidades representativas dos pretensos beneficiários 
(pequenos agricultores, seringueiros e populações indígenas) durante a elaboração original 
do Planafloro. 
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Como resultado desta mobilização, representantes de doze organizações não-gover 
namentais (ONGs) foram convidados, em junho de 1991, para participar de uma reunião 
com representantes do governo estadual e o Banco Mundial. Depois de dois dias de 
negociações, foi assinado em 20/06/91 um "Protocolo de Entendimento" entre o governo 
de Rondônia e as ONGs, onde se estabeleceram espaços de participação institucional das 
organizações não-governamentais em atividades de planejamento, monitoria e avaliação 
do Planafloro. Ao mesmo tempo, o governo de Rondônia se comprometeu, nesse documento, 
a tomar uma série de medidas de emergência, visando à proteção do meio ambiente e dos 
territórios ocupados por populações tradicionais (ver Anexo). 

Não obstante a validade indiscutível das propostas globais do Planafloro, a execução 
prática do programa, desde os primeiros desembolsos do Banco Mundial em junho de 1993, 
tem sido comprometida por uma série de entraves que colocam em dúvida o real compromisso 
dos órgãos governamentais com o programa, ou seja, a sua "sustentabilidade política". 

Nesse documento, os problemas mais graves que constatamos na execução do Plana 
floro incluem, em resumo: 

1) a ineficácia do atual sistema de planejamento, monitoria e avaliação do programa, 
especialmente no que se refere à participação dos beneficiários do Planafloro; 

2) a atual política fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), que desrespeita o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia e a legislação . 
ambiental, nas atividades de criação de projetos de assentamento e regularização fundiária; 

3) a ausência de medidas jurídicas e institucionais, por parte do governo de Rondônia, 
para implantar efetivamente o zoneamento sócio-econômico-ecológico e as unidades 
estaduais de conservação; 

4) a contratação de serviços de demarcação de unidades estaduais de conservação 
pelo Instituto de Terras e Colonização de Rondônia (Iteron), que apresentam graves irregu 
laridades, inclusive a redução ilegal de seus perímetros; 

5) incoerências no atual sistema de licenciamento ambiental, onde as autorizações de 
desmatamento, queimadas e exploração madeireira desrespeitam o zoneamento sócio 
econômico-ecológico e a legislação ambiental, facilitando atos de degradação ambiental, 
inclusive a retirada ilegal de madeira de áreas indígenas e outras unidades de conservação; 

6) a ineficácia do atual sistema de fiscalização e proteção ambiental, principalmente 1 

por intervenção de interesses políticos e econômicos, sendo que a impunidade generalizada 
tem o efeito de incentivar práticas ilegais de degradação ambiental; 

7) a ausência de medidas concretas para implantar o subcomponente de apoio às 
comunidades indígenas do Planafloro, nas atividades de demarcação, índios isolados, 
fiscalização e saúde indígena; 

8) a incompatibilidade dos atuais programas de investimentos, em nível estadual e 
federal, inclusive os programas de crédito rural e incentivos fiscais, em relação aos objetivos 
do Planafloro e às diretrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico; 

9) a falta de coerência da atual política agrícola do governo de Rondônía, em relação 
às propostas de desenvolvimento agroflorestal do Planafloro; 

Em contraste com a imagem que é divulgada do programa, como um "modelo" de 
participação popular em projetos financiados pelo Banco Mundial, toma-se cada vez mais 
claro que a participação das organizações não-governamentais no Planafloro está servindo 
principalmente para legitimar o fluxo de recursos financeiros entre o banco e os órgãos 
governamentais. 

Considerando os fatos apresentados nesse documento, que incluem vários casos de 
descumprimento dos acordos contratuais do Planafloro, o Fórum das Organizações Não- 
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Governamentais de Rondônia está solicitando ao Banco Mundial a suspensão dos desem 
bolsos do programa, até que sejam tomadas medidas concretas pelas autoridades governa 
mentais e o banco para solucionar o atual impasse na sua execução. 

A seguir, apresentamos um resumo dos principais fatos que justificam a solicitação 
de suspensão de desembolsos do Planafloro, bem como uma relação de medidas de 
emergência que o Fórum das ONGs de Rondônia considera condição sine qua non para a 
retomada da execução do programa. 

Modelo de gestão e participação popular 

r 

De acordo com o "Protocolo de Entendimento", assinado em junho de 1991, a 
participação das organizações não-governamentais no Planafloro ficou garantida em vários 
níveis: 

a) em "Comissões Normativas de Programa", que serviriam como câmaras técnicas 
para o planejamento de programas e projetos específicos; 

b) nas atividades de monitoramento e avaliação, inclusive no "Comitê de Avaliação 
Independente"; 

e) no Conselho Deliberativo do Planafloro, a instância de decisão superior do programa 
em nível estadual ( ver Anexo). 

Três anos depois da assinatura do referido acordo entre organizações não-governa 
mentais e o governo de Rondônia, pode-se afirmar que ainda não existe no Planafloro uma 
estratégia efetiva para garantir a participação das ONGs, e acompanhamento das atividades 
no programa. 

• Planejamento · 
No atual sistema de planejamento das ações do Planafloro, a participação das 

organizações não-governamentais se limita a uma discussão superficial de Planos Operativos 
Anuais - POAs, basicamente listas de gastos previamente elaborados, de forma isolada, 
pelos órgãos executores. Pode-se afirmar que ainda não houve uma discussão aprofundada 
com a sociedade civil organizada acerca da concepção de detalhamento das atividades do 
Planafloro. Entre as principais entidades que representam os beneficiários do Planafloro, 
observa-se um sentimento generalizado de que as propostas das bases não estão sendo 
incorporadas no planejamento do Planafloro. 

Além dos problemas já citados, existem outras questões fundamentais que têm sido 
negligenciadas no atual sistema de planejamento do Planafloro, tais como: 

a) as necessidades de capacitação institucional dos órgãos executores, principalmente 
em termos de recursos humanos qualificados. Para citar apenas um exemplo, nunca se 
realizaram treinamentos com os membros das CNPs sobre o planejamento estratégico, 
desenvolvimento sustentável e os grandes temas do Planafloro; 

b) a sustentabilidade institucional do modelo apregoado pelo Planafloro, e sua conti 
nuidade após o enceramento do programa; e 

e) a viabilidade de políticas públicas existentes com as diretrizes do zoneamento 
sócio-econômico-ecológico e do Planafloro. Nesse último caso, existem vários exemplos 
nesse documento de prejuízos causados ao Planafloro por tamanha omissão. 

• Monitoria 
No atual modelo de gestão do Planafloro, não existe uma estratégia de monitoramento 

eficaz para acompanhar a execução do Planafloro. 
Inicialmente vale observar que os objetivos e metas considerados na grande maioria 

dos POAs são extremamente vagos, o que dificulta a própria definição de indicadores de 



monitoria. Os relatórios de monitoria, elaborados pelos órgãos executores e pela Secretaria 
Executiva do Planafloro, não apresentam informações suficientes, do ponto de vista quan 
titativo ou qualitativo, para um acompanhamento criterioso da execução do programa. Os 
relatórios trimestrais de monitoria são organizados por órgão executor, sem uma referência 
sistemática a cada subcomponente e projeto executivo. No atual sistema de monitoria, não 
há como verificar até que ponto a execução dos projetos é compatível com as ações previstas 
nos POAs e nos pareceres emitidos pelas CNPs ( e posteriormente aprovados pelo Conselho 
Deliberativo). 

Vale observar que até o momento não foi definida nenhuma estratégia de participação 
das organizações não-governamentais, especialmente as entidades representativas dos 
beneficiários, na monitoria do Planafloro. 

• Comitê de Avaliação Independente 
Nos acordos contratuais do Planafloro, foi previsto que a cada ano o governo de 

Rondônia convocaria um Comitê de Avaliação Independente, com a participação de repre 
sentantes de organizações não-governamentais, para analisar a implementação das reformas 
políticas ambientais e outros regulamentos realizados no âmbito do programa; a com 
patibilidade dos programas de investimentos, em nível estadual e federal, com o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico; e o desempenho dos vários componentes do projeto. 

O primeiro Comitê de Avaliação Independente foi instalado em setembro de 1993, 
com a participação de quatro representantes de instituições governamentais e quatro orga 
nizações não-governamentais. 1 

Em fevereiro de 1994, apesar de um apoio logístico bastante precário, o Comai 
apresentou um relatório preliminar de avaliação que identifica uma série de entraves na 
execução do Planafloro e apresenta sugestões concretas para melhorar o desempenho do 
programa. Apesar de afirmações de concordância com o relatório do Comai por parte da 
Secretaria Executiva do Planafloro, nada foi feito efetivamente para incorporar as suas 
sugestões. Pelo contrário, os problemas identificados no relatório de avaliação do Planafloro 
têm se agravado cada vez mais. 

Vale salientar que o relatório final do Comai ainda não foi entregue, por absoluta falta 
de apoio logístico da Secretaria Executiva do Planafloro, bem como a existência de pressões 
políticas para amenizar os seus resultados. 

• Conselho Deliberativo 
Um exemplo importante do esvaziamento da participação popular no Planafloro é o 

Conselho Deliberativo. As eventuais reuniões do conselho têm o único objetivo de votar a 
aprovação de POAs, ou seja, o de legitimar a entrada de recursos financeiros nos órgãos 
governamentais. O conselho nunca se reuniu para discutir os relatórios trimestrais de moni 
toria, o relatório de avaliação do Comai ou o programa de cooperação técnica com o PNUD, 
conforme previsto no Regimento Interno do Programa. 

Enquanto são esvaziadas as instâncias oficiais do Planafloro, nas quais participam as 
organizações não-governamentais, as grandes decisões sobre assuntos relacionados ao 
programa são tomadas, de forma isolada, por um pequeno grupo do alto escalão do governo. 

(1) Os quatro órgãos governamentais que participaram oficialmente do Com ai inclulram: Secretaria de Assuntos 
Internacionais/Secretaria de Planejamento - Presidência da República, Ministério da Agricultura e Reforma 
Agrária (MARA), Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal - MAA, Ministério da Integração Regional 
- MIR. As quatro organizações não-governamentais inclulram: Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
- Fetagro, Organização dos Seringueiros de Rondônia - OSR, Coordenadoria das Organizações lndlgenas 
da Amazônia Brasileira - Coiab e o Fundo Mundial pela Natureza - WWF/Brasil. 



Um exemplo recente desse problema é a demarcação de unidades de conservação com 
limites irregulares, 'reduzindo suas" respectivas áreas para atender interesses políticos e 
econômicos (veja a seção nesse documento sobre "Política fundiária; zoneamento e unidades 
de conservação"). · 

Vale salientar ainda as seguintes questões que preocupam, no que diz respeito à 
administração do Plana.floro: 

1) as ingerências políticas nos órgãos executores, em nível estadual e federal, que, 
além de causarem uma alta rotatividade de pessoal em cargos de confiança, resultam em 
desvios das devidas funções das instituições públicas, dificultando a articulação interins 
titucional e a compatibilidade de políticas públicas no âmbito do Planafloro; 

2) a contratação com recursos do Planafloro, no ano de 1993, de um grande contingente 
de funcionários pela Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), sem a 
observância de critérios na escolha de pessoal; 

3) a falta de transparência nos procedimentos operacionais da Comissão Especial de 
Licitação de Obras e Materiais - Celom; 

4) a morosidade da máquina burocrática dos governos estadual e federal já causou 
uma série de prejuízos na execução do Planafloro. Vale observar que o orçamento da União 
para 1994 ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. 

Desde o início da sua participação no programa, o Fórum das Organizações Não 
Governamentais de Rondônia tem apresentado sugestões para tornar mais eficaz e 
participativo o modelo de gestão do Plana.floro. Por exemplo, depois de promover o seminário 
"A Sociedade Civil e o Planafloro", em julho de 1993, o Fórum apresentou uma proposta 
de estratégia à Secretaria Executiva do Planafloro, visando ao aprofundamento técnico e 
discussões mais abertas com a sociedade civil sobre as ações do Planafloro (ver Anexo). A 
Secretaria Executiva do Planafloro concordou inicialmente com a proposta apresentada 
pelo Fórum. Entretanto, 'não houve nenhum encaminhamento. 2 

Finalizando, vale salientar que as missões de supervisão do Banco Mundial em Ron 
dônia têm mantido um contato muito esporádico com as organizações não-governamentais. 
Durante as missões de supervisão, os técnicos do banco geralmente dedicam a maior parte 
de seu tempo em negociações com os órgãos executores, em alguns casos, atropelando as 
discussões em andamento nas Comissões Normativas de Programa, bem como o poder de 
decisão do Conselho Deliberativo. Vários problemas levantados nesse documento, como a 
incompatibilidade de políticas públicas com as diretrizes do zoneamento estadual, não têm 
recebido a devida atenção nas missões de supervisão do Banco Mundial. 

Política fundiária, zoneamento e unidades de conservação 
Nos acordos contratuais do Planafloro previu-se a implementação de um programa 

de reformas institucionais, visando à compatibilização de políticas públicas e programas de 
investimentos com diretrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico e o manejo 
sustentável dos recursos naturais. 3 

(2) Foi realizado um único seminário em setembro de 1993 sobre "Conceitos de Desenvolvimento Sustentável 
em Áreas Destinadas ao Extrativismo". Porém, os resultados do seminário não foram incorporados na 
programação de "Reservas Extrativistas· do Planafloro. · 
(3) De acordo com o relatório de appraisal do Banco Mundial (Relatório n." 8073-BR), estas reformas 
institucionais devem incluir: · · 
a) a institucionalização do zoneamento estadual; 
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O zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, estabelecido inicialmente 
pelo Decreto nª 3.782, de 19/06/88, foi contemplado na própria Constituição Estadual de 
1989 e respaldado posteriormente pela Lei Complementar nª 52 de 20/12/91. 

Não obstante a aparente "institucionalização" do zoneamento sócio-econômico-ecoló 
gico, pode-se observar que as políticas e ações de vários órgãos e autoridades governamentais 
em Rondônia têm entrado em confronto direto com as diretrizes, bem como a legislação 
ambiental, em nível estadual e federal. 

Um dos exemplos mais graves desta problemática tem sido a política fundiária do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Nos últimos anos, a Superin 
tendência Regional do Incra em Rondônia tem desrespeitado frontalmente o zoneamento 
sócio-econômico-ecológico e a legislação ambiental nas atividades de desapropriação, 
criação de projetos de assentamento e de regularização fundiária. 

• Projetos de Assentamento 
Em março de 1992 o Incra criou os Projetos de Assentamento (PAs) Curupira, Rio do 

Conto e Água Azul, prevendo o assentamento de 2. 77 4 famílias numa área de 
aproximadamente 215. 000 hectares ( ver Anexo). Esses projetos foram localizados em áreas 
com predominância de solos fracos, dentro da zona IV ( área de extrativismo vegetal), segundo 
o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia. A implantação dos projetos somente 
foi suspensa depois de uma série de denúncias do Fórum das ONGs de Rondônia, junto à 
presidência do Incra. 

Entretanto, os PAs Curupira, Rio do Conto e Água Azul ainda não foram cancelados 
oficialmente pelo Incra. Atualmente, políticos locais estão incentivando a ocupação dessas 
áreas por agricultores, pecuaristas e especuladores de terra, sob a alegação de que já foram 
"liberadas" pelo Incra. 

Desde 1994, a Superintendência Regional do Incra tem insistido na desapropriação 
de quatro imóveis (Rio Branco, Pedra do Abismo, Nova Vida e Oriente) abrangendo uma 
área total de 66. 793 hectares entre as glebas Capitão Silvio e Buriti no município de Campo 
Novo (ver Anexo). Esses imóveis (antigos seringais) também se localizam dentro da zona 
IV (extrativismo vegetal) em áreas com alta incidência de solos fracos e pedregosos. Um 
recente levantamento de campo da Funai (Fundação Nacional do Índio) evidenciou a 
perambulação de índios isolados na região. 

Nos referidos projetos, bem como em vários outros processos de desapropriação e 
aquisição de imóveis ( ver Anexo), o comportamento do Incra-Rondônia, além de desrespeitar 
o zoneamento estadual, tem demonstrado as seguintes irregularidades: 

1) o Incra não tem respeitado a Resolução nª 001/86 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), especificamente o artigo 2.ª, inciso XVII, onde se determina a 
elaboração prévia de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (Rima) no caso de "projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 

b) a eliminação do desmatamento como forma de se obter titulação da terra, bem como a adoção de políticas 
e práticas adequadas de regularização fundiária, e a estruturação do lteron para desenvolver e administrar a 
política fundiária estadual, de acordo com o zoneamento; 
e) a eliminação de incentivos econômicos e fiscais que estimulem a utilização ineficiente de recursos naturais, 
investimentos privados não sustentáveis e a degradação ambiental; 
d) a revisão de programas de investimentos dos órgãos estaduais e federais, a fim de levar em consideração 
a capacidade de uso da terra e outras considerações ambientais e que o zoneamento sócio-econômico 
ecológico figure como base de todas as decisões em futuros investimentos governamentais no Estado de 
Rondônia. (Ver Seção 2.14 do Acordo do Projeto} 



r: 

r 
1.000 .ha, ou menores, neste caso, qt,1~nêlo se tratar de áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, 'inclusive nas áreas de proteção 
ambiental". 

2) Da mesma forma, o Incra não tem realizado estudos prévios sobre a qualidade dos · 
solos de capacidade de suporte das áreas destinadas ao assentamento de pequenos 
agricultores, nem os impactos desses projetos em relação a populações indígenas, 
seringueiros e outros habitantes locais. Em vários casos recentes, o Incra tem criado projetos 
de assentamento nas vizinhanças de áreas indígenas e outras unidades de conservação.4 

3) As propostas de aquisição de imóveis e de criação de projetos de assentamento 
não foram devidamente encaminhados à Comissão de Zoneamento Sócio-Econômico-Eco 
lógico de Rondônia, criada pelo decreto estadual nº 5449 de 16/01/92, da qual o Incra faz 
parte, considerando que a criação de tais projetos significaria uma mudança de categoria 
zonal nestas áreas. 

4) Os processos de desapropriação também não foram apreciados previamente pela 
Comissão Estadual da Terra de Rondônia ( contrariando o Capítulo II de seu regimento 
interno), bem como o acordo assinado entre Incra e o governo de Rondônia, em novembro 
de 1992, sobre a "Política de Uso da Terra no Estado de Rondônia". 

5) A definição de áreas para a criação de projetos de assentamento pelo Incra 
geralmente ocorre sem nenhuma consulta às prihcipais entidades que representam os' 
trabalhadores rurais, seringueiros e as populações indígenas. 

Na realidade, a escolha de imóveis para a desapropriação e criação de projetos de 
assentamento é determinada em negociações entre políticos, altos funcionários do Incra e .. 
especuladores de terra, onde os últimos adquirem grandes propriedades (geralmente seringais · 
antigos, em áreas isoladas) para depois vendê-las a preços supervalorizados para o governo 
federal. O preço exorbitante da desapropriação é posteriormente suportado entre os 
agricultores assentados pelo Incra. 

• Alienação de Terras Públicas 
No que se refere à alienação de terras públicas, o Incra tem desrespeitado frontalmente· 

o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia e as unidades estaduais de conser 
vação. No período de 1990-1992, o Incra titulou grandes especuladores de terra e fazendeiros 
dentro de unidades de conservação já criadas, tais como o Parque Estadual de Corumblária, 
o Parque Estadual Serra dos Pareeis, e nas Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado 
do Rio de São Domingos, Rio Mequens e Abunã. Tal prática do Incra entra em confronto 
com a própria Constituição Federal e tem praticamente inviabilizado a implantação de 
várias unidades de conservação no âmbito do Planafloro. 

Na alienação de terras públicas, o Incra continua reconhecendo o desmatamento in 
discriminado, associado à implantação de pastagens artificiais, como "benfeitoria" para 
fins de regularização fundiária. Esse procedimento, permitido pela Instrução Normativa nº 
3 de 08/09/92 do Incra, tem beneficiado grandes especuladores de terra e pecuaristas com 
elevados custos em conflitos sociais e degradação ambiental. Ao mesmo tempo, o Incra não 
reconhece práticas de utilização racional dos recursos florestais ( como o extrativismo vegetal 
praticado por seringueiros) como critério para reconhecimento de posse, nem a existência 
de populações tradicionais (índios, seringueiros) nas áreas tituladas para grandes proprie 
tários. 

(4) A criação de projetos de assentamento nas vizinhanças de áreas indígenas tem servido propositalmente 
para facilitar a extração ilegal de madeira dessas áreas protegidas por lei. Um exemplo dessa prática foi a 
criação pelo Incra do PA Colina Verde em 1990, nos limites da Al Uru-Eu-Wau-Wau. 



Um exemplo recente dessa política de alienação de terras públicas do Incra-Rondônia 
pode ser observado na região da Gleba Buriti (zona IV - extrativismo). Durante o ano de 
1993, o Incra-Rondônia regularizou, através de Contratos de Promessa de Compra e Venda 
(CPCV), várias áreas que foram "griladas" por especuladores e pecuaristas, através de 
grandes desmatamentos e a implantação de pastagens artificiais. 

Vale lembrar que nos acordos contratuais do Planafloro, previu-se que uma das 
condições de efetividade do empréstimo do BIRD seria a realização de um convênio entre 
Incra e o governo de Rondônia, 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 satisfatórias ao banco". (Ver Seção 
2.12 (a) do Acordo de Projeto e a Seção 6.01 (b)do Acordo de Empréstimo do Planafloro.) 

Até o momento, apenas foi assinado um "Termo de Acordo" entre o Incra e o governo 
de Rondônia, em novembro de 1992, que não contempla a compatibilização das ações de 
regularização :fundiária com as diretrizes do zoneamento e do manejo sustentável dos recursos 
naturais, conforme previsto nos acordos contratuais do Planafloro. Enquanto isso, as ações 
do Incra em Rondônia têm desrespeitado frontahnente os acordos contratuais do Planafloro. 

A experiência do Planafloro já tem demonstrado o papel fundamental da política 
fundiária para o sucesso ( ou fracasso) de iniciativas de desenvolvimento sustentável na 
Amazônia. Nesse sentido, acreditamos que o Incra tenha uma grande contribuição potencial 
para a resolução de entraves que estão comprometendo a execução do Planafloro. 

Nada obstante os entraves acima identificados, observados em nível regional, o Fórum 
das ONGs de Rondônia tem mantido negociações com a presidência do Incra. Em março 
de 1994, por exemplo, foi assinado o documento por representantes do Fórum das ONGs de 
Rondônia e o presidente do Incra, definindo áreas de colaboração com as ONGs e o governo 
de Rondônia, tais como: 

a) medidas para evitar a concentração da terra e a especulação fundiária nos projetos 
de assentamento e outras áreas com ocupação agropecuária existente, visando à intensificação 
agrícola em solos mais férteis nestas áreas, por pequenos agricultores; 

b) a cooperação do Incra na regularização fundiária de reservas extrativistas e outras 
unidades de conservação; 

e) a revisão de políticas internas do Incra, como o reconhecimento do desmatamento 
indiscriminado e implantação de pastagens artificiais como "benfeitoria", visando à titulação 
de grandes propriedades em terras públicas ( ver Anexo). 

A grande maioria dos problemas com o Incra em Rondônia se explica pelo processo 
de intervenção política que ocorre dentro da Superintendência Regional do órgão. Em 
Rondônia ( como em outros estados brasileiros), o superintendente regional não é escolhido 
pelo presidente do Incra, mas por padrinhos políticos. Portanto, não é de se surpreender que 
a Superintendência do Incra em Rondônia tem insistido em manter uma velha política de 
atendimento a interesses políticos e econômicos, negando a função social do órgão e sua 
contribuição potencial para o desenvolvimento sustentável. 5 

(5) Vale observar que o superintendente regional do Incra já manifestou por escrito, em oficio ao presidente do 
órgão, sua posição de que não é necessário respeitar o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, 
porque "o governo estadual está legislando em cima de terras federais, o que é inconstitucional" (Oficio Ir.era/ 
SR-17/G/Nª 133/94 de 17/03/94, p. 4). 
De fato, tal afirmação do superintendente regional do Incra constitui um equivoco do ponto de vista jurldico. 
Nos artigos 23 e24 da Constituição Federal, foram estabelecidas competências comuns entre a União, estados, 
distrito federal e munic[pios, para legislarem concorrentemente e a tomarem outras medidas necessárias 
para garantir a proteção ambiental, referindo-se especificamente às florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
da natureza, defesa do solo, proteção ao meio ambiente e controle de poluição. 



• Iteron e a gestão das terras de Rondônia 
Vale lembrar que os equívocos da atual política fundiária do Incra refletem também a 

omissão do governo de Rondônia no que diz respeito às medidas necessárias para garantir 
a implantação do zoneamento sócio-econômico-ecológico e das unidades estaduais de 
conservação. 

Em 1988, o governo estadual criou o Instituto de Terras e Colonização de Rondônia 
(Iteron) (lei estadual n.º 303 de 20/06/88), com a incumbência de ser o órgão executor da 
política fundiária do estado. No âmbito do Planafloro, o Iteron é o principal responsável 
pela implantação do zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia. 

Entretanto, o Iteron não tem se instrumentalizado para assumir a gestão das terras 
públicas em Rondônia. Até o momento, o Iteron ainda não apresentou projetos técnicos 
junto ao Incra, justificando transferências patrimoniais da União para o estado, conforme 
previsto na legislação federal (decreto n.º 2.375, de 24/11/87). Ou seja, o Iteron constitui-se 
em um órgão de terras sem patrimônio fundiário, o que torna questionável a sua própria 
existência. 

No caso de eventuais desapropriações, visando à implantação de unidades de con 
servação ou outras ações previstas no zoneamento estadual, seria indispensável a participação 
do Incra, atuando em conjunto com o Iteron. Entretanto, como já foi mencionado, ainda não 
foi assinado um convênio entre Incra e o governo de Rondônia, nos moldes estipulados 
pelos acordos contratuais do Planafloro. 

Vale observar que a lei complementar n.º 52 de 20/12/91, que dispõe sobre o zoneamen 
to sócio-econômico-ecológico de Rondônia, previu a sua regulamentação num prazo de 60 
(sessenta) dias (artigo 7.º). Entretanto, por falta de interesse do governo de Rondônia, a lei 
do zoneamento somente foi regulamentada em março de 1994 ( através do decreto n. º 6.316 . 
de 02/03/94); ou seja, com um atraso de mais de dois anos. 

Mais importante, o decreto n.º 6.316 de 02/03/94 não contribui efetivamente para 
regulamentar a lei complementar n.º 52, principalmente no que diz respeito às diretrizes de . 
manejo dos recursos naturais nas áreas zonais e às medidas necessárias para viabilizar a · 
implantação das unidades estaduais de conservação. Esse decreto também não incluiu a 
caracterização dos limites da primeira aproximação do zoneamento, através de memorial 
descritivo, conforme previsto no artigo 3.0 da lei complementar n.º 52. 

Ao contrário, o decreto n.º 6.316, elaborado isoladamente pelo Iteron, se limita a 
repetir, de forma pobre e imprecisa, o que já consta na lei complementar n.º 52. A minuta 
desse decreto não foi encaminhada previamente à Comissão Estadual do Zoneamento Sócio 
Econômico-Ecológico para apreciação, contrariando o artigo 1.º, inciso IV do decreto n.º 
5.499 de 16/01/92. Ao que tudo indica, a regulamentação da lei do zoneamento, da forma 
que foi efetuada pelo governo de Rondônia, representa apenas uma manobra para agradar 
ao Banco Mundial ( ou seja, "para inglês ver"). Tal atitude do governo estadual compromete 
mais uma vez a eficácia do zoneamento sócio-econômico-ecológico como instrumento de 
planejamento regional. 

Concluindo, vale observar que, apesar das suas atribuições legais como "guardião" 
do zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, não se tem notícia de nenhum 
caso em que o Iteron tenha questionado os constantes atos de desrespeito ao zoneamento 
sócio-econômico-ecológico por parte dos órgãos públicos como o Incra. 

• Unidades Estaduais de Conservação 
No período de 1989 a 1991, o governo de Rondônia criou uma série de unidades 

estaduais de conservação (parques estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas, '.'flo 
restas extrativistas", e "florestas estaduais de rendimento sustentado"), em áreas que corres- 



pondem às zonas rv, V e VI do zoneamento estadual. 
Entretanto, o governo de Rondônia não tomou as medidas jurídicas e institucionais 

necessárias para garantir a implantação dessas unidades de conservação, especialmente no 
que diz respeito aos procedimentos de regularização fundiária. Algumas unidades de 
conservação implicam a definição de novas figuras jurídicas (por exemplo, as florestas de 
rendimento sustentado), sendo que até o momento não foram tomadas iniciativas coerentes 
pelo governo de Rondônia neste sentido. 

Nos casos dos decretos que criaram as "florestas estaduais extrativistas" e as "florestas 
estaduais de rendimento sustentado" existentes, afuma-se somente que as terras e benfeitorias 
no seu perímetro "poderão ser declaradas de utilidade pública, se não forem cumpridas as 
diretrizes de manejo, constantes do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico deRondônia".6 
No caso das "florestas estaduais extrativistas", esta ambigüidade deliberada contrasta com 
a legislação federal sobre as reservas extrativistas (decreto federal nº98.897 de 30/01/90), 
principalmente no que diz respeito aos procedimentos de regularização fundiária e concessão 
de uso às comunidades locais. 

Nos últimos dias, o Iteron contratou, com recursos do Banco Mundial, o serviço de 
empreiteiras para realizar a demarcação topográfica de várias unidades de conservação. 
Porém, essa empreitada apresenta uma série de irregularidades: 

1) As demarcações contratadas pelo Iteron não correspondem aos limites originais de 
várias unidades estaduais de conservação, conforme seus decretos de criação. Por exemplo, 
as demarcações sendo executadas nos parques estaduais de Corumbiara e Guajará-Mirim 
excluem uma parte significativa de suas respectivas áreas. 

No caso do Parque Estadual de Corumbiara, criado pelo decreto nº 4.576, de 23/03/ 
90, a exclusão de aproximadamente 150.000 hectares pelo Iteron tem como finalidade atender 
aos interesses de grandes pecuaristas e especuladores fundiários. Uma grande parte desses 
interessados foi beneficiada com títulos expedidos irregularmente pelo Incra através de 
CPV s, durante os anos de 1991-92, ou seja, após a criação do parque estadual. Atualmente 
existe um processo acelerado de desmatamento e especulação fundiária dentro do parque, 
incentivado pela omissão e conivência do Incra e Iteron. 

No Parque Estadual de Guajará-Mirim, criado pelo decreto nº 4.575 de 23/03/90, o 
Iteron está promovendo a demarcação de uma área que exclui parte significativa do Parque, 
inclusive uma região de serras, caracterizada por um ecossistema frágil. Segundo o Iteron, 
a exclusão dessa área se deve à existência de antigos seringais com títulos definitivos, 
sendo que o governo de Rondônia não teria como desapropriá-los. (Na realidade, a área 
excluída pela demarcação inclui terras públicas, ao norte do parque.) 

De fato, a redução do Parque Estadual de Guajará-Mirim tem uma função estratégica: 
facilitar a abertura da rodovia R0-421 entre as cidades de Vila Nova do Mármore (na 
fronteira com a Bolívia) e Ariquemes {no eixo da rodovia BR-364), permitindo o acesso 
para madeireiros, pecuaristas, especuladores de terra e outros a uma região isolada (Anexo 
3). 

(6) Nos decretos de criação das unidades estaduais de uso indireto (parques estaduais, reservas biológicas 
e estações ecológicas), as áreas são declaradas de utilidade pública. No entanto, os decretos não indicam, 
expressa e diretamente, a consumação do ato via eventuais desapropriações, nem apontam, explicitamente, 
o ente público que deveria propor a ação respectiva em juízo, quando cabível. 
A lei complementar n.º 52 e o decreto n.º 5.449 de 16/01/92 são bastante amblguos em relação às questões 
fundiárias, afirmando apenas que "os atos relacionados ao zoneamento respeitarão as situações dominiais 
existentes, compatibilizando-as, se for o caso, a procedimentos legais expropriatórios· (ênfase nossa). 

·- ...., 



.- Tais procedimentos do Iteron encontram sérios impedimentos de natureza jurídica. 
Por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal determina que "o poder público definirá, 
em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo sua alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção". 7 

Formalmente, a alteração ou supressão de qualquer unidade estadual de conservação 
teria que contar com o aval da Comissão Estadual do Zoneamento Sócio-Econômico 
Ecológico, bem como a aprovação da Assembléia Legislativa do estado. Infelizmente, tais 
procedimentos legais não foram respeitados pelo Iteron. 

Além disso, vale lembrar que a Seção 2.1 O do Acordo de Projeto do Planafloro inclui 
entre as unidades estaduais de conservação a serem mantidas pelo Governo de Rondônia os 
parques estaduais de Guajará-Mirim e Corumbiara. 

2) O Iteron está promovendo a demarcação de várias unidades de conservação, onde 
medidas necessárias de regularização fundiária não foram tomadas. Nesses casos, os legí 
timos proprietários poderão acionar o Judiciário para suspender as demarcações. Esta situa 
ção ocorre em áreas como a Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto e Floresta Estadual 
Extrativista do Rio Pacaás Novos. 

3) O Iteron está contratando a demarcação de unidades estaduais de conservação, 
sem a transferência patrimonial de terras públicas federais, conforme determina o decreto 
nº 2.375/87. Alguns exemplos dessa situação incluem: Floresta Estadual Extrativista do 
Pacaás Novos, Parque Estadual de Corumbiara, Parque Estadual de Guajará-Mirim e a 
Reserva Biológica Estadual do Traçadal. 8 

4) O Iteron contratou a demarcação de várias "reservas extrativistas" que simplesmente · 
não existem. Essa situação se refere às áreas do Rio Cautário, Curralinho, Baixo São Miguel, 
que ainda não foram criadas por decreto. Nesse sentido, as demarcações deixam 'de ter 
qualquer validade jurídica. Pelo menos no caso do Rio Cautário, essa situação é o resultado 
da oposição de elites locais, associadas à exploração madeireira e pecuária, que não aceitam 
a criação das reservas extrativistas. 

Em resumo, pode-se concluir que a situação relatada acima demonstra a seguinte 
conjugação de fatores: 

a) a política fundiária do Incra, que não tem respeitado o zoneamento e as unidades 
estaduais de conservação; · 

b) a omissão do Iteron e o descaso do governo de Rondônia, que não têm tomado as 
medidas jurídicas e institucionais necessárias para viabilizar a implantação das unidades 
estaduais de conservação; e 

e) a preocupação do governo de Rondônia em gastar recursos financeiros e "mostrar · 
serviço" para o Banco Mundial, no que diz respeito ao componente ambiental Planafloro, 
como resposta à política de pari passu entre os desembolsos dos vários componentes do 
programa. 
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(7) Igualmente, a alienação de terras públicas pelo Incra-Rondônia dentro de unidades estaduais de 
conservação de uso indireto (como no caso dos parques estaduais de Corumbiara e Serra dos Pareeis), 
objetivando a criação de grandes propriedades, pode ser considerada inconstitucional. 
(8) Vale salientar que a Reserva Biológica Estadual do Traçada!, criada pelo decreto n.º 4.583, de 28/03/90, 
abrangendo a área de 22.540 hectares no municlpio de Guajará-Mirim, se insere dentro dos limites da área 
reservada para o uso especial do Exército, segundo o decreto federal n.º 97.596, de 30/03/89. Portanto, a 
demarcação deveria contar com a anuência prévia da União, o que não foi solicitado pelo governo de Rondônia 
até o momento. · 



• Segunda Aproximação do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico 
Em contraste com o relatório de appraisal do Banco Mundial, os termos de referência 

para a segunda aproximação do zoneamento, preparados sob a coordenação do Iteron, 
propõem estudos que representarão uma "varredura geral" da superficie territorial rondo 
niense, inclusive nas áreas indígenas e outras unidades de conservação. Enquanto persiste 
a ausência de políticas para garantir a conservação e manejo sustentável dos recursos naturais 
em Rondônia, a realização de levantamentos sobre os estoques de recursos naturais (minérios, 
solos, madeira, etc), especialmente nas unidades de conservação, poderá acabar por incentivar 
a degradação ambiental e o acirramento de conflitos sociais (p. ex. a exploração madeireira 
e mineral em áreas indígenas). · 

Sem a implantação do programa de reformas institucionais previsto no Planafloro e 
persistindo o desrespeito de vários órgãos governamentais em relação ao zoneamento estadual 
e à legislação ambiental, torna-se altamente questionável a execução, com custo elevadíssimo, 
dos estudos para a segunda aproximação do zoneamento sócio-econômico-ecológico. 

Licenciamento e fiscalização ambiental 
Nas ações de licenciamento e fiscalização ambiental existem vários exemplos de 

políticas governamentais que comprometem o zoneamento sócío-econômico-ecolôgico e 
os objetivos do Planafloro. 

Por exemplo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) tem 
reconhecido indevidamente "declarações de posse", expedidas irregularmente pelo Incra, 
para a concessão de autorizações de desmatamento e queimadas, bem como planos de 
exploração seletiva (retirada de madeira em áreas a serem desmatadas), dentro das zonas 
IV (extrativismo vegetal) e V (manejo florestal). Tal procedimento somente foi suspenso 
recentemente. 

Por sua vez, a Superintendência Estadual do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) tem permitido, de forma irregular, o uso de 
documentos precários do Incra para aprovar "planos de manejo" (basicamente planos de 
corte sem sustentação técnica) para a retirada de madeira de reservas legais nas propriedades 
privadas (Ordem de Serviço n.º 005/94/GAB/Supes/RO de 10/02/94). 

De maneira geral, a aprovação de planos de manejo pelo lhama-Rondônia não tem 
levado em consideração as diretrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico. Por exem 
pio, grandes projetos de exploração madeireira são aprovados ordinariamente pelo Ibama, 
dentro de áreas de uso restrito do zoneamento estadual e sem observância de outras cautelas 
legais.9 Vale salientar que em tais casos, as indústrias madeireiras são beneficiadas ainda 
por incentivos fiscais, como a isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), 
concedidos pela Suframa. 

Através da Instrução de Serviço n.º 001/94/Supes/RO, de09/02/94, o superintendente 
estadual do Ibama também normatizou a concessão de autorizações de desmatamento e 
exploração seletiva de madeira, desconsiderando o zoneamento estadual. Assim, o órgão já 
aprovou vários projetos de exploração seletiva de madeira (prevendo o desmatamento de 
50% das propriedades) dentro das zonas IV e V 

(9) De acordo com o artigo 2, inciso XIV da resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), os projetos de exploração madeireira em áreas acima de 100 hectares (ou menores, quando se 
tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental), devem 
ser precedidos de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima). 
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Baseado nas autorizações de desmatamento e exploração madeireira, o lbama tem 
concedido "Autorizações para o Transporte de Produtos Florestais" (ATPF) para regularizar 
o transporte de madeira até as serrarias. 

Na realidade, toda essa documentação fornecida pela Sedam e o Ibama é utilizada 
para acobertar um grande volume de madeira, retirada ilegalmente de vastas áreas, princi 
paimente áreas indígenas e outras unidades de conservação. Ou seja, as políticas dos órgãos 
governamentais responsáveis pela proteção ambiental em Rondônia desempenham um papel 
inverso: o de incentivar a degradação ambiental. 

Atualmente, o desmatamento indiscriminado em grandes propriedades ou áreas de 
simples "grilagem"(invasão) em terras públicas, bem corno a exploração ilegal de madeira 
em larga escala permanecem na impunidade, como resultado do tráfico de influência em . 
órgãos governamentais como o Ibama e a Sedam. Essa situação é facilmente observada em 
localidades como Chupinguaia, Cerejeiras, Costa Marques e a Gleba Buriti. 

A eficácia das ações de fiscalização e proteção ambiental é limitada ainda mais pelos 
seguintes fatores: 

a) o não aproveitamento das imagens de sensoriamento remoto, disponíveis na Sedam, 
nas ações de fiscalização; 

b) a falta de vistorias de campo nas áreas onde são concedidas autorizações de 
desmatamento e exploração madeireira; 

c) o distanciamento do Ministério Público Estadual, a falta de instauração de inquéritos 
policiais para apurar crimes ambientais e a falta de cobrança de multas ambientais. 

Vale observar que nos formulários utilizados pela Sedam e o lbama para conceder 
autorizações de desmatamento e exploração madeireira não constam dados básicos como a 
identificação (gleba, linha, lote) e situação jurídica {titulação) da propriedade, bem como a 
localização em relação ao zoneamento sócio-econômico-ecológico e unidades de conser 
vação. Essas omissões têm facilitado a concessão de autorizações de desmatamento e explo 
ração madeireira dentro de unidades de conservação e áreas de uso restrito, de acordo com 
o zoneamento sócio-econômico-ecológico. 

Segundo o Código Florestal Brasileiro { artigos 19 a 21 da lei nº 4. 771/65) a retirada 
de madeira de florestas nativas implica a obrigatoriedade da reposição florestal. No entanto, 
este assunto tem sido completamente negligenciado pelo poder público. Os recursos 
arrecadados pelo Ibama da indústria madeireira para a reposição florestal nunca foram 
aplicados na região. Ao contrário, uma parte ínfima desses recursos foi aplicada em progra 
mas de fomento, principalmente para o plantio de pinus e eucalipto na região Centro-Sul do 
país. De acordo com estimativas da Sedam, o Estado de Rondônia deixa de receber 
aproximadamente US$ 7.500.000 por ano, em recursos arrecadados pelo Ibama, para fins. 
de reposição florestal. 

Ao mesmo tempo, os órgãos governamentais têm investido muito pouco na identi 
ficação de modelos que pudessem demonstrar, para madeireiros e proprietários de terra, a 
viabilidade técnica e econômica de sistemas de manejo em florestas nativas e reflorestamento. 
A ausência de modelos alternativos, visando ao manejo sustentado de recursos madeireiros, 
toma mais difícil as ações de fiscalização. 

Finalizando, salienta-se que as ações de fiscalização e proteção ambiental em Rondônia 
recentemente ficaram praticamente inviabilizadas, corno resultado da não assinatura de um 
convênio entre o Ibama, a Sedam e o Pelotão Florestal, conforme previsto nos documentos 
oficiais do Planafloro . 
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Apoio às comunidades indígenas 

O principal objetivo do subcomponente "Apoio às Comunidades Indígenas" do 
Planafloro é salvaguardar a integridade tisica e cultural dos povos indígenas de Rondônia, 
assim como seus territórios e recursos naturais. Entretanto, pode-se verificar os seguintes 
entraves nesta fase inicial do programa: 

• Demarcação e aviventação 
Não foram efetivadas, durante o primeiro ano do Planafloro, as demarcações de cinco 

áreas indígenas consideradas como prioritárias (Sagarana, Rio Guaporé, Rio Mequens, 
Karipuna e Massaco ). Nenhuma das atividades previstas no projeto de aviventação de 1993 
foi realizada, embora a maioria das áreas a serem atingidas esteja invadida por madeireiros. 

• Fiscalização 
Na área de vigilância e fiscalização, o principal problema tem sido a falta de integração 

institucional entre Funai, Ibama, Sedam, PM-Florestal e as organizações não-governa 
mentais. A exceção de poucas áreas indígenas da região de Guajará-Mirim, as demais 
encontram-se invadidas por madeireiros, grileiros e garimpeiros. A situação atual agrava 
se ainda mais devido à inoperância dos órgãos estaduais e federais, principalmente a Funai 
e o Ibama, que pouco fazem para garantir a integridade física e cultural dessas comunidades, 
contribuindo, dessa forma, para a desestruturação social dos grupos indígenas de Rondônia. 

• Índios isolados 
Nenhuma operação prevista no Plano Operativo Anual (POA) de 1993 foi executada. 

A Funai não tem procurado fortalecer a equipe de localização de índios isolados, enquanto 
dirigentes do órgão resistem em admitir a existência de índios isolados, apesar das evidências 
de levantamento de campo. 

Um caso de grande preocupação é a região da R0-421 e a Gleba Buriti, onde existem 
fortes interesses em abrir a estrada para a exploração de recursos naturais (madeira, pecuária) 
e especulação fundiária, através da ligação da referida rodovia entre Vila Nova do Mamoré 
e Ariquemes. Essa situação é premente e exige uma rápida resposta da Funai, já que relatórios 
de campo por ela mesma produzidos dão conta de várias picadas de madeireiros identificadas 
no território de perambulação. A interdição da área depende tão-somente de ato adminis 
trativo da Funai, posto que a área de interesse é de domínio da União e não afetaria interesses 
dominiais de terceiros. 

• Saúde 
No âmbito do Planafloro, foi prevista a elaboração de um Programa de Saúde Indígena 

para o Estado de Rondônia. Um convênio entre a Funai e a Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesau), assinado em 1992, visa assegurar o atendimento integral de saúde às populações 
indígenas. As ações previstas no convênio seriam subordinadas a uma Comissão Estadual 
de Saúde Indígena. Entretanto esse plano não foi elaborado e a comissão não foi substituída, 
resultando na falta de um planejamento coerente nesta área. 

O projeto de saúde indígena previa a constituição de cinco equipes volantes de saúde, 
o suprimento de farmácias básicas nas aldeias indígenas e a contratação de consultoria em 
saúde pública e antropologia médica, bem como a reciclagem de pessoal de campo e a 
formação de monitores das próprias comunidades. Infelizmente, quase nada foi realizado 
até o momento nesse sentido. 

• Alternativas econômicas 
Não obstante o valor potencial de projetos alternativos de produção em áreas indígenas, 

a elaboração de tais projetos no Planafloro tem sido conduzida, pela Funai e Secretaria 
Executiva do Planafloro, de forma equivocada. Atualmente, os projetos são elaborados por 
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técnicos da Funai e da Emater, sem estudos de viabilidade e sustentabilidade, do ponto de 
vista econômico, cultural e ambiental, e sem considerar as formas tradicionais de produção 
das comunidades indígenas. Além disso, vale observar que os projetos não são objeto de 
análise na comissão normativa de Programa (CNP) da área indígena. Da forma que os 
projetos estão sendo conduzidos, eles correm o sério risco de trazer mais danos que beneficies 
às populações indígenas. 

Vale salientar que a Funai apresenta deficiências na distribuição e capacitação técnica 
de seu quadro de funcionários, o que se constitui em fator limitante para o atendimento das 
necessidades de saúde das comunidades indígenas e de uma fiscalização mais regular e 
eficiente das áreas das reservas. 

Além dos problemas operacionais já mencionados, existem entraves institucionais 
que inviabilizam a atuação da Funai, como órgão gestor da política indigenista em Rondônia. 
Com efeito, as instâncias locais da Funai em Rondônia não têm competência funcional 
para implementação do Planafloro. Essa limitação decorre da falta de autonomia das 
administrações regionais (ADRs) da Funai, no que se refere à expedição de ordens de 
serviço para a demarcação, interdição ou reaviventação de limites de áreas indígenas. A 
excessiva hierarquização da Funai em Brasília e a ausência de um interlocutor idôneo em 
Rondônia para coordenar a execução do Planafloro prejudicaram ainda mais a execução do 
subcomponente "Apoio às Comunidades Indígenas" do Planafloro. 

Desenvolvimento agroflorestal 

- 

O componente "Desenvolvimento Agroflorestal" do Planafloro tem como objetivo 
básico promover alternativas para as atuais práticas agropecuárias no Estado de Rondônia, 
através de uma estratégia baseada na implantação de sistemas agroflorestais com pequenos 
agricultores. 

Entretanto, as principais iniciativas do governo de Rondônia no setor agrícola têm 
demonstrado freqüentemente uma falta de referência aos instrumentos e conceitos básicos 
de desenvolvimento sustentável. Atualmente, a Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento de Rondônia (Seagri) pretende implantar um grande programa de "Pólos 
Estratégicos de Produção Agrícola, Pecuária e Florestal". Esse programa da Seagri pretende 
implantar "Pólos Estratégicos de Produção Agrícola e Florestal". Entretanto ele apresenta 
uma série de contradições com o Planafloro e não foi baseado em estudos prévios de viabi 
lidade, em termos de sustentabilidade agroecológica, análise de mercado e adaptabilidade 
junto aos pequenos agricultores. 

A ausência de políticas mais consistentes no setor agrícola tem dificultado a integração 
entre as ações de pesquisa, extensão rural e fomento em Rondônia. Tal integração é preju 
dicada mais ainda pela existência de conflitos corporativistas entre órgãos executores - 
como é o caso da Ceplac e da Emater - sobre competências de assistência técnica e extensão 
rural. 

No primeiro ano de execução do Planafloro, houve a ausência de uma estratégia 
eficaz para garantir a participação ativa dos pequenos agricultores e suas entidades 
representativas, no processo de planejamento, execução e acompanhamento das atividades 
previstas no Planafloro. Em parte, os conflitos institucionais, citados acima, refletem a falta 
de um diálogo mais consistente com as organizações representativas dos pequenos 
agricultores. 

No componente ''Desenvolvimento Agroflorestal" do Planafloro, foram contemplados 
quase que exclusivamente o fomento e a geração de produtos para comercialização ( cash 
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Infra-estrutura sócio-econômica 

crops), sem uma preocupação adequada com o manejo integrado dos recursos naturais da 
propriedade, inclusive as atividades de subsistência. · 

No subcomponente de crédito rural observaram-se alguns desvios, no que se refere 
aos investimentos do Fundagro: 

a) a meta principal de implantação de sistemas agroflorestais recebeu apenas 11 % 
dos investimentos em 1993; 

b) o número de produtores assistidos em 1993 foi menos que 50% da previsão para o 
ano 1 do Planafloro; e 

e) a aplicação dos recursos do Fundagro vem se concentrando em alguns municípios, 
tais como Cacoal, Ouro Preto, Jaru, Vilhena, Rolim de Moura e Alvorada d'Oeste, aparen 
temente por motivos políticos. 

Na elaboração de projetos de crédito rural do Fundagro, a Emater tem ignorado várias 
associações e sindicatos existentes, criando novas entidades que podem ser utilizadas politi 
camente. 

Além disso, existem outros programas de crédito rural (principalmente o Fundo 
Constitucional do Norte - FNO, em nível federal), que investem volumes muito maiores de 
recursos, com prioridade para a pecuária extensiva. Vale observar que já foi constatado um 
caso de financiamento do FNO, onde o Banco da Amazônia (BASA) aprovou um grande 
projeto pecuário para uma fazenda titulada irregularmente pelo Incra dentro de uma unidade 
estadual de conservação, atendendo solicitação do vice-governador de Rondônia (signatário 
dos acordos contratuais do Planafloro) (Oficio n.º 324/GAB/GVG, de 18/11/93; Processo 
Sudam n.º 001958/93).1º 

• Transporte rodoviário 
Durante o ano de 1993, o Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia (DER 

RO) editou um mapa rodoviário estadual, onde constam várias estradas planejadas que 
comprometeriam o zoneamento sócio-econômico-ecológico e várias unidades de conservação 
e preservação ambiental. Quando foi questionado, o DER-RO alegou que esse mapa, 
amplamente divulgado em Rondônia, foi baseado num plano rodoviário antigo do DER O 
governo de Rondônia ficou de apresentar em março de 1994 um novo plano rodoviário, 
incluindo os limites zonais e as unidades de conservação e preservação; porém, esse mapa 
ainda não apareceu. 

O monitoramento dos investimentos em transporte rodoviário do Planafloro é 
dificultado pela ausência de dados nos relatórios de monitoria acerca da identificação das 
estradas construídas ou recuperadas com recursos do Planafloro. Outrossim, há indícios 
( que devem ser verificados) de desvios na localização das obras de abertura e/ou recuperação 
de estradas, por interesses políticos e econômicos. 

• Setor energético 
Atualmente, existe uma proposta por parte da Eletronorte de construir a Usina 

Hidroelétrica (UHE) de Ji-Paraná com potência de 512 mW, contando com investimentos 
de US$ 780 milhões (mais de três vezes o valor do Planafloro). A construção da usina é 
prevista para ter início em 1995, e entrar em operação em março de 2003. A represa da 

(1 O} Esse assunto já foi tratado no Relatório de Avaliação do Comai (Comitê de Avaliação Independente do 
Planafloro}, de fevereiro de 1994, p, 30 
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UHE de Ji-Paraná deverá inundar inclusive parte da Reserva Biológica do Jaru .e Área 
Indígena Lourdes, bem como as terras de aproximadamente 5.000 famílias de pequenos 
agricultores. 

• Saúde 
Nesse subcomponente do Planafloro, alguns entraves básicos têm incluído: 
a) o atraso das liberações de recursos do Planafloro; 
b) a desarticulação institucional entre órgãos executores; 
e) a excessiva centralização das ações governamentais; 
d) um modelo de atendimento que pouco valoriza as ações de saúde preventiva; e 
e) a existência de profissionais desmotivados e pouco qualificados. 
• Educação 
Nesse subcomponente, há alguns problemas graves, tais como: 
a) deficiências no sistema centralizado de planejamento e elaboração de POAs, o que 

não permitiu atender as demandas efetivas na área educacional; 
b) a baixa valorização do profissional de educação e a ausência de um programa de 

formação adequado; 
e) a necessidade de uma maior participação das comunidades e dos órgãos municipais 

de educação, nas diversas fases de planejamento, implementação e monitoria; 
d) a falta de conhecimento amplo nos quadros da Seduc a respeito dos objetivos e 

metas do programa; 
e) o desaparelhamento técnico e material dos municípios; e 
t) as deficiências no sistema de supervisão escolar. 

Conclusões 
Sem dúvida, o Planafloro tem o potencial de contribuir, de forma significativa, para a 

viabilização de um novo modelo de desenvolvimento sustentável em Rondônia. Nesse 
sentido, o programa representa uma oportunidade de aprender com a difícil experiência do 
Polonoroeste, cuja implantação, na década de oitenta, foi reconhecida pelo próprio Banco 
Mundial como um fracasso. 

Entretanto, a implantação do PJanafloro implica mudanças significativas nas relações 
entre governo, poder econômico, sociedade civil e o meio ambiente. Tais mudanças devem 
incluir, necessariamente, o processo de democratização do estado e o fortalecimento de 
parcerias com a sociedade civil organizada, visando a estratégias de desenvolvimento regional 
baseado no manejo sustentável dos recursos naturais renováveis (a médio e longo prazos), 
a redução de desigualdades sócio-econômicas e a valorização da diversidade cultural. 

Depois de um ano de execução do Planatloro, concluímos que o programa está sendo 
comprometido pelos seguintes entraves básicos: 

1) Em primeiro lugar, existem dificuldades inerentes à implantação de um programa 
com a amplitude e complexidade do Planafloro, no que se refere à capacidade técnica e 
administrativa do estado (especialmente em termos de recursos humanos qualificados). 
Esse problema tem se agravado durante a atual crise econômica prolongada, associada a 
políticas neoliberais que resultaram no "sucateamento" do setor público. 

2) Existem outros fatores externos, sobre os quais a coordenação do Planafloro e o 
governo de Rondônia exercem pouco ou nenhum controle, que tem prejudicado a execução 
do programa. Um exemplo importante é a morosidade na liberação de recursos financeiros 
do Planafloro, por parte do governo federal. (Vale observar que até a presente data, o 
orçamento da União para 1994 ainda não foi aprovado.) 



3) Não obstante a serenidade dos problemas citados acima, o Planafloro está sendo 
prejudicado por um problema que consideramos mais grave ainda: a falta de compromisso 
político do governo de Rondônia, bem como de órgãos da administração federal, com a 
execução do programa. 

Como foi relatado nesse documento, as propostas normativas do Planafloro (por 
exemplo, a compatibilização de políticas públicas com as diretrizes do zoneamento sócio 
econôrrúco-ecológico) encontram resistência de poderosos interesses políticos e econômicos 
em Rondônia. Tais interesses se sentem prejudicados pelo zoneamento estadual e outras 
medidas normativas, principalmente quando são atingidos os privilégios de acesso à terra e 
aos outros recursos naturais, da obtenção de altos lucros em curto prazo, baseado na 
exploração predatória dos recursos naturais, e a capacitação de subsídios financeiros do 
setor público para tais atividades. 

Nesse documento, foram apresentados vários exemplos de políticas públicas confli 
tantes com as diretrizes do zoneamento sócio-econômico e o marco conceituai de desen 
volvimento sustentável do Planafloro ( em áreas como a política fundiária, licenciamento 
ambiental, crédito rural, etc.)." Simultaneamente, constata-se a omissão e a conveniência 
de órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização e proteção ambiental, frente às 
pressões de madeireiros, pecuaristas, especuladores de terra e seus aliados políticos. 

A persistência de políticas públicas conflitantes, de atritos institucionais entre órgãos 
executores, da instabilidade de intervenção política nos cargos de confiança dos órgãos 
estaduais e federais e o desvirtuamento generalizado dos órgãos públicos das suas funções 
devidas demonstram um quadro extremamente preocupante, no que diz respeito às possi 
bilidades reais de execução do Planafloro. 

Outro exemplo da precária sustentação política do Planafloro pode ser encontrado 
nas declarações de políticos e dirigentes dos órgãos executores do programa. Tipicamente, 
ouvem-se os argumentos de que: 

1) o zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia é uma "camisa-de-força" 
que está impedindo o desenvolvimento do estado; 

2) o zoneamento estadual e as preocupações ambientais são imposições do Banco 
Mundial; e 

3) o Planafloro representa "muito pouco dinheiro" para o governo e os empresários 
deixarem de "desenvolver" o estado. 

Sobre tais declarações, o Fórum das ONGs de Rondônia gostaria de deixar claro o 
seguinte ponto de vista: 

1) Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que houve falhas na primeira aproximação 
do zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, onde situações existentes de 
ocupação não foram levadas em consideração. Alguns exemplos desse problemática incluem: 

a) a faixa previamente demarcada pelo Incra ao longo daR0-429 (Presidente Médici 
Costa Marques), que entrou na zona IV (área de extrativismo vegetal); e 

b) a região do Rio São Pedro ( Gleba Corumbiara ), que foi incluída na zona II (zona 
agropecuária), apesar da sua ocupação tradicional por seringueiros. Similarmente, existem 
outras políticas normativas na área ambiental que também precisam ser aperfeiçoadas. 

(11) Em nlvel nacional, vale salientar que já foram levantados problemas similares de incompatibilidade de 
políticas públicas em relação ao "Programa Piloto para a Conservação das Florestas Brasileiras"(veja Pollticas 
Públicas Coerentes para a Regilfo Amazônica: A harmonização das po/fticas públicas com os objetivos do 
Programa Piloto. Amigos da Terra Internacional/Grupo de Trabalho Amazônico, março de 1994). 
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2) Entretanto, a existência de falhas na primeira aproximação do zoneamento sócio 
econômico-ecológico não invalida a sua contribuição como instrumento de planejamento 
regional. Portanto, trata-se da necessidade de aperfeiçoar o zoneamento estadual ( e even 
tualmente outras políticas normativas) baseado em critérios técnicos e a compatibilização 
de preocupações sociais, econômicas e ambientais. 

3) A grande maioria das críticas sobre o zoneamento sócio-econômico-ecológico e 
outras políticas na área ambiental, por parte de políticos e dirigentes de órgãos governa 
mentais, tem como objetivo principal a desmoralização de tais propostas. Esta situação se 
explica, principalmente, pelo fato de que tais medidas interferem nos interesses imediatistas 
de especuladores de terra, pecuaristas, madeireiros, e outros ( ou seja, na capacidade de as 
elites· regionais agirem livremente, com a omissão e conivência do estado). 

Em resumo, a falta de compromisso dos órgãos governamentais em viabilizar o 
zoneamento sócio-econômico-ecológico e outras políticas na área ambiental se evidencia 
em vários níveis: 

a) na ambigüidade deliberada da legislação estadual sobre o zoneamento e unidades 
de conservação; 

b) na inoperância de instâncias institucionais como as Comissões Normativas de 
Programa, a Comissão Estadual do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico e a Comissão 
Estadual da Terra (nas quais participam as ONGs); 

e) na persistência de políticas públicas equivocadas (principalmente nas áreas fundiária 
e ambiental); e 

d) na omissão e conveniência dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização· e 
proteção ambiental, frente aos inúmeros atos ilícitos de degradação do meio ambiente. 

No contexto atual, chegamos à infeliz conclusão de que o principal interesse dos 
órgãos governamentais em Rondônia, em relação ao Planafloro, não é a viabilização dos 
objetivos do programa, mas o ingresso de recursos financeiros externos para o "fortalecimento 
institucional" da máquina estatal. 

Portanto, o Planafloro se encontra numa encruzilhada, onde não é mais possível 
mascarar a distância entre o discurso e a prática dos órgãos governamentais. Assim, se não 
for demonstrado, pelo conjunto dos órgãos governamentais, um compromisso efetivo com 
a execução do programa, o Planafloro ( como mera fonte de recursos para o "fortalecimento 
institucional") deixa de ter razão de existir. 

Atualmente, o Fórum das ONGs de Rondônia se encontra numa situação dificil. Por 
um lado, as organizações não-governamentais querem contribuir para o Planafloro, em 
função de sua importância potencial para os pequenos agricultores, seringueiros, comu 
nidades indígenas e outros segmentos da população local ( e de maneira geral, como tentativa 
de buscar um novo modelo de desenvolvimento sustentável). 

Por outro lado, constatamos o esvaziamento sistemático dos espaços de participação 
das organizações não-governamentais no Planafloro (Comissões Normativas de Programa, 
Conselho Deliberativo, etc). Nesse sentido, fica evidente que a participação oficial das 
ONGs no Planafloro está servindo apenas para legitimar o ingresso de recursos financeiros 
na máquina governamental, sem controle social sobre a utilização desses recursos. 

Um dos instrumentos à disposição das organizações não-governamentais para corrigir 
desvios na execução do Planafloro seria o Comitê de Avaliação Independente (Comai). 
Entretanto, o processo de avaliação do programa foi prejudicado pela falta de apoio logístico, 
tentativa de intervenção política e uma falta alarmante de interesse do governo de Rondônia 
em incorporar as propostas do primeiro relatório de avaliação do Planafloro. 

Um dos instrumentos para garantir um "controle de qualidade" na execução do Plana- 
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floro seria o próprio Banco Mundial. Não obstante as iniciativas de alguns técnicos, pode 
se afirmar que o Banco Mundial, de maneira geral, pratica uma omissão surpreendente em 
relação a graves problemas na execução do programa, mesmo quando estes implicam o 
descumprimento de acordos contratuais. 

Nesse sentido, é dificil evitar a conclusão de que os interesses de aprovação e liberação 
de recursos financeiros, nas esferas governamentais e dentro do próprio Banco Mundial, 
falam mais alto do que as necessidades de garantir a implementação dos projetos. No Banco 
Mundial, esse fenômeno aparente está relacionado a uma "cultura de aprovação de projetos", 
conforme constatado numa recente avaliação interna do próprio banco (Wappenhans Re 
port). 

Em conclusão, considerando os fatos apresentados nesse documento, que demonstram 
a existência de graves problemas na execução do Planafloro, inclusive o descumprimento 
de acordos contratuais, o Fórum de Organizações Não-Governamentais de Rondônia está 
solicitando a suspensão dos desembolsos do Banco Mundial para o programa e, ao rriesmo 
tempo, retirando a sua participação oficial no programa, até a tomada de medidas· concretas 
para solucionar o atual impasse. 

• Reivindicações 
(A) Modelo de gestão e participação popular 
1) Realização de uma ampla discussão com as organizações não-governamentais 

sobre o modelo de gestão do Planafloro, a fim de definir uma estratégia concreta para superar 
o atual esvaziamento das instâncias de participação popular no programa, nas atividades 
de planejamento, monitoria e avaliação. 

2) Repensar o atual sistema de planejamento do Planafloro, atualmente baseado na 
elaboração e discussão superficial de POAs (Planos Operativos Anuais). Deve ser elaborada, 
em conjunto com as ONGs, uma nova metodologia de planejamento estratégico, priorizando: 

a) a participação local dos beneficiários do Planafl.oro na elaboração das propostas e 
projetos; 

b) a análise das necessidades de compatibilização de políticas públicas com as di 
retrizes do zoneamento sócio-econômico-ecológico é o marco conceitua! de desenvolvimento 
sustentável do Planafloro; 

e) as necessidades de capacitação de recursos humanos, por parte dos órgãos gover 
namentais e ONGs; 

d) medidas para garantir a sustentabilidade institucional das ações do programa, 
principalmente após o seu encerramento. 

3) implementação da proposta originalmente acordada com o Fórum das ONGs de 
Rondônia, no sentido de realizar os principais temas do programa, objetivando o aprofun 
damento técnico e a ampliação das discussões sobre o Planafloro, junto à sociedade civil 
(ver Anexo). 

4) Assegurar apoio logístico para garantir a participação das organizações não 
governamentais (principalmente as entidades do interior do estado) nas reuniões do Planafloro 
(CNPs, Conselho Deliberativo do Planafloro). Além disso, deve ser definido em conjunto 
um cronograma antecipado de reuniões. 

5) Definição, em conjunto com as ONGs, de uma nova metodologia de monitoramento 
do Planafloro, de modo a permitir um acompanhamento consistente da execução do 
programa. Esse acompanhamento deve incluir a participação ativadas ONGs, especialmente 
as entidades representativas dos beneficiários do programa, em nível local. Além disso, os 
relatórios de monitoria devem ser discutidos regularmente nas reuniões das CNPs e 
CDPlanafloro. 
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6) Incluir nó componente de administração do Planafloro a contratação de um analista 
de finanças públicas e execução orçamentária,' indicado pelo Fórum das ONGs de Rondônia; 
para realizar periodicamente uma análise independente dos gastos do Planafloro. 

7) Introduzir, no âmbito da Comissão de Licitação, mecanismos que possibilitem um 
rigoroso acompanhamento das licitações e contratos por parte das ONGs, tomando tais 
procedimentos mais transparentes. 12 

8) Realização de uma ampla discussão com o PNUD e organizaçõesnão-governa 
mentais acerca do programa de cooperação técnica, incluindo as necessidades de consultorias 
especializadas, treinamentos, apoio técnico para as atividades das CNPs etc. · 

(B) Política fundiária e zoneamento sócio-econômico-ecológico ., · · · 
1) Redefinir, em conjunto com as ONGs, a metodologia de execução da segunda 

aproximação do zoneamento sócio-econômico-ecológico de Rondônia, levando em consi 
deração os problemas de metodologia identificados no relatório do Comai. Os levantamentos 
devem considerar as características e necessidades de áreas distintas (p. ex., projetos de 
assentamento, reservas extrativistas, unidades de conservação de uso indireto, áreas in 
dígenas, etc). 

2) Priorizar o reordenamento agrário nas zonas I e II do zoneamento estadual, : 
destinando aos trabalhadores rurais sem terra as áreas com maior potencial agrícola, 
atualmente ociosas, subutilizadas ou irregularmente transferidas para particulares. Tal 
propósito, além do largo alcance social imediato, traduzido no assentamento de·milhares de 
famílias camponesas sem terra, teria o efeito de diminuir as pressões demográficas sobre as 
zonas IV, V, VI (áreas de conservação e preservação ambiental); 

Nesse sentido, os levantamentos da segunda aproximação do zoneamento sócio 
econômico-ecológico devem priorizar a identificação de solos com maior potencial agrícola 
nas zonas I e II, atualmente ociosas ou subutilizadas. Complementarmente, devem ser 
efetivadas medidas administrativas e jurídicas para desincentivar o processo de concentração 
fundiária dentro das zonas I e II, especialmente nos projetos de assentamento. Com o mesmo 
propósito, deve-se estudar a viabilidade da implementação através do Fundagrario (lei 
estadual n.º 214 de 30/12/88 e decreto n.º 4147 de 21/04/89). 

3) Reconhecer a legitimidade da Comissão Estadual do Zoneamento Sócio-Econômico 
Ecológico como fórum para deliberar sobre questões relacionadas ao zoneamento estadual 
(p. ex., termos de referência da segunda aproximação do zoneamento, etc.). Deve ser ampliada 
a participação das ONGs nesse comissão. 

4) Paralelamente, deve ser estruturada a Comissão Estadual do Zoneamento Sócio 
Econômico-Ecológico, especialmente em termos de capacidade técnica. Precisam ser 
definidos, urgentemente, procedimentos para garantir que futuras alterações no zoneamento 
estadual sejam baseadas em critérios técnicos, visando dificultar intervenções políticas 
indevidas. Deve ser ampliada imediatamente, de comum acordo, a participação das ONGs 
na Comissão Estadual do Zoneamento. 

5) Priorizar a realização de levantamentos sobre áreas onde estão ocorrendo conflitos 
em relação à primeira aproximação do zoneamento (p. ex., R0-429, São Pedro, região do 
PA Buriti e R0-421), visando atender legítimos interesses sociais, e ao mesmo tempo, 
preocupações ambientais. 

{12) Esta medida poderia ser implantada pena simples adoção de relatórios mensais de atividades ldentitlcandc 
o processo administrativo e indicando o objeto do contrato, local e data do julgamento das propostas, rubrica 
orçamentária, concorrentes, valor das propostas, referência aos POAs, detalhes técnicos de atividades-e 
outros dados identificadores da obra ou serviço contratado. 



6) Contratar imediatamente uma consultoria de alto nível, especializada em direito 
ambiental e fundiário, .visando à superação de problemas jurídicos constatados nesse 
documento. 

7) Revogação do decreto n. º 6.316 de 02/03/94, expedido irregularmente pelo poder ·. 
Executivo, e elaboração de um novo decreto de regulamentação da lei complementar n. º 5 2 
de 20/12/91, contemplando as necessidades técnicas e jurídicas de implantação efetiva do . 
zoneamento estadual. 

8) Formalizar a cooperação do Incra nas atividades relacionadas à questão fundiária, 
nos moldes estipulados nos acordos contratuais do Planafloro. Ao mesmo tempo, devem-se 
estabelecer diretrizes e responsabilidades institucionais (lteron, Incra) no setor fundiârio, ·· 
abordando assuntos como: critérios para a aquisição de terras e criação de projetos de 
assentamento, ação fundiária nas zonas I e II, alienação de terras públicas, e implantação 
de unidades de conservação. Nesse sentido, devem ser implementadas as ações previstas 
no documento assinado em 16/04/94 por representantes do Fórum das ONGs de Rondônia 
e o presidente do Incra (ver Anexo). 

9) Revogação da instrução normativa n. 0 03 de 08/09/92 do Incra ( que reconhece o 
desmatamento e a implantação de pastagens artificiais como "benfeitorias", para fins de 
reconhecimento de posse e titulação de grandes propriedades), bem como a sua substituição 
por outro instrumento normativo, baseado em conceitos sociais e ambientais de 
desenvolvimento sustentável. 

1 O) O Incra deve cancelar definitivamente os Projetos de Assentamento (PAs) Curupira, 
Rio de Conto e Água Azul, criados em março de 1992 em desrespeito ao zoneamento 
estadual, regularizando apenas os legítimos agricultores com ocupações de boa fé. 

(C) Unidades de conservação 
l) Definir procedimentos jurídicos e institucionais necessários para garantir a 

implantação efetiva das diferentes unidades de conservação (inclusive a definição das 
respectivas figuras jurídicas). Esta tarefa deve contar com a colaboração de consultoria 
jurídica especializada. bem como consultas à CNP Ambiental e à Comissão Estadual do 
Zoneamento. 

2) Definir, em conjunto com as ONGs, um plano emergencial para a criação e implan 
tação de unidades de conservação no ano de 1994, contemplando as necessidades de regu 
larização fundiária, demarcação, sinalização, elaboração, de planos de manejo, fiscalização, 
etc. 

3) Detalhar, sob a coordenação da Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR), 
as diretrizes para a criação, implantação, gestão e desenvolvimento das reservas extrativistas, 
aproveitando os documentos produzidos no seminário sobre "Conceitos de Desenvolvimento 
Sustentável em Áreas Destinadas ao Extrativismo", realizado em setembro de 1993. 

4) Devem ser citadas imediatamente Reservas Extrativistas no âmbito federal, nas , 
áreas onde foram realizados levantamentos sócio-econômicos e fundiários, e que contam .. 
com propostas formais, apresentadas pela OSR e Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS). 

5) Suspender imediatamente as demarcações irregulares contratadas pelo Iteron, 
conforme demonstrado no presente documento. As demarcações de unidades de conservação 
devem ser contratadas somente depois de tomadas as medidas jurídicas e institucionais 
necessárias para garantir a sua criação e implantação. 

6) O Iteron e o governo de Rondônia devem respeitar a Constituição Federal (art. 
225) e a legislação ambiental, que proíbem a supressão ou alteração de unidades de con 
servação, sem a devida autorização do Poder Legislativo, ouvida a Comissão Estadual do 
Zoneamento. 

- - 
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(D) Fiscalização e licenciamento ambiental 
1) Redefinir atuais políticas e instrumentos de licenciamento ambiental, em conjunto 

com as ONGs, visando sua adequação às diretrizes do zoneamento sócio-econômico-eco 
lógico e conceitos básicos de desenvolvimento sustentável. As autorizações de desmatamento, 
planos de corte seletivo e planos de manejo florestal devem respeitar o zoneamento estadual 
e as unidades de conservação, aplicando as exigências legais de regularização formal das 
propriedades junto ao Incra, e a realização de vistorias de campo. 

2) Intensificar as ações de fiscalização ambiental, especialmente em áreas legalmente 
protegidas e outras que vêm sofrendo pressões de madeireiros, especuladores de terra, etc. 
Deve-se fortalecer a autonomia do Comitê Permanente de Fiscalização, contando ainda 
com suporte técnico de uma equipe jurídica, com representação do Fórum das ONGs de 
Rondônia. 

3) Garantir o melhor aproveitamento de imagens atualizadas de sensoriamento remoto, 
nas ações educativas e preventivas de fiscalização e licenciamento ambiental.' Com esse 
propósito, devem ser realizados treinamentos com pessoal local dos órgãos ambientais, a 
respeito da utilização destas informações, legislação ambiental, etc. 

4) Definição de uma estratégia para garantir um papel efetivo do Ministério Público 
Estadual em ações de defesa do meio ambiente, atuando em conjunto com o Ministério 
Público Federal, os órgãos ambientais e a sociedade civil organizada. 

5) Solucionar o atual impasse entre lhama, Sedam e PM Florestal, que tem impedido 
a assinatura do convênio previsto no Planafloro, praticamente inviabilizando as ações de 
fiscalização ambiental em Rondônia. 

(E) Comunidades indígenas 
1) Viabilizar a demarcação imediata das cinco áreas indígenas previstas no Planafloro 

(Sagarana, Rio Guaporé, Rio Mequens, Karipuna e Massaco ), bem como. ações de 
regularização fundiária ( como no caso da Al Uru-Eu-Wau-Wau) e reaviventação de limites. 

2) Promover ações emergenciais de fiscalização e desintrusão, principalmente· nas 
áreas indígenas Mequens, Uru-Eu-Wau-Wau, Rio e Karipuna. · 

3) Assegurar o apoio necessário para o perfeito funcionamento da equipe de índios 
isolados. Além disso, deve ser realizada a imediata interdição da área de perambulação dos 
índios isolados na região do rio Jaci-Paraná, no trecho compreendido entre a R0-421 e a 
Gleba Buriti, em função das ameaças por madeireiros, especuladores de terra e outros 
invasores. 

4) Antes da contratação de pessoal na área de saúde, deve ser elaborado detalhadamente 
um programa de saúde para as comunidades indígenas de Rondônia. 

5) A elaboração de projetos econômicos deve contar com a participação de técnicos 
com notório conhecimento das respectivas culturas indígenas, trabalhando em conjunto 
com as comunidades locais. Além disso, deve ser criada uma comissão especial no âmbito 
do Planafloro, com a participação do Fórum das ONGs de Rondônia, com a atribuição de 
deliberar sobre as propostas encaminhadas para financiamento. 

6) Descentralizar o poder decisório na execução do componente indígena do Planafloro, 
através da designação de um representante da Funai-Brasília para chefiar a coordenação 
estadual do órgão, atuando em conjunto com a CNP Indígena. 

(F) Desenvolvimento agroflorestal 
1) Definição, em conjunto com as principais entidades representativas dos pequenos 

agricultores, de uma estratégia eficaz para garantir a participação dos beneficiários em todo 
o processo de planejamento, execução e acompanhamento das atividades do Planafloro. 

2) Rediscutir a atual política agrícola do governo de Rondônia, principalmente no 
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que se refere aos "Pólos Estratégicos de Produção Agrícola, .Pecuária e Florestal". Deve ser 
definida em conjunto com a sociedade civil organizada uma política estadual de desenvol 
vimento agroflorestal, contemplando o manejo integrado dos recursos naturais renováveis 
na propriedade, a sustentabilidade agroecológica, as necessidades de produção de 
subsistência e a viabilidade econômica dos produtos comerciais. 

Esta política agroflorestal deve servir como base para nortear a compatibilização das 
atividades de pesquisa, assistência técnica, fomento e crédito rural. 

3) Nesse sentido, precisam ser compatibilizadas as várias linhas de crédito rural (FNO, 
Fundagri, Fundagro, Procera) com as diretrizes do Planafloro e o marco conceituai de desen 
volvimento sustentável. Deve ser garantida a criação de uma Câmara Técnica, com a parti 
cipação de representantes do Fórum das ONGs de Rondônia, com a atribuição de deliberar 
sobre os projetos financiados pelo Fundagro. 

4) Devem ser viabilizadas medidas no Planafloro para a reposição florestal, contem 
plando as atividades de pesquisa, extensão, fomento e crédito, priorizando a recuperação de 
áreas degradadas e a intensificação agrícola nas zonas I e II, através de consórcios 
agroflorestais. Deve ser realizada uma revisão na atual política de arrecadação do Ibama 
para o setor florestal, visando a um apoio efetivo para tais atividades. 

(G) Infra-estrutura sócio-econômica 
1) Os relatórios de monitoria do Planafloro devem incluir informações detalhadas 

sobre a localização das obras de abertura e recuperação de estradas pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER-RO). A apresentação e aprovação pelo Conselho Deliberativo 
do Planafloro do Plano Rodoviário Diretor deve ser um pré-requisito para a liberação de· 
futuros recursos do programa. 

2) A Eletronorte deve apresentar esclarecimentos acerca de seus planos para a 
construção da UHE Ji-Paraná. Deve ser realizada uma audiência pública sobre o EINRima 
elaborado para a concretização da obra, incluindo uma discussão sobre investimentos 
alternativos para o setor energético, do ponto de vista de custo-benefício e impactos sociais 
e ambientais. 

3) Nos subcomponentes de saúde e educação, devem ser adotadas as propostas 
apresentadas no relatório preliminar de avaliação do Comaí/Planafloro. 

(H) Comitê de Avaliação Independente (Comai) 
1) Garantir o apoio logístico necessário para o encerramento da versão final do relatório 

do Comai, que deve ser submetido ao Conselho Deliberativo, visando a sua adoção formal 
em forma de resolução. 

2) Rediscutir a composição do Comai, considerando a importância de seu caráter 
independente, e as necessidades de apoio logístico para a sua operacionalização. 

., 
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Joaquim Pereira Carvalho 
Comissão Agrícola do Fórum 

Gilvandro Pinheiro 
Comissão Urbana do Fórum 

Atenciosamente, 

Luiz Rodrigues de Oliveira 
Secretário Executivo 

Ivaneide Bandeira Cardoso 
Comissão Indígena do Fórum 

Brent Millikan 
Comissão Ambiental do Fórum 

José Maria dos Santos 
Comissão Extrativista 
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com cópias para: 
Governo do Estado de Rondônia 
Secretaria Executiva do Planafloro 
Assembléia Legislativa de Rondônia 
Presidência da República 
Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal 
Ministério da Justiça 
Ministério da Integração Regional - MIR 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário - MARA 
Secretaria de Assuntos Internacionais - CAIN 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- Ibama 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos 
Deputados 
Comissão do Zoneamento Econômicos e Ecológico - CZEE 

Porto Velho, 14 de junho de 1994. 
r 
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A CAMPANHA DO FÓRUM DAS ONGs DE 
RONDÔNIA E A SITUAÇÃO ATUAL DE 
IMPLEMENTAÇÃO lJO PlANAFLORO 

(DEZEMBRO DE 1994) . 

Brent Millikan 
Geógrafo da Universidade da Califórnia, Berkeley; 

ex-coordenador do Instituto de Estudos Amazônicos em Rondônia. 

Em conjunto com o envio da carta ao Banco Mundial, em 15 de junho de 1994, o 
Fórum das ONGs e Movimentos Sociais de Rondônia iniciou uma série de ações com 
plementares, com o objetivo de pressionar o banco e as autoridades brasileiras a tomarem 
as medidas necessárias para corrigir os desvios constatados na execução do Planafloro. 

Nesta campanha, uma das primeiras metas do Fórum foi garantir uma ampla 
divulgação da carta no âmbito regional, nacional e internacional. Foi feito um trabalho 
informativo junto aos meios de comunicação, onde foi possível divulgar a campanha em 
alguns jornais de grande circulação, como Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e Sunday 
Times (Inglaterra). 

Enquanto isso, o Fórum ampliou a campanha sobre Planafloro entre as ONGs 
brasileiras e internacionais. Várias organizações enviaram cartas ao Banco Mundial e às 
autoridades brasileiras, solidarizando-se com o Fórum. Também ajudaram na divulgação 
da campanha na imprensa e na realização de lobby para sensibilizar parlamentares e 
representantes do Banco Mundial. 

Na capital e no interior de Rondônia foram realizados palestras e debates com 
sindicatos, associações e instituições acadêmicas, com o objetivo de prestar esclarecimentos 
sobre o Planafloro e a campanha do Fórum. 

No seminário promovido pela FASE em Belém (junho de 1994) foi aprovada uma 
moção de apoio à carta do Fórum. O que também ocorreu durante o XI Encontro Nacional 
do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, realizado em Belo Horizonte em 
agosto de 1994. 

Inicialmente, a reação do governo de Rondônia foi cética, não acreditando que a 
campanha do Fórum surtisse efeito junto ao Banco Mundial. Nos meios de comunicação, o 
governo de Rondônia procurou caracterizar a campanha do Fórum como mera "oposição 
política" para atrapalhar os desembolsos do Planafloro. O governador de Rondônia, Osvaldo 

(*) A elaboração deste artigo foi beneficiada pelos comentários e sugestões do advogado Hélio Madalena, ex 
assessor jurídico do Fórum-Rondônia. 



Piana Filho, chegou a criticar os meios de comunicação por terem dado espaço à campanha 
do Fórum e declarou que as ONGs poderiam sair do Planafloro, pois "não fazem nada pelo 
projeto" (Diário da Amazônia, 28/6/94, p. AS). 

A campanha acabou provocando a vinda de uma missão do Banco Mundial, que 
visitou Rondônia entre 2 e 8 de agosto, com o objetivo principal de discutir a carta do 
Fórum. Nesses dias, foi realizada uma extensa agenda de reuniões, com a participação de 
representantes do Fórum, do Banco Mundial, do governo de Rondônia e do Ministério de 
Integração Regional (MIR). No final da missão, foi assinada uma "Ajuda Memória" por 
representantes do governo de Rondônia e do Fórum, onde se definiram medidas fundamentais 
para corrigir os desvios apontados na carta ao Banco Mundial. Paralelamente, foi assinada 
outra "Ajuda Memória" entre o governo de Rondônia, o :MIR e o Banco Mundial, contem 
plando praticamente os mesmos pontos. 

O cumprimento pelos órgãos governamentais das medidas previstas nesses docu 
mentos poderia colocar o Planafloro em outro patamar. Entretanto, o que se pode constatar, 
quatro meses depois da assinatura da "Ajuda Memória" com o Fórum das ONGs de 
Rondônia, é que permanecem a inoperância e a falta de seriedade dos órgãos governamentais 
para com a execução do Planafloro. Segundo Luís Rodrigues, secretário executivo do Fórum, 
"dos compromissos assumidos na "Ajuda Memória" de agosto, o governo não cumpriu 
nem 10%." 

Segundo dados do governo de Rondônia, nos primeiros 18 meses de execução do 
Planafloro (junho de 1993 a dezembro de 1994), foram gastos cerca de US$ 50 milhões, o 
que representa 22% dos recursos do Planafloro ("Alto Madeira", 9/12/94, p. 9). Entretanto, 
o que se verifica são gastos elevados em obras e atividades-meio, principalmente na susten 
tação da própria burocracia governamental (prédios, veículos, salários, diárias eic), Enquanto 
isso, para os principais beneficiários do programa (pequenos agricultores, seringueiros, 
ribeirinhos e populações indígenas) não tem chegado praticamente nada em termos de ações 
concretas. 

Essa realidade ficou evidente durante uma reunião do Fórum com uma nova missão 
do Banco Mundial, que visitou Rondônia na segunda semana de dezembro de 1994. Na 
reunião, José Luís Cassupá, da Cunpir (Coordenadoria da União dos Povos Indígenas de 
Rondônia), afirmou que "os índios continuam cada vez mais doentes e o programa de 
saúde do Planafloro não chega às comunidades. Os índios estão vendendo cada vez mais 
madeira, para tentar sobreviver, comprar remédios e alimentos para as populações". Nos 
últimos meses, não se viabilizou a contratação de enfermeiros e outras medidàs necessárias 
para garantir os serviços básicos de saúde nas aldeias indígenas, conforme previsto na 
"Ajuda Memória". 

Segundo Valmir Parintintin ( outra liderança da Cunpir), as coisas pioraram depois 
do Planafloro, "pois não há fiscalização, as áreas indígenas estão invadidas e tudo está pior 
que no Polonoroeste para os povos indígenas". 

Para José Maria dos Santos, presidente da Organização dos Seringueiros de Rondônia 
(OSR), as populações tradicionais já estão quase sem esperanças no Planafloro. "Quando o 
programa começou, nós fomos para as colocações de seringa dizer que, agora, nós íamos 
ter condições de sobreviver, de ter nossas áreas protegidas e demarcadas. E agora nós estamos 
passando por mentirosos, porque o Banco Mundial e o governo do estado não tornaram 
medidas para garantir as áreas que ainda restam para o seringueiro trabalhar. Dois anos 
depois, os seringueiros ainda estão esperando um beneficio do Planafloro", lamentou José 
Maria. 

Ainda não foram criadas as reservas extrativistas (ou Projetos de Assentamento Ex- 
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trativista) nas áreas reivindicadas pelos seringueiros de Rondônia. Um dos casos mais 
trágicos é o do Rio Cautário, no Vale do Guaporé, onde o desmatamento e a exploração 
desenfreada de madeira, com o apoio ostensivo do lbama, Incrae Sedam, estão inviabilizando 
a criação de uma reserva extrativista. 

Para os pequenos agricultores, faltam ainda medidas concretas para reverter a concen 
tração fundiária nos solos mais férteis de Rondônia (zonas I e II), o que teria o efeito de 
diminuir as pressões demográficas sobre as unidades de proteção ambiental. Além disso, 
os beneficias das ações de pesquisa, assistência técnica, fomento e crédito rural no Planafloro 
ainda são muito tímidos e restritos. 

No componente ambiental do Planafloro, praticamente nenhuma medida prevista na 
"Ajuda Memória" foi implementada pelos órgãos governamentais. Não se avançou em 
ações necessárias relativas à legislação estadual sobre unidades de conservação, zoneamento 
sócio-econômico-ecológico, licenciamento ambiental e Conselho Estadual de Meio Am 
biente. 

Muito pelo contrário, o governador de Rondônia assinou, no dia 10/6/94, o decreto nº 
6.403, liberando o desmatamento e a exploração de madeira em áreas de uso restrito, res 
paldado pela lei estadual de zoneamento. O referido decreto foi assinado para atender pressões 
de madeireiros e pecuaristas. Além de ilegal, representa uma quebra dos acordos contratuais 
do Planafloro. 

O Instituto de Terras e Colonização de Rondônia (Iteron) não divulgou, conforme 
previsto na "Ajuda Memória", os mapas com as demarcações de unidades de conservação 
contratadas com recursos do Planafloro. Conforme denunciado na carta ao Banco Mundial, 
as demarcações excluíram grandes propriedades com títulos precários, expedidos ilegahnente 
pelo Incra, dentro das unidades de conservação. Até o final de 1994, a própria Sedam, 
órgão encarregado da gestão de unidades estaduais de conservação, não tinha conhecimento 
desses "novos limites" demarcados pelo Iteron. 

Em relação ao Incra, praticamente não houve avanços. Pelo contrário, o órgão tem 
dificultado as negociações em torno de um convênio com o governo de Rondônia, previsto 
nos acordos contratuais do Planafloro e nunca concretizado. A assinatura do convênio 
ajudaria a resolver os problemas de incompatibilidade entre a política fundiária e a legislação 
ambiental, bem como tornar as ações do Incra mais transparentes. 

No dia 18 de julho, um juiz federal em Rondônia, José Carlos do Vale Madeira, 
expediu uma liminar obrigando o Incra a respeitar o zoneamento estadual e a legislação 
federal sobre EIA/RIMA, nos processos de desapropriação para fins de criação de projeto 
de assentamento. A decisão do juiz acatou uma Ação Civil Pública instaurada pelo Ministério 
Público Federal, baseada em denúncias do Fórum das ONGs de Rondônia sobre irregu 
laridades na Superintendência Regional do Incra. 

A liminar do juiz federal afetou diretamente o processo de desapropriação dos imóveis 
Rio Branco, Pedra do Abismo, Oriente e Nova Vida, denunciado pelo Fórum (ver carta do 
Banco Mundial) e a "menina dos olhos" do superintendente regional do Incra, Francisco 
Robercílio Pinheiro. 

Uma semana depois (25-7-94), foi publicado no Diário Oficial da União um decreto 
presidencial declarando os imóveis como sendo de interesse social e autorizando o Incra a 
realizar a desapropriação. Segundo fontes do próprio Incra, a assinatura do decreto foi fruto 
de muita insistência do senador Amir Lando (PMDB-RO). 

Além de outras irregularidades apontadas pelo Fórum, verifica-se que o Incra resolveu 
ignorar advertências da presidência da Funai sobre a presença de índios isolados nos imóveis 
propostos para desapropriação. 
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Mesmo depois da expedição da liminar judicial, o processo de desapropriação con 
tinuou tramitando normalmente dentro do Incra. A Procuradoria do Incra entrou com um 
mandado de segurança no Tribunàl Regional Federal em Brasília para derrubar a liminar 
do juiz federal de Rondônia. Em novembro, o relator do Tribunal Regional Federal indeferiu 
o pedido do Incra, sustentando a liminar original. Incrivelmente o Incra ajuizou a ação 
desapropriatória dos quatro imóveis na segunda vara da Justiça Federal em Rondônia, no 
dia 16/12/1994, entrando em choque frontal com a liminar mencionada acima. O Ministério 
Público Federal em Rondônia, que instaurou a ação civil pública contra o Incra, deve solicitar 
revogação da decisão do juiz federal que concedeu o ajuizamento da desapropriação de 
forma irregular. 

Há fortes indícios da prática de supervalorização das terras no processo de desa 
propriação, estimada pelo Incra/RO em quase 25 milhões de reais. Atualmente a Procuradoria 
Geral da República em Rondônia está investigando este e outros casos de desapropriações 
irregulares em Rondônia. 

Outra medida prevista na "Ajuda Memória" seria a revisão dos procedimentos de 
licenciamento ambiental do lhama e Sedam, que tem facilitado o desmatamento indiscri 
minado e a exploração ilegal de madeira. Infelizmente, nenhuma medida foi tomada pelo 
governo de Rondônia ou pelo lhama nesse sentido. Pelo contrário, o que se testemunhou 
em Rondônia durante a campanha eleitoral foi a liberação geral pelos órgãos governamentais 
de desmatamentos, queimadas e a exploração predatória de madeira. 

Na "Ajuda Memória" de agosto, foi prevista uma série de medidas para melhorar o 
atual sistema de administração do Planafloro, incluindo: 

a) a definição de um novo modelo do Planafloro ( com atenção especial para os aspectos 
de participação popular); 

b) a realização de seminários públicos sobre os principais temas do programa; e 
e) a criação de um grupo de trabalho para estudar necessidades de compatibilização 

das políticas públicas (p. ex., crédito, incentivos fiscais) com as diretrizes de desenvolvimento 
sustentável. 

Praticamente nada foi cumprido pelo governo de Rondônia nesse sentido. 
Na "Ajuda Memória" de agosto, uma série de tarefas importantes ficou a cargo do 

Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desen 
volvimento). Infelizmente, como resultado de entraves burocráticos em vários níveis a maioria 
dos compromissos não foi cumprida. 

Na sua última missão, técnicos do Banco Mundial ficaram assustados ao descobrir 
que o Planafloro estava sem dinheiro, e ninguém sabia explicar exatamente por quê. Houve 
um desacerto entre as contas do governo de Rondônia e o Ministério de Integração Re 
gional, onde cada um acusou o outro de não ter dado com sua parcela de contribuição no 
programa. Como resultado desse impasse, cessam as liberações de recursos do Banco 
Mundial. 

Até o momento, não foi realizada uma auditoria financeira independente no Planafloro, 
conforme previsto nos acordos contratuais. Estranhamente, persiste o bloqueio de recursos 
financeiros que, desde o início de 1994, impediu o encerramento do primeiro relatório do 
Comitê de Avaliação Independente (Comai). O governo de Rondônia também deixou de 
convocar o Comai para uma segunda avaliação anual, acertada com o Banco Mundial para 
ter início em outubro 1994. 

Em resumo, o não cumprimento da grande maioria dos compromissos assumidos 
pelos órgãos governamentais, na "Ajuda Memória" de agosto, pode ser explicado apenas 
em parte por problemas técnicos e administrativos, ou pela época de transição de governo. 
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Infelizmente, constata-se outra vez que muitos problemas persistem por falta de vontade 
política em resolvê-los, conforme descrito na carta original ao Banco Mundial. 

E o que esperar do novo governo? 

r: 

Na campanha eleitoral, o novo governador de Rondônia, Valdir Raupp (PMDB), fez 
severas criticas ao Plana:floro e ao zoneamento sócio-econômico-ecológico. Durante a última 
missão do Banco Mundial, Raupp pediu prazo até fevereiro para reexaminar o Plana:floro. 
Até o momento, a nova administração estadual ainda não apresentou uma proposta global 
sobre o redimensionamento do Planafloro. Entretanto, sabe-se que interessa ao novo gover 
nador aumentar os investimentos do Planafloro para a aquisição de tratores (visando à 
mecanização agrícola), asfaltamento de estradas e aquisição de sementes. 

A composição de forças políticas do governo Raupp é muito complexa, refletindo as 
diversas alianças da campanha eleitoral. Por um lado, a escolha de seu secretariado demonstra 
a influência da indústria madeireira e do setores conservados do PMDB e do PFL (espe 
cialmente no caso da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental). Por outro lado, Raupp 
surpreendeu quando escolheu representantes do Partido dos Trabalhadores como titulares 
de pastas importantes (Planejamento e Agricultura), apesar dos petistas o terem apoiado 
apenas no segundo turno ( e depois de muita discussão). 

O Fórum das ONGs e Movimentos Sociais de Rondônia está acompanhando de perto 
as mudanças governamentais em nível estadual e federal. Certamente, a nova conjuntura 
apresentará novos desafios para o Fórum, na luta pela democratização das políticas públicas 
em Rondônia. 

r: 

Porto Velho, 8 de março de 1995. 
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PROGRAMAS MULTILATERAIS: 
A SOCIEDADE CIVIL E A PARTICIPAÇÃO NOS 

PROGRAMAS DO BANCO MUNDIAL 
r: 

William César Sampaio 
FASE e coordenação do Fonnad- Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente. 

O Prodeagro (Projeto de Desenvolvimento Agroambiental 
do Estado de Mato Grosso) 
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O Prodeagro é um programa de investimentos em diversos setores, organizados em 
cinco componentes: 

a) Zoneamento ecológico-econômico e regularização fundiária ( com 17% dos 
recursos); 

b) Gerenciamento, proteção e monitoramento dos recursos naturais ( com 22% dos 
recursos); 

e) Desenvolvimento agroflorestal (com 29% dos recursos); 
d) Serviços de infra-estrutura econômica e social (com 27% dos recursos); e 
e) Administração e gerenciamento do projeto (com 5% dos recursos). 
O valor aproximado do projeto é de 285 milhões de dólares, para aplicação em cinco 

anos, dos quais cerca de 75% serão concedidos a título de empréstimo pelo Banco Mundial 
(BIRD) e o restante assegurado, como contrapartida, equitativamente pelos governos fe 
deral e estadual. 

O Prodeagro teve sua origem na avaliação dos erros e impactos negativos decorrentes 
da implantação do Polonoroeste (1981-1985), programa parcialmente financiado pelo BIRD 
que objetivava o asfaltamento da rodovia Cuiabá-Porto Velho e ações complementares de 
desenvolvimento rural e urbano. Diante de um quadro desolador da problemática sócio 
ambiental de Mato Grosso o Prodeagro foi concebido, por diferentes órgãos estaduais sob a 
consultoria do BIRD e da cooperação técnica do PNUD, para possibilitar uma intervenção 
sistêmica (integrada, regionalizada e participativa) alinhavada nos seguintes termos: 

"Os diferentes componentes do projeto envolvem uma estratégia conjunta e articulada 
de reversão desta tendência ( distorções na ocupação da fronteira agrícola, dilapidações dos 
recursos naturais, problemas sociais e ecológicos). Partindo-se das informações do zonea 
mento agroecológico iniciado no final do Polonoroeste, foram selecionadas as áreas de 
atuação. Buscando as áreas de concentração de pequenos produtores, com uma proposta 
fundiária de interiorização da fronteira para diminuir a tensão sobre a floresta amazônica, 
atividades de demarcação de terras e apoio às comunidades indígenas, atividades de extensão· 
rural, apoiadas pelas pesquisas, organização de empresas associativas centradas em pequenas 
agroindústrias, apoio ao crédito rural alternativo, apoio às atividades de saúde e educação 
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rural, transporte, comercialização, eletrificação, abastecimento rural de água e uma estrutura 
de administração e gerenciamento capaz de auxiliar a modernização da administração esta 
dual em seu esforço de efetivamente articular-se com os municípios, ampliar a participação 
dos beneficiários e as ações integradas dos diferentes organismos executores ( Governo do 
Estado de Mato Grosso: "Prodeagro, formações gerais", Março/92, pg. 10)." 

A elaboração do documento-base do Prodeagro se arrastou por mais de cinco anos. 
Nesta sua longa gestão pelos órgãos estaduais foram poucas as oportunidades em que se 
deu conhecimento à opinião pública dos objetivos e conteúdos do projeto. Várias entidades 
da sociedade civil encontraram sérios obstáculos para obter informações concretas, parti 
cularmente na fase final do planejamento. 

Ao lado disto o próprio governo do estado encarregou-se de difundir expectativas 
fantasiosas ou mesmo errôneas sobre os objetivos e as exigências do Prodeagro, como por 
exemplo: que o Prodeagro não acarretaria endividamento externo; que os objetivos do pro 
grama visavam à construção de rodovias, hidrelétricas e outras obras de vulto; que a invasão 
da área indígena Sararé por garimpeiros não acarretava constrangimentos; que o governo 
havia oferecido oportunidade para as entidades ambientalistas debaterem o programa, etc. 

Embora se tratando o Prodeagro de um programa para reordenar o desenvolvimento 
do estado sob a ótica da preservação ambiental, até a sua aprovação pelo BIRD ele não foi 
sequer apresentado ao Consema (Conselho Estadual de Meio Ambiente, órgão normativo 
da política estadual de meio ambiente, de caráter paritário Estado/sociedade civil). 

Em resumo, no processo de negociação conduzido pelo governo do estado para obter 
mais este empréstimo do Banco Mundial, verifica-se a inexistência de mecanismos que 
permitam o acompanhamento e a fiscalização por parte da sociedade civil, como também a 
possibilidade de participação efetiva na execução e avaliação do Prodeagro pelos segmentos 
beneficiários (pequenos produtores, índios, garimpeiros e pescadores). 

Antes mesmo da constituição do Formad, no final de 91, algumas entidades ambien 
talistas do estado já solicitavam ao BIRD, a órgãos do governo federal e estadual e mesmo 
às entidades ambientalistas internacionais informações sobre os conteúdos e o processo de 
tramitação do Prodeagro junto ao BIRD. Em março de 92, já no processo de discussão da 
criação do Formad, um grupo de ONGs ambientalistas, de desenvolvimento e movimentos , 
sociais tomaram a solicitar informações do governo, BIRD, PNUD, acerca do processo de 
elaboração do Prodeagro, sua negociação, e exigiam a criação de mecanismos de acompa 
nhamento e fiscalização do projeto por parte da sociedade civil. Apenas o PNUD respondeu 
à solicitação das ONGs ressaltando que a preocupação levantada por elas sobre a com 
partimentação dos componentes do Prodeagro era compartilhada pelo órgão. 

O Formad e o Prodeagro 
Criado em abril de 92 visando articular e somar esforços para preservação ambiental 

e um desenvolvimento que responda aos interesses da maioria da população, o Formad - 
Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento - conta atualmente com 40 
entidades membros, entre sindicatos, associações profissionais, movimentos populares 
ecologistas e indigenistas e organismos de pesquisa científica. Entre seus objetivos destaca 
se o acompanhamento crítico das ações do poder público e da iniciativa privada, que impli 
quem prejuízos ao meio ambiente e à vida humana, e a busca de alternativas ecologicamente 
sustentadas para o desenvolvimento de Mato Grosso, através do diálogo participativo e 
democrático. 

Entre suas prioridades iniciais, o Fórum elegeu o acompanhamento à implantação do 
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Prodeagro, analisando sua importância para o redirecionamento das formas e intensidade 
de exploração dos recursos naturais. Ainda no mês de abril o Formad expressa ao BIRD e 
ao governo do estado o seu descontentamento com o fato de o governo não ter aberto a 
discussão sobre o Prodeagro e protesta contra a assinatura de sua carta de intenção. No seu 
primeiro documento público de posicionamento sobre o Prodeagro, lançado em maio de 92, 
o Formad não se colocava contrariamente aos objetivos expressos nos documentos-base do 
programa apresentado ao Banco Mundial, mas exigia que fossem atendidas as condições 
mínimas para sua realização satisfatória e reformulava parte do seu conteúdo, de maneira a 
garantir que o Prodeagro não se constituísse em mais um fator de degradação social e 
ambiental em Mato Grosso, acrescido do ônus de aumentar a dívida externa brasileira. 
Alertava ainda para o fato de que os objetivos centrais do programa ( desenvolvimento e 
preservação ambiental) não seriam concretizados sem o acompanhamento, a participação e 
a fiscalização dos segmentos beneficiários e da sociedade civil em geral. 

Este posicionamento foi apresentado pelo Formad na sua primeira reunião com a 
missão do BIRD responsável pelo acompanhamento do Prodeagro e com o secretário de 
planejamento de estudo (meados de maio 92). Nessa ocasião o governo defendeu funda 
mentalmente a idéia de que o Prodeagro deveria ser primeiramente aprovado pelo BIRD e 
depois, durante a sua execução, poderia ser avaliado e até modificado pela sociedade. Por 
outro lado, as entidades do Formad reivindicavam a abertura da discussão e tempo para 
análise e debate na sociedade antes da aprovação . 

Entrementes, o governo do estado, cumprindo exigência do BIRD, ultimava os 
dispositivos legais necessários para efetivar o empréstimo. Assim foram apresentados e 
votados, em regime de urgência, os projetos de lei definindo o chamado "Zoneamento Sócio 
Econômico-Ecológico" (lei 5.993, de 03/06/92), cujo teor é reconhecidamente inócuo, e 
criando o Fundagro -Fundo de Desenvolvimento Agroambiental (lei 5.994 de 03/06/92). 
E a autorização para contrair empréstimo externo referente ao Prodeagro foi aprovada pelo 
Senado Federal em junho de 92 no prazo recorde de uma semana. 

O Fonnad manifestou sua reprovação ao conteúdo do projeto da lei de zoneamento e 
solicitou audiência pública para a sua discussão, no que foi atropelado. Em junho de 92 o 
Formad requereu junto ao procurador-geral da Justiça do estado uma ação direta de 
inconstitucionalidade da lei de zoneamento aprovada. 

No final de junho de 92 foi constituído o GT-Prodeagro do Formad, composto-por 
seis entidades, com o objetivo de· coordenar e preparar um seminário que seria a primeira 
discussão do Prodeagro com a sociedade Mato-Grossense. Durante o segundo semestre de 
92 o Formad conseguiu fortalecer a sua aproximação com entidades ambientalistas 
internacionais, constituindo uma parceria com WWF, em relação ao Prodeagro. 

O contrato de empréstimo 3492/BR, referente ao Prodeagro, foi assinado pelo governo 
brasileiro em 16 de setembro de 1992. 

No final de outubro de 92 o Formad, em parceria com a UF1\.IT (Universidade Fed 
eral de Mato Grosso) e com apoio da WWF, realizou o seminário "Prodeagro: Desenvolvi 
mento em discussão", proporcionando uma primeira oportunidade para que a sociedade 
civil, em particular representantes de associações de pequenos produtores, de sindicatos de 
trabalhadores rurais, de movimentos populares, lideranças indígenas, ambientalistas, profes 
sores, pesquisadores e estudantes, tivesse acesso a informações, debates e análises a respeito 
do Prodeagro, bem como discutisse formas de participação dos segmentos beneficiários 
nos rumos do projeto. 

Através dos painéis temáticos e plenárias; os representantes. e técnicos· dos órgãos 
governamentais envolvidos, bem como representantes do PNUD -- Programa das Nações 
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Unidas para o desenvolvimento, que presta cooperação técnica ao projeto, expuseram os 
objetivos, métodos e cronograma do Prodeagro, debateram com representantes de organi 
zações não-governamentais e especialistas e responderam às indagações do público presente. 

No documento final do seminário, intitulado "Questões e propostas para a participação 
da sociedade civil no Prodeagro", os participantes questionam o não envolvimento da so 
ciedade, em especial os beneficiários do projeto, na sua elaboração, a inexistência da interação 
e complementaridade entre os diversas componentes do projeto que não se articulam ou 
convergem para dar sustentabilidade a um novo modelo de desenvolvimento. Também foi 
questionado o fato de o projeto não abordar a correlação entre as suas ações e demais 
programas sócio-econômicos que incidem sobre o estado como o Mercosul, a Hidrovia 
Paraguai-Paraná, a Ferrovia Leste-Oeste, o FCO, o PNMNPCBAP (Programa Nacional 
de Meio Ambiente/Projeto de Conservação da Bacia do Alto Paraguai) e outros. 

Além desses questionamentos, a plenária do seminário aprovou algumas propostas a 
serem encaminhadas pelo Formad ao governo estadual, ao governo federal, ao PNUD e ao 
Banco Mundial, destacando entre elas: 

a) A participação da sociedade civil na instância superior do Prodeagro, através da 
formação de uma comissão paritária, composta por representantes dos órgãos governamentais 
e representantes eleitos pelas associações de pequenos produtores, sindicatos dos trabalha 
dores rurais, comunidades indígenas e entidades ambientalistas, com poder de decisão, 
para o gerenciamento, programação, acompanhamento, fiscalização e avaliação do anda 
mento do projeto. 

b) O envolvimento dos conselhos municipais de Saúde, de Educação e de Meio 
Ambiente na elaboração, acompanhamento e execução das ações em nível municipal. 

e) A realização dos programas de capacitação técnica do Prodeagro de forma a envolver 
as comunidades beneficiárias, possibilitando-lhes uma maior participação na elaboração, 
execução e avaliação do projeto. 

Os questionamentos e propostas resultantes deste seminário foram expostos pelo 
Formad ao governo do estado, através dos secretários de Planejamento e do Meio Ambiente, 
e ao BIRD, através do chefe da missão que acompanhava a implementação do Prodeagro 
em novembro de 92. Após esta discussão nenhuma das propostas ou questionamentos foram 
respondidos pelo governo do estado ou pelo BIRD. 

Como um desdobramento do seminário ''Prodeagro: desenvolvimento em discussão", 
em 93, aconteceram dois encontros de trabalhadores rurais: o primeiro em março na região 
de Cáceres, e o segundo em junho na região do Baixo Araguaia. Nestes encontros os repre 
sentantes dos STRs, cooperativas e associações de pequenos produtores estudaram os projetos 
do Prodeagro em relação a sua categoria. Como resultado encaminharam ao governo do 
estado e ao BIRD posicionamentos cobrando participação no processo de elaboração das 
propostas do projeto, discordando da estrutura de participação dos beneficiários apontada 
pelo projeto e algumas reivindicações no sentido de garantir a democratização e transparência 
na aplicação dos recursos junto aos trabalhadores rurais. Novamente, o governo do estado 
não se manifestou a respeito do posicionamento da sociedade civil organizada em relação 
ao Prodeagro. 

A primeira liberação de recursos pelo BIRD para o governo do Estado de Mato Grosso 
ocorreu em 19 de maio de 1993. 

Em julho de 93 o Formad realizou o seu primeiro seminário interno para avaliar a 
participação das entidades em relação ao próprio fórum e ao Prodeagro. Discutiu-se o 
momento atual do Prodeagro, enfocando a ação do governo e do fórum, e a relação do 
projeto com outros programas oficiais do desenvolvimento de Mato Grosso. Neste seminário 
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apoiado pela EDF debateu-se a estratégia de articulação com ONGs nacionais e interna 
cionais. Na ocasião, o Formad se posicionou contra a participação das entidades afiliadas 
na execução de ações relativas ao Prodeagro, avaliando que naquele momento o fundamen 
tal era a ação coletiva das ONGs buscando intervir na definição dos rumos mais gerais dos 
projeto. Como resultado do seu primeiro seminário interno no que diz respeito ao Prodeagro 
o Formad publicou uma carta que foi entregue ao governo, BIRD e PNUD, onde se reafirma 
em linhas gerais o posicionamento do fórum, e encaminhado a estes órgãos em maio de 92, 
salientando dois pontos: 

• A avaliação do Formad em relação ao Prodeagro 
A implementação eficaz de um programa dessa envergadura deve estar alicerçado na 

vontade política de buscar as formas e condições necessárias para atingir os objetivos 
propostos. Entendemos como condições mínimas para a efetivação do projeto: 

a) a participação dos beneficiários e da sociedade civil, através de suas associações e 
organizações, como parte integrante na discussão, gestão e acompanhamento; 

b) a realização prévia e implementação do zoneamento ecológico econômico; 
Na implementação do Prodeagro, um dos principais problemas observados diz respeito 

ao zoneamento ecológico econômico, que, segundo o próprio Prodeagro, deveria nortear 
não só a aplicação dos recursos, mas principalmente reorientar toda a política de ocupação 
do estado. Entretanto, o zoneamento agroecológico (primeira aproximação), que serviu de 
base para a elaboração do Prodeagro, ainda não foi sequer assimilado pelas autoridades 
municipais, estaduais, dirigentes de órgãos públicos, produtores, empresários e demais 
agentes econômicos e sociais. E o que é pior: o governo não possui hoje a estrutura mínima, 
capaz de desenvolver ou mesmo acompanhar o desenvolvimento desse trabalho. 

e) A capacitação técnica, operacional e gerencial dos órgãos governamentais executores. 
A atual situação de dificuldades que o governo estadual enfrenta para implementar o 

programa vem demonstrar, cabalmente, que os principais órgãos executores não dispõem 
de experiência, conhecimento e capacidade administrativa para implementar o programa 
nem para visualizar e viabilizar um novo modelo de desenvolvimento. 

A FEMA, por exemplo, que deveria ser o órgão coordenador deste programa, já que 
o mesmo está pautado na necessidade de um ordenamento e controle ambiental dos recursos 
naturais do Estado de Mato Grosso, encontra-se neste momento completamente deses 
truturada e sequer tem possibilidade de efetivar os componentes a ela atribuídos. 

A Secretaria de Planejamento, que vem coordenando o Prodeagro, também não rees 
truturou-se ou incorporou as preocupações ambientais expressas nos objetivos do programa. 

A Extensão Rural, um dos componentes importantes para este novo modelo de desen 
volvimento, deveria estar com sua execução integrada ao componente ambiental. No entanto 
foi colocada sob a execução da Empaer, cuja assistência técnica vem servindo para expandir 
um modelo agrícola ecologicamente danoso e socialmente perverso, onde predomina a 
monocultura e o uso indiscriminado de insumos químicos e agrotóxicos. 

d) A articulação dos vários componentes e subcomponentes do programa com vistas 
à construção de um modelo de desenvolvimento sustentável; 

e) a definição da legislação ambiental estadual, principalmente a aprovação do Código 
Ambiental pela Assembléia Legislativa e sua implementação. 

• Posicionamento do Formad 
Partindo da nossa avaliação de que o programa encontra-se com sua execução bastante 

comprometida, sugerimos o seguinte: 
- Que o zoneamento econômico-ecológico seja a base para pautar as atividades de 

desenvolvimento no Estado de Mato Grosso; 
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- Que seja feita uma avaliação do Prodeagro, com os seguintes objetivos: 
a) de verificar se as ações previstas e em desenvolvimento nos diversos componentes 

vão contribuir de fato para os objetivos propostos no programa; e 
b) verificar a capacidade real de execução do Prodeagro pelos órgãos executores dos 

diversos componentes. 
De posse desta avaliação entendemos ser necessário fazer uma reprogramação do 

Prodeagro, onde a capacitação e adequação dos órgãos executores governamentais ( espe 
cialmente Seplan, FEMA e Empaer) e a participação da sociedade civil tenham prioridade. 

Entendemos que só assim se poderá viabilizar a implementação do programa e a 
consecução de seus objetivos. Além disso é de fundamental importância a aprovação da 
legislação ambiental do Estado de Mato Grosso, cujo projeto de lei encontra-se engavetado 
na Assembléia Legislativa, sem que seja discutido pelos deputados. 

É importante também que sejam debatidas e explicitadas as relações entre o Prodeagro 
e outros programas de desenvolvimento do estado, como a hidrovia, ferrovia e a ZPE que 
não incorporam os problemas ambientais e sociais e que reproduzem e estimulam os modelos 
de monoculturas e de extrativismo madeireiro e minerário, que estão entre os principais 
causadores da degradação ambiental e da desagregração social em Mato Grosso. 

No final de setembro de 93, uma semana antes da chegada da missão do BIRD;·o 
governo do estado procurou o F ormad pela primeira vez. Tentava apressada e insistentemente 
envolver as ONGs na instalação do CIAP (Comitê Independente de Avaliação do Prodeagro ), 
que, pelo acordo do empréstimo BIRD x governo, deveria ser instalado durante o mês de 
julho. Mais preocupado em "mostrar serviço" à missão BIRD do que realmente avaliar a 
implementação do Prodeagro, o governo do estado constitui um comitê de avaliação 
meramente político e funcional, composto 15 representações: do governo federal (inclusive 
órgãos executores do projeto), de órgãos estaduais como Assembléia Legislativa, a 
Associação Mato-Grossense dos Municípios, e diversos conselhos estaduais. As ONGs de 
âmbito nacional e estadual teriam quatro representantes no comitê de avaliação . O Formad 
discordou da normatização, forma de funcionamento e composição do CIAP, se recusando 
a participar da sua instalação. Apresentamos ao governo uma proposta alternativa de com 
posição do CIAP, porém a ação política do Formad foi mais consistente em relação ao 
BIRD do que ao próprio governo. 

Em outubro o Formad se reuniu, pela última vez, com a missão do BIRD. Nessa 
ocasião reafirmaram-se as críticas ao processo de implementação do Prodeagro e à falta de 
vontade política do governo do estado em alcançar os seus objetivos. Diante da nossa recusa 
em participar do CIAP os representantes do BIRD afirmaram não ser mais possível para 
eles manter um diálogo com o Formad. 

Os problemas de implantação do Prodeagro, como os atrasos das licitações 
internacionais, as dificuldades de execução na área ambiental e agroflorestal, fizeram com 
que do total de recursos programados para 93, cerca de U$ 75,28 milhões, apenas U$ 12,03 
milhões foram efetivamente aplicados. Dos recursos aplicados em 93, a maior parte foi 
gasta nos componentes de infra-estrutura e serviços sócio-econômicos, representando 59, 95% 
do total, seguindo o desenvolvimento agroflorestal responsável por 13,40%, administração 
e cooperação técnica do PNUD com 11, 50%, e percentuais menores nos outros componentes, 
prejudicando sobremaneira a eqüidade na execução do projeto. 

A missão do BIRD de fevereiro de 94 veio para constatar esse quadro de dificuldades 
e descompassas na implementação do Prodeagro; diante dos problemas enfrentados pelo 
governo o BIRD recomendou a terceirização das ações (incluindo ai a possibilidade de 
participação das ONGs), indicou a privatização do órgão de pesquisa técnica e extensão 
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rural e determinou uma vinculação na liberação de recursos para os componentes de infra- 
estrutura e da área ambiental. · · 

A partir dessa visita de acompanhamento do BIRD as principais criticas e questões 
levantadas pelo Formad em relação ao Prodeagro, desde antes da aprovação e liberação dos 
recursos, começaram a ser reconhecidas em vários documentos oficiais como a avaliação 
anual do Prodeagro/93, na própria "Aide-Memore" da missão do BIRD em fevereiro. O 
relatório de avaliação do CIAP, mesmo sem nenhuma participação das ONGs, citou como 
causas do não cumprimento da maior parte das metas do Prodeagro os seguintes pontos: 

"a) Desentrosamento entre os executores na consecução das diversas atividades do 
projeto; 

b) Falta de compromisso, da maior parte dos dirigentes dos órgãos executores, para 
com os objetivos e metas do projeto; 

e) Falta de conhecimento técnico por parte de alguns executores para a realização de 
atividades propostas; 

d) Falta de organização e priorização de atividades por parte de alguns executores e 
redirecionamento da política gerencial do projeto; 

e) Falta de estrutura fisica e de recursos humanos na maioria dos órgãos executores. 
Não houve preparação para assimilar as atividades do projeto; 

f) Situação salarial do pessoal envolvido influenciando significativamente na execução 
das metas do projeto; 

g) Dificuldade em alocar recursos para as atividades de campo por parte dos executores, 
principalmente no que se refere à manutenção de pessoal." 

Frente a esse quadro muito negativo e diante das pressões do BIRD, o governo do 
estado necessitava agilizar algumas ações para demonstrar competência em relação aos 
compromissos assumidos e salvar seus interesses políticos. Assim, foi trocado o gerente de 
implementação do Prodeagro, assumindo um consultor do PNUD que, não tendo enrai 
zamento no governo estadual, assume abertamente a ineficiência, o sucateamento e a 
conseqüente inadequação dos órgãos governamentais para a efetiva execução do projeto. 
Mudou-se a sistemática de implementação do Prodeagro elegendo em cada região do estado 
dois ou três municípios para desenvolver as ações de forma experimental. No bojo dessa 
"nova fase da implementação do Prodeagro" ganhou importância a aproximação com as 
ONGs. O governo pretendia, fundamentalmente, colocá-las como executaras de ações em 
alguns componentes. Com esse objetivo o Formad e algumas ONGs isoladamente foram 
procuradas pelo governo. 

Em abril de 94, o Formad decidiu buscar uma participação por dentro do Prodeagro, 
não na perspectiva de colocar as ONGs como meras executaras de algumas atividades 
pontuais, mas centrando a participação em espaços de planejamento, monitoramento e 
avaliação do projeto, de forma a construir novas referências para a sua implementação e 
para o desenvolvimento sustentável como um todo. Com relação à participação das entidades 
membros na execução de ações do Prodeagro, o Formad deixou a critério das entidades 
membros a decisão política de participar ou não, contudo mantendo para o fórum o papel de 
interlocutor político. 

Em maio de 94 o governo do estado promoveu um seminário destinado a apresentar 
às ONGs o atual estágio e metodologia de implementação do Prodeagro. Numa tentativa de 
extrapolar a interlocução com ONGs para além do Formad e, almejando ampliar as 
possibilidades de ter ONGs contribuindo na execução de algumas partes do Prodeagro, o 
governo convidou para esse seminários ONGs de diversos estados do Brasil. 

Neste seminário o governo reconheceu o acerto das críticas apresentadas pelo fórum 
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fazendo inclusive mea culpa em relação ao tratamento dado às ONGs nos momentos ante 
riores do processo de interlocução Formad x Prodeagro. 

A partir daí deu-se inicio à discussão interna no Formad de um protocolo de enten 
dimento a ser firmado entre o governo do estado e o fórum para definir os termos gerais 
desse relacionamento, assim como os níveis e finalidades da participação das ONGs no 
Prodeagro. 

Atualmente, o Formad está discutindo com as entidades membros os termos e as 
implicações da participação no Prodeagro para posterior discussão com o governo do estado. 

Cuiabá, junho de 1994 



PROJETO DE SANEAMENTO 
DA BACIA DO UNA (MACRODRENAGEM) 

NA CIDADE DE BELÉM 

Erasmo Borges de Souza Filho 
Assessordo Fórum Metropolitano de Reforma Urbana 

Cidade de Belém: contextualização 

Historicamente, o processo de ocupação da Amazônia tem origem no extrativismo. A 
ocupação urbana de Belém se inicia a partir da fundação da cidade devido à preocupação 
da Coroa Portuguesa com o extremo norte da Capitania do Maranhão e Grão-Pará. 

Inicialmente baseada no modelo português, o desenvolvimento urbano da cidade, 
planejado na administração do intendente Antônio Lemos, se estende a partir da área cen 
tral ao longo do raio da primeira légua patrimonial, ficando intocadas as áreas alagáveis e 
alagadas por influência da maré, devido à rede de transporte fluvial que se estabeleciam 
nessas áreas. 

No início da década de 40, a cidade começa a sofrer profundas modificações com a 
alteração da sua orla, em função da estratégia militar de Belém para o Atlântico Norte. É 
nesse período que a influência inglesa e, principalmente, a americana marcam presença na 
infra-estrutura urbana da cidade. 

O desenvolvimento econômico da capital, marcado substancialmente pelo período da 
borracha, exerce atrativos para a ocupação urbana, principalmente nas periferias e alagadiços 
da cidade. 

Este processo de ocupação foi intensificado em decorrência da construção da Belém 
Brasília {1960) e do modelo de desenvolvimento econômico implantado na região a partir 
de 1970, que privilegiou a concentração de terras pelo grande capital com a implantação de 
grandes projetos, contribuindo para a expropriação no campo, desarticulação da pequena 
produção, além da implantação de pólos de desenvolvimento dissociados da execução de 
um plano de desenvolvimento urbano para a região. 

A questão do uso e posse da terra vem se apresentando como um dos sérios problemas 
ao desenvolvimento urbano das médias e grandes cidades da região amazônica. 

Belém é uma das cidades que vêm sofrendo essas conseqüências, devido à falta de infra 
estrutura urbana, à ocupação desordenada, à especulação imobiliária, à verticalização acelerada 
e à limitação do espaço em decorrência da sua geografia. Completando este quadro, os serviços 
de esgoto são precários, atendendo em tomo de 10% da população; o sistema de transporte 
privilegia as principais vias de acesso, em detrimento de quase metade da população que mora 
em áreas de baixadas ( áreas alagadas permanentemente e alagáveis), além do déficit habitacional 
que gira em tomo de 200 mil moradias na região metropolitana de Belém. 



Esses fatores têm levado a população a buscar soluções criativas para a ocupação do 
espaço urbano e, através de um processo de mobilização e organização permanente, pres 
sionar o Estado para a efetivação de políticas públicas que respondam aos seus reais inte 
resses. 

O projeto de macrodrenagem 
Este projeto é, portanto, em primeira instância, resultante de todo um processo 

reivindicatório das diversas organizações populares que há mais de duas décadas vêm lutando 
pelo saneamento básico e por melhores condições de moradia. 

• Alguns indicadores resumidos do projeto 
a) Abrangência do projeto 
O projeto atingirá a bacia do Una com uma área total de 3.664 ha, incluindo sete sub 

bacias onde estão situados os bairros de Umarizal, Souza, Fátima, Marco, Telégrafo, Pedreira, 
Sacramento, Marambaia, Bengui. A população estimada a ser atingida é de mais de 500 
mil pessoas, o que representa praticamente metade da população de Belém. 

b) As obras a serem realizadas pelo projeto: 
Macrodrenagem - retificação e revestimento de 19,90 km de canais. 
Microdrenagem - implantação de galerias em concreto armado (6.190 m), tubos 

coletores (69.040 m), sarjetas (19.500 m) e demais dispositivos de drenagem. 
Sistema de esgoto-implantação de 13.268 fossas unitárias, 24 fossas coletivas com 

capacidade entre 750 a 2.250 pessoas/unidades. 
Água potável - a previsão é de serem instaladas 22.117 ligações domiciliares. 
Sistema viário - pavimentação asfáltica de 14,21 km de vias; 148,62 km com reves 

timento primário (aterro); 33 pontes de concreto; 14 pontes de madeira e 23 passarelas 
metálicas. 

e) Custo total do projeto - 225 milhões de dólares, sendo 14 5 milhões financiados 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 80 milhões em contrapartida do 
Estado. 

d) Prazo de execução - a previsão é de 4 anos a contar da data da assinatura do 
contrato (dezembro de 93). · 

Participação da sociedade civil 
A sociedade civil, no recente processo de democratização do país, tem conquistado 

importantes canais de participação nas instâncias institucionais. Os espaços democráticos 
conquistados na Constituição Federal, nas constituições estaduais, nas leis orgânicas e nos 
planos diretores são resultado de todo um processo de luta que há décadas vem se desenvol 
vendo em nível nacional. · 

Durante o processo de elaboração da Constituição Federal a sociedade civil envidou 
esforços na formação de um Fórum Nacional de Reforma Urbana no sentido de; junto ao 
Congresso Nacional, apresentar propostas referentes à questão urbana para serem incluídas 
na Constituição Federal. Este processo se ampliou aos dos estados e municípios. 

Em 91, quando várias entidades populares, sindicais, ONGs estavam envolvidas na 
discussão e elaboração do plano diretor de Belém, foi anunciado o início da execução do 
projeto de macrodrenagem, cuja negociação com o BID estava sendo. concluída. 

Neste contexto, em 8/2/ 92, foi constituído o Fórum Metropolitano de Reforma Urbana 
(FMR.U/Belém), envolvendo mais de três dezenas de entidades da sociedade civil. 



A pretendida atuação do FMRU vai além do espectro do Projeto de Macrodrenagem, 
pois o seu principal objetivo é a luta pela reforma urbana na sua concepção abrangente, 
articulado ao Fórum Nacional de Reforma Urbana. Porém, a preocupação imediata e atual 
tem sido com o referido projeto. 

Esta preocupação tem sido no sentido de estudo crítico do projeto e apresentação de 
propostas alternativas que respondam aos reais interesses da população atingida. Neste 
sentido o Fórum tem realizado algumas atividades fundamentais, entre as quais podem ser 
enumeradas a realização de um seminário para discussão do projeto, especialmente a questão 
do reassentamento das famílias; a elaboração de uma proposta alternativa de reassentamento; 
elaboração de uma cartilha sobre as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); e mais 
recentemente uma discussão com o representante do BID responsável pelo projeto, cujo 
objetivo seria estabelecer um mecanismo de acompanhamento mais sistemático da execução 
e controle dos resultados sócio-ambientais. 

Algumas dificuldades detectadas no processo 

- 

1) Do ponto de vista da representatividade da sociedade civil 
Uma das exigências do BID para a aprovação do projeto era a participação da sociedade 

civil. Daí a existência de um comitê assessor formado por 18 pessoas: 9 do poder público e 
9 da sociedade civil, entre estas 7 representam as sete sub-bacias. Este Comitê tem pouco 
poder de decisão e a sua ligação/discussão com as organizações populares das diversas 
áreas atingidas tem sido bastante questionada. Razão por que está sendo reivindicada: 

a) a participação de entidades gerais do movimento popular como a Comissão de 
Bairros de Belém (CBB) e a Federação Metropolitana de Centros Comunitários e Associa 
ções de Moradores; 

b) estabelecimento de mecanismos de representatividade democrática efetiva. 
2) Do ponto de vista da participação das ONGs 
Este tem sido um ponto de muita dificuldade. Temos tentado, permanentemente, arti 

cular diversos setores da sociedade civil para este empreendimento, mas as respostas têm 
sido dadas só eventualmente. Por isso o FMRU não tem conseguido antecipar suas ações 
às de execução do projeto, no sentido da apresentação de proposições alternativas mais 
conseqüentes. 

Mesmo assim, há um conjunto de organismos que tem apostado na ação efetiva do 
FMRU, entre eles podemos citar a Central de Movimentos Populares, a Comissão de Bairros 
de Belém, o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) e o Programa de Apoio à Reforma Urbana 
(PARU) da Universidade Federal do Pará, o Sindicato dos Urbanitários, o Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil e a FASE. 

3) Do ponto de vista das informações sobre o projeto 
Esta tem sido uma luta permanente que temos tido com a direção do projeto. Inúmeros 

dados têm sido negados em nome do sigilo como por exemplo o relatório do levantamento 
sócio-econômico das famílias que serão atingidas; o cronograma físico da obra; mapas etc. 
Só muito recentemente conseguimos dar um pequeno passo em busca da superação desta 
dificuldade, com a intermediação da Oxfam que articulou uma reunião do Fórum com a 
representação do BID e uma outra com participação do BID, Oxfam, FMRU e a Direção do 
projeto. 

13 a 16 de junho de 1994 
Belém-Pará 
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Vou começar citando algumas manchetes de jornais só para que vocêspossam sentir 
como a barra está pesada no Acre: "Seringueiros estão presos", "Paulista passeia nó Acre e 
treina seringueiros de Xapuri para invasão de terra". "O sindicato· nega 'eriv9Í\?.m~nto", 
"Gumercindo comanda invasão na residência de vereador", "Companheiro do PT;_pruno de 
Chico Raimundão, pode ser cassado". · . . . 

Este é um dos motivos por que nós temos muita dificuldade de mánter uma agenda e 
participar do encontro. Em função deste tipo de problema, negociamos junto ao IBAMA a 
suspensão de ação de desmatamento. · 

O que é o GTA, e qual o objetivo de nosso trabalho? O GTA é uma rede de entidades 
e movimentos sociais que se articula em tomo de uma definição e da participação do movi 
mento social e das políticas públicas. As diretrizes políticas do GTA são basicamente tomadas 
pela liderança dos movimentos sociais. Nesse momento o GTA está sendo liderado pelo 
Conselho Nacional dos Seringueiros e pela Coiab, representado aqui pelo Sabá, que é o 
novo coordenador-geral da entidade e que detém ao mesmo tempo a vice-presidência do 
GTA. 

O Programa Piloto é um projeto extraordinariamente complicado, tem sido um projeto 
muito lento, temos tido uma enorme dificuldade em participar. Por ser muito polêmico 
levantamos as seguintes questões: como participar, quem participa, seria interessante par 
ticipar, deve negociar ou não negociar recursos do Banco Mundial? Pelo ponto de vista da 
comunidade e dos movimentos era muito importante participar. Tivemos problemas similares 
aos de Rondônia, que foram relatados no encontro. No nosso caso também foi feita uma 
reunião com o governo e o banco, e a nossa posição foi que, se não houvesse a participação 
da sociedade civil, faríamos uma campanha internacional e um movimento forte em apoio 
ao projeto. Contamos inicialmente com o apoio do banco, mas não tivemos o grau de 
participação que tínhamos pensado, porque é um projeto muito complexo na área que estamos 
participando. Há uma participação muito forte na área de projetos demonstrativos ( o que é 
uma série de projetos para ONGs). 

Temos projetos na ordem de dezoito milhões de dólares. Estamos esperando esses 
recursos. Vamos ter um desafio muito grande. Em função de todo esse atraso as ONGs e os 
movimentos não se estruturaram para montar projetos específicos. Nosso próximo desafio 
é mostrar capacidade, mostrar projetos. Assim podemos tentar fazer com que esse recurso 
chegue realmente onde todos queremos: na base dos movimentos sociais. Nessa perspectiva 
estamos tentando e temos definidos uma série de acordos, por exemplo, com uma ONG em 
Brasília e com o INPA, que deu início a alguma negociação para conseguir assessoria 
técnica. Tivemos uma reunião preliminar em 1993 com um grupo aqui do Pará que se 
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chama Poema. Um companheiro nosso, que é presidente do Conselho Nacional dos Serin 
gueiros, teve sempre um interesse muito grande em fazer esse acordo e esse tipo de 
entrosamento, porque o GTA entende que é importante somar os esforços, entende que cada 
um tem uma contribuição a 'dar e que nós não temos nenhum interesse em montar uma 
estrutura grande, uma estrutura pesada, muito pelo contrário. O que está sendo feito é uma 
estrutura mínima, O GTA em Brasília só tem um técnico - que sou eu - e uma secretária, 
uma estrutura menor que essa seria praticamente impossível. Esperamos agora fazer algum 
tipo de negociação com o pessoal do Poema. 

Temos também um bom convênio, em nível nacional, com a Unesco. No âmbito 
internacional, desenvolvemos um trabalho na Europa com um grupo que atua basicamente 
em relação à Comunidade Econômica Européia, o Parlamento Europeu. Temos feito cam 
panhas de alianças com a Greenpeace, Amigos da Terra e alguns outros grupos internacionais 
fortes. Estamos participando em nível internacional do que se chamou de Conselho Mundial 
de Manejo Florestal. Enfim, o nosso objetivo é a participação e a construção de espaços. O 
que talvez tenha sido polêmico e o que diferencia é a condição política do GTA. Entendemos 
que a condição política são o movimento social e as entidades representativas, como coloquei 
no início. Essa ordem está consolidada na aliança com o Conselho Nacional dos Seringueiros 
e o Movimento Indígena. Temos um companheiro no Movimento Nacional dos Pescadores, 
temos nos Quebradores de Coco etc. 

A situação atual do Programa Piloto 
Temos dois documentos que eu coloco à disposição dos companheiros ou entidades 

interessadas. Publicamos um documento junto com Amigos da Terra Internacional sobre 
políticas públicas para a região amazônica, onde foi feito uma análise dos problemas e das 
dificuldades do Programa Piloto, os recursos, o financiamento etc. 

Em relação à situação atual do Programa Piloto, vou só colocar os principais projetos 
que estão sendo negociados. O principal é que estamos participando com muita força nos 
projetos demonstrativos com recursos da ordem de vinte e cinco milhões de dólares. Estes 
projetos estão praticamente prontos. Estivemos em junho em Washington. Esperava-se a 
assinatura do convênio, só que a assinatura não foi feita porque o governo brasileiro solicitou 
que fosse feito só uma única assinatura para passar recursos do próprio Banco Mundial e 
da Comunidade Econômica Européia. O convênio vai ser assinado e teremos o recurso em 
disponibilidade no valor de U$ 8 milhões para pequenos projetos de ONGs. São pequenos 
projetos de até U$ 400 mil. Um outro projeto que está num estágio bastante avançado é o 
relacionado às reservas extrativistas. Outro projeto que está sendo avaliado pela missão do 
Banco Mundial é o de Pesquisa Dirigida e Centros de Excelência. O quarto projeto que está 
praticamente resolvido é o de Reservas Indígenas. Outros projetos que ainda estão em fase 
de elaboração são o de Florestas Nacionais (Flona), de Monitoramento, de Vigilância, de· 
Educação Ambiental, de Zoneamento Econômico-Ecológico, de Recursos Naturais e de 
Recuperação de Áreas Degradadas. Temos aqui um resumo com todos esses projetos, o 
valor do recurso, qual é a faixa atual, que questões estão pendentes, que providências estão 
sendo tomadas e qual seria o programa de atividade. 

Queria abordar alguns temas que para nós são importantes, principalmente o problema 
da convergência entre as políticas publicas e o Programa Piloto. O caso que tem dado maior 
problema é o das áreas indígenas. Apesar de existir todo um processo, uma série de projetos 
e uma série de programas montados, não existe ainda uma política por parte do governo. 
Existe muita contradição interna sobretudo no que diz respeito ao Itamarati. Por exemplo: o 
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projeto das áreas indígenas tinha recursos do governo alemão na ordem de US$ 18 milhões 
a US$ 20 milhões. Depois de todas as negociações feitas, o governo brasileiro solicitou que 
esse projeto da área indígena fosse retirado do Programa Piloto. Para manter este projeto 
houve uma mobilização muito forte por parte das lideranças dos movimentos indígenas e 
por parte do próprio GTA e, além disso, houve uma pressão muito forte da própria comuni 
dade internacional, especificamente da Comunidade Européia, e um apoio muito grande do 
governo alemão. 

Outra coisa que a gente tem sentido muito é que agora está cada vez mais dificil 
negociar capital e recursos. O Brasil perdeu uma oportunidade muito importante na época 
da Eco 92. O próprio Programa Piloto no início era um programa de US$1,5 bilhão, depois 
passou a ser de US$ 250 milhões do qual só temos US$ 50 milhões. Inicialmente o projeto 
estava aprovado para três anos, agora o Banco Mundial e a própria Comunidade estão 
afirmando que o projeto deveria ser feito para cinco anos, com o que o governo brasileiro já 
concordou. Então, toda essa possibilidade de recursos, essa possibilidade de negociação 
está em uma situação muito ruim. 

Destaques do debate 

Helmuth Hagemann (U rgewald) 

Existe uma diferença com os outros programas que foram apresentados que tem que 
ser considerada: o Programa Piloto não é um programa para corrigir erros passados, mas 
foi iniciado como programa para estimular reformas.Neste sentido, é um programa verda 
deiramente inovador. 

Como se pode articular o Projeto Flonas com outras iniciativas contra o corte predatório 
de madeira (por exemplo, Plataforma de Manaus)? 

O Projeto Flonas prioriza projetos industriais em florestas primárias. Não há outras 
alternativas como manejo comunitário de florestas secundárias? 

Jean-Pierre Leroy (FASE) 

Houve uma participação bem organizada nos projetos de reservas extrativistas e 
reservas indígenas. Mas nos outros componentes estruturais do Programa a participação 
não ficou tão evidente. Com quem vocês negociam, dialogam, como se discute isso? 

Aparentemente, toda essa Amazônia dos colonos, dos posseiros, dos pequenos 
produtores entra só pelos projetos demonstrativos. Então, é uma migalha ou há um espaço 
para esses movimentos questionarem o Programa, entrar e eventualmente propor novos 
componentes? 

Vivaldo de Oliveira Reis Filho (Sopren/FAOR) 

- 
Como nós, a "sociedade civil", podemos participar desse projeto que até então é 

maléfico e desastroso para a Amazônia, por que ele não atinge o principal? O que é o 
principal? É o aumento da produção primária. Não existe produção primária na Amazônia 
inteira. Nós somos, na verdade, fornecedores de drogas do sertão. Acabou-se! Droga do 
sertão agora é alunúnio, ouro. 

Acho que o desenvolvimento sustentável da Amazônia passa por uma análise dos 
padrões de consumo do Norte. Enquanto nós não modificarmos os padrões de consumo do 



Carlos Bordalo (FASE-Capanema) 

Norte não vamos ter na Amazônia um desenvolvimento sustentável, vamos empobrecer 
cada vez mais a Amazônia. 

Os governos do Primeiro Mundo precisam dizer aos seus eleitores que estão protegendo 
a natureza no Brasil e por causa disso não fazem nada para melhorar, por exemplo, as 
hidrovias amazônicas, não fazem nada para melhorar o sistema viário da Amazônia. O que 
é que está acontecendo na Transamazônica? Vem investimento para melhorar a estrada? 
Nunca vai acontecer isso! Por quê? Porque os governos lá têm que dizer que estão protegendo 
a natureza e investimento em estrada vai significar destruição da natureza. 

É preciso levar em conta que os recursos do Programa Piloto interferem em dinâmicas 
existentes, em formas da organização da produção, em relações socais no campo. Por causa 
disso é preciso pensar em instrumentos de monitoramento que acompanhem a evolução 
dos projetos. Isso não é algo fácil. Aqui no Pará a Fetagrijá está reunindo um conjunto de 
técnicos para monitorar as transformações que a democratização do FNO traz. ·· 

Além da articulação internacional acho fundamental a articulação com a sociedade 
Amazônica, porque de uma certa forma vocês estão lá representando a sociedade Amazônica, 
não estão só representando os filiados ao GTA, porque o Plano Piloto não é só para os 
filiados do GTA, ele vai interferir na dinâmica Amazônica. Confesso pessoalmente que 
tenho muita dificuldades de obter informações. A circulação de informações é algo muito 
precário, não recebo informações, não sei como circulam tais informações. 

Como o GTA vê o processo do Gritos do Campo, os gritos da Amazônia? Ainda não 
percebi se as pautas dos gritos contêm questões relacionadas com o Programa Piloto. 

Marco Aurélio Viana Jr. (Instituto de Estudos Amazônicos) 

Como entra o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) em todas as negociações 
que estão sendo feitas em relação ao Programa Piloto? Ou seja, qual o peso dado ao 
componente do ZEE? É um componente estrutural em todas as negociações feitas seja em 
Washington seja na Europa? Qual o peso dado? O que se negocia etc ... ? Ou seja, essas 
informações todas são fundamentais para nossa ação junto aos órgãos de governo. Ficamos 
sem saber efetivamente o que está ocorrendo nessas negociações maiores, e o que esse 
componente efetivamente significa. Essa observação serve para outros componentes estru 
turais também. Não estamos sabendo muito bem qual o peso dado, o que está em jogo. 

E isso vai dificultar muito tudo o que as ONGs e os movimentos sociais estão tentando 
fazer para o acompanhamento desses componentes que não aparecem como pontos chaves 

. do debate. 

João Cláudio Arroyo (FAOR) 
Houve nestes dias uma avaliação quase consensual no que diz respeito à dificuldade 

da articulação entre as entidades e as debilidades dos instrumentos de comunicação. Então, 
sem certa ironia, o companheiro falou que tem 317 entidades muito representativas e muito 
articuladas. Gostaria que isso também fosse detalhado: como é que se dá essa relação com 
317 entidades? Qual é a composição em nível de categoria que ela representa? 



Primeira rodada de respostas (destaques) 
; 

Ecio Rodrigues da Silva (Centro dos Trabalhadores da Ama- 
zônia - CTA Acre) 

,......., As dificuldades de participação nos projetos estruturais são realmente grandes. Uma 
coisa é acompanhar o Programa como um todo, o que Juan e a diretoria do GTA estão 
fazendo em Brasília. A outra coisa são os programas estruturais. O que dificulta neste caso 
é a fragilidade técnica e operacional das entidades. Também faltam as condições financeiras 
para bancar esse acompanhamento. Por isso, a atuação do GTA foi mais veemente nos 
programas demonstrativos e de reservas extrativistas. 

Com relação à pergunta sobre o programa ser maléfico, acho que é no mínimo preci 
pitado, nem começou. Concordo com Helmut, que afirmou que éum programa extremamente 
inovador porque tem a participação da sociedade civil. 

Foi colocada a questão da participação dos camponeses e se levantou que o número 
deles é maior do que o número dos índios e extrativistas. Não concordo. No Acre não é. Em 
Roraima fatalmente não é. No Amapá possivelmente não é. No Amazonas, acredito também 
que não seja. Talvez no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia pode até ser. Se tem mais ou 
menos é uma coisa questionável. Mas, o Programa Piloto é um programa para as florestas. 
tropicais brasileiras. O fato de ter áreas indígenas e reservas extrativistas como nível de 
prioridade maior é porque é um programa para floresta. Então não é um programa para 
campesinato, não é um programa para viabilizar a agricultura na Amazônia, é um programa 
para viabilizar a floresta, o enfoque é diferente. O pequeno produtor ficou no âmbito dos 
projetos demonstrativos. 

Com relação às entidades urbanas, em alguns lugares elas estão no GTA. Aqui em 
Belém, no Pará, os GTAs regionais não têm entidades urbanas. Vamos ter que conversar 
com o Nonato (representante da CUT na diretoria), o problema é dele, porque não é que não 
haja entidades urbanas nos GTAs regionais, se aqui não tem é um problema daqui. 

No que diz respeito às reivindicações do Grito da Terra não estarem incorporadas, eu 
não sei! Não sei se alguém tem algo para dizer. Mas a CUT é membro do GTA, é membro 
até da diretoria e do conselho deliberativo, então se o Grito foi incorporado ou não, não é 
problema do GTA, é um problema dos companheiros da CUT. 

Juan Carlos Rueda (GTA-Nacional) 
Sobre o Grito da Terra só quero reforçar que a nossa idéia foi a da co-participação. 

Quem está nestes dias negociando em Brasília sobre o Grito é o Gatão, que é do Conselho 
Nacional dos Seringueiros e do GTA, e um companheiro do Monape. Este tipo de luta é um 
outro tipo de atividade que tem um caráter mais político. 

Na questão da participação dos pequenos produtores Écio já colocou que dentro dos 
projetos demonstrativos existe a possibilidade de participação. Isso é muito importante em 
nível do ZEE, porque é aí que você vai definir qual será a área para agricultura, que tipo de 
colonização vai ser feita. Aqui você também vai discutir o problema do garimpo, da 
mineração em geral. 

Em relação ao acompanhamento e à participação do programa temos uma idéia 
simples: que uma entidade que trabalha na área, que conhece o assunto, participe e negocie 
em nome do GTA. Um bom exemplo seria o Conselho Nacional dos Seringueiros q{Je 
acompanhou o programa de Reservas Extrativistas. Um outro caso é o Zoneamento (ZEE). 
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Aqui o IEA se integra e representa o GTA nas negociações, articulando ... se comoutras 
entidades. 

Sinto muita incoerência entre as políticas desenvolvidas pelo governo ·e pelo próprio 
Programa Piloto não só no caso que foi colocado aqui, o das florestas nacionais, mas também 
no caso das reservas extrativistas onde não existe apoio para o produtor nem uma política 
voltada para as comunidades. 

É importante termos uma posição articulada com os movimentos internacionais porque 
isso permite, muitas vezes, pressionar com muito mais força. Por exemplo, se os Amigos 
da Terra pressionam na Europa-a Comunidade Européia, que pressiona o governo brasileiro, 
o canal da negociação é muito mais forte. Mas a pressão tem que ser articulada e tem que: 
responder à decisão política dos movimentos sociais. 

Nossa idéia é somar forças, não criar outra instância, porque tem realmente muita 
coisa para fazer e temos pouquíssima gente, pouca capacidade e poucos recursos. 

A idéia central é que o GTA seja formado por GTAs regionais. Vamos colocar o caso 
do Acre. O Acre tem o seu GTA que faz a sua assembléia, que escolhe entre eles próprios a 
sua secretária executiva. O mesmo acontece com a Coiab, que tem a sua própria estrutura, 
e com o Movimento Nacional dos Pescadores. Então, eles estão reagrupados regionalmente, 
como é o caso do Fórum de Rondônia que ao mesmo tempo é o GTA-Rondônia. Cria-se 
uma estrutura regional que se autodetermina, que define sua liderança, sua estrutura, sua 
secretaria executiva, mas a nós compete dar um tipo de apoio mínimo, tanto econômico 
como de articulação. Então a idéia é que essa discussão, esse acompanhamento, essa 
monitoria da sociedade sejam feitas através das estruturas regionais e não através do GTA _. 
Nacional. Ao GTA Nacional compete desenvolver as diretrizes, as discussões políticas em 
um nível maior. Maior não no sentido que seja mais importante. É o caso do Planaforo, 
onde os companheiros de Rondônia é que definem, que articulam. A nós compete dar apoio 
político e, se for necessário, algum tipo de apoio técnico, mas quem negocia e define são 
eles. Por isso, desde o início, mantemos uma estrutura em Brasília. 

Em Brasília tentamos articular com outras entidades, como o Inesc, que nos dá todo 
apoio quando tem alguma negociação no Congresso. , 

O problema essencial, que todo mundo colocou e nós concordamos plenamente, é a 
informação. O que é mais complicado neste momento é saber repassar as informações. 

Destaques da segunda rodada da discussão 

Henri Acselrad (lbase) 
Todos sabemos que o Programa Piloto tem uma importância muito restrita no conjunto 

dos programas que alocam fundos internacionais ou nacionais para a Amazônia. Sabemos 
que da primeira promessa de um bilhão e meio de dólares houve uma redução enorme dos 
recursos prometidos, e aquilo que hoje está previsto é muito pouco, diante os recursos 
alocados para uma política de desenvolvimento tradicional para a Amazônia, sejam os 
investimentos da Vale do Rio Doce, seja da apropriação do FNO por grandes proprietários, 
ou seja mesmo em comparação com outros programas como foi no Planafloro, que aloca o 
mesmo montante de recursos previstos no Programa Piloto, só no Estado de Rondônia. 

Então, em termos de recursos, acho que realmente o peso é pequeno, mas é uma 
grande oportunidade para discutir um modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Não:.· 
podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Percebemos que as pretensões do Programa· -,. 
Piloto se chocamcontra a dinâmica predatória que é movida pelas políticas tradicionais e 



dominantes na Amazônia. 
Precisamos compatibilizar as políticas de desenvolvimento para a Amazônia com o 

Programa Piloto, quer dizer, parte do Programa Piloto já tem um paradigma, um modelo de 
desenvolvimento democrático e ecologicamente sustentável que a sociedade amazonense e 
brasileira deseja. 

Por outro lado, o GTA reconhece que apesar de estar acompanhando intimamente o 
Programa Piloto, não tem conseguido dar conta da discussão dos programas estruturais 
que, no entanto, representam quase o total dos recursos. Os PDAs, onde o GTA tem uma 
participação mais presente, têm uma parcela muito reduzida no conjunto do programa. O 
GTA também reconhece que a capacidade técnica e política de acompanhar, de questionar, 
de participar do desenho dos projetos estruturais é muito reduzida. Então, não seria importante 
utilizar o Programa Piloto como motivador e disseminador de um debate nas bases, por 
menos preparadas que elas estejam tecnicamente, mas que são na verdade os sujeitos políticos 
exclusivos do desenvolvimento que desejamos? 

Carlos Bordalo (FASE-Capanema) 

Acho fundamental que exista um processo de sistematização de experiências que vão 
ser desenvolvidas dentro do Programa Piloto. Assim essas experiências podem ser apro 
priadas pelas populações como um patrimônio novo seu, e pela sociedade como patrimônio 
dela, do seu embate por um novo Estado, por novas políticas. Nesse sentido queria sugerir 
ao GTA, mas também às Federações de Trabalhadores na Agricultura da Amazônia, que 
hoje estão articuladas na Regional Norte da CUT, e que estão desenvolvendo um debate em 
tomo de monitoramento e sistematização dos projetos de FNO, que eles se encontrem para 
aprofundar essa discussão de monitoramento. Queria sugerir aos companheiros do GTA 
que procurassem uma interlocução com o NAEA (Núcleo de Altos Estudos Amazônicos), 
onde se concentra um conjunto de pesquisadores que podem nos ajudar nas negociações 
em tomo dos programas estruturais. 

Thomas Fatheuer (FASE) 

A primeira pergunta se dirige não só à Juan Carlos mas também aos palestrantes que 
falaram sobre outros programas multilaterais. O Banco Mundial está facilitando a partici 
pação ou ele é um obstáculo? Como vocês estão vendo esta questão? Como são os confrontos 
entre o Banco Mundial e as ONGs nesses projetos? Só para ilustrar a pergunta: eu falei 
várias vezes com pessoas da cooperação financeira e técnica alemã e elas declararam que o 
Banco Mundial está dificultando muito a implementação de projetos. 

O GTA, sem dúvida, reúne muitos grupos e ganhou uma alta representatividade. Foi 
frisado várias vezes estes números. Mas acho que representatividade não é só uma questão 
de números. Se só depender de números vamos perder dos partidos e dos governos eleitos. 
Então, uma representatividade tem que se construir em cima de contribuições concretas ao 
Programa Piloto e aqui vejo dificuldades. Por exemplo, o GTA está discutindo o zoneamento, 
mas onde existe um espaço para discutir as posições da sociedade civil? Onde tem espaço 
para discutir a questão das Flonas para fazer propostas? No ano passado, Eugênio, vice 
presidente do GTA, colocou aqui em Belém, na mesma sala, que a grande falha do GTA é 
a questão da informação. Agora um ano e meio depois está se repetindo a mesma coisa. O 
Encontro não oferece um boa oportunidade para discutir propostas concretas que podem 
melhorar o processo da discussão e da informação? 



Maria Emília Lisboa Pacheco (FASE) 

Volto a retomar um ponto abordado anteriormente pela mesa e que me preocupa. 
Falou-se do Programa Piloto como programa para preservação da floresta, excluindo-se a 
análise sobre o papel do campesinato na agricultura da Amazônia. Relacionando este ponto 
de vista com o conjunto das reflexões que vimos fazendo nestes dias, constato o seguinte: a 
discussão sobre zoneamento mostrou a complexidade da Amazônia. A Fundação IBGE 
constatou, através do seu trabalho, a existência de 224 ecossistemas na Amazônia, o que 
nos leva a pensar a enorme variedade de ecossistemas de produção e de atores aí envolvidos. 
Por outro lado, no debate sobre a biodiversidade, verificamos a ampliação do entendimento 
desse conceito, que deve ser trabalhado não apenas a partir da leitura sobre a floresta primária, 
mas como espaço construído. Como bem explicou o professor Castro, essa diversidade 
encontra-se nos estabelecimentos dos pequenos agricultores e nos quintais das casas das 
pequenas cidades. Portanto, embora reconhecendo as dificuldades de negociação com os 
agentes financeiros, e reconhecendo também a inovação do Programa Piloto em alguns de 
seus componentes, somos desafiados a prosseguir no debate. É necessário questionar junto 
ao próprio Banco Mundial a concepção de estruturação do Programa, que· simplifica e 
deixa de lado aspectos de uma realidade que é muito mais complexa do que o Programa 
Piloto, no seu formato atual, encerra. 

Do ponto de vista de sua representação, o GTA tem reunido crescentemente inúmeras 
organizações, e, dentre elas, as organizações camponesas (sindicatos, associações agrícolas 
etc). Neste sentido, é preciso se preocupar com as implicações de uma falha, que acaba 
deslegitimando, em certa medida, o que é apregoado e reconhecido como importante, ou 
seja, a articulação dos vários atores sociais e suas organizações para aumentar o poder de 
influência da sociedade a partir dos GTAs. 

Jean-Pierre Leroy (FASE) 
Penso que nós temos que enfatizar realmente a participação não só pelo que significa 

como processo educativo mas também como possibilidade de intervenção política real das 
entidades e movimentos. Neste sentido vamos trabalhar para aparelhar os coletivos, os 
GTAs, os fóruns para que tenham instrumentos de comunicações que informem para a 
base, para que essa participação encontre o seu sentido, para que também esses grupos de 
base possam trabalhar politicamente suas relações com o Estado. Isso me parece uma coisa 
bastante óbvia. 

Já foi colocado que não há componente do Programa Piloto ( algum programa estrutural) 
voltado especificamente para o campesinato. Eu me pergunto se nós não poderíamos começar 
a travar uma batalha para um programa, um projeto voltado para esse tipo de público. E aí 
acho que equilibraria o debate. Além dos programas voltados para as reservas indígenas e 
as reservas extrativistas, haveria um terceiro programa voltado para o pequeno produtor, 
nas suas múltiplas inserções, numa perspectiva de desenvolvimento rural-florestal 
sustentável. 

Wouter Veening (Grupo de Trab. Europeu para a Amazônia) 
Não existe só duas partes como o Banco Mundial e as ONGs. São três as partes: o 

Banco Mundial, as ONGs e os governos. Muitas vezes esses grandes projetos são pedidos 
pelos governos. 



Existe uma pressão dos funcionários do banco para fazer grandes projetos porque é 
muito importante para suas carreiras que eles consigam projetos, então eles pressionam os 
governos para aceitar, fazer projetos que são importantes para os seus futuros pessoais. 
Mas, ao mesmo tempo, muitos governos, Brasil, Índia, China, também querem esses projetos 
e fazem pressão para terem esses projetos. 

Em geral o Banco Mundial e seus quadros são a favor de compartilhar essa informação 
com a sociedade civil porque eles sabem que se não há pressão da sociedade freqüentemente 
esses projetos vão ser um fracasso. 

Então, tem que se fazer lobby não só contra o banco mas também contra o governo. E 
tenho uma proposta concreta para compartilhar informações sobre o Programa Piloto: fazer 
um informativo trimestral para socializar as informações. 

Segunda rodada de respostas da mesa 

Juan Carlos Rueda (GTA-Nacional) 
É uma coisa inédita as lideranças terem um peso político na mesa de negociação. 

Quando chega um líder e fala perante o Banco Mundial, é totalmente diferente de quando 
fala um técnico. 

Na área de zoneamento ecológico talvez - é uma autocrítica que podemos fazer - há 
pouca interação da assessoria técnica - o Inesc e o IEA - com as lideranças para acompanhar 
e pressionar uma negociação mais conjunta. Mas você tem que entender que é um projeto 
terrivelmente complicado. Essa interação entre assessoria e lideranças está faltando e a 
culpa é de todos nós. Acho que o objetivo aqui é precisamente entender esse fato e ver como 
podemos superar. 

O objetivo do GTA é ser uma rede de representação das entidades filiadas e promover 
a participação e interesse da sociedade civil, prioritariamente dos movimentos sociais, no 
processo de desenvolvimento sustentável social, econômico e ambiental da Amazônia. 

Acho que o Jean-Pierre colocou uma coisa que é importante: precisamos procurar 
mostrar eficiência para que os recursos dos projetos realmente cheguem nas comunidades e 
nas várzeas. 

E aquela idéia de um encontro de socialização de experiências concretas também 
acho superinteressante. Se existir a possibilidade de fazer algum trabalho conjunto estaríamos 
à disposição. 

Luiz Rodrigues de Oliveira (Fórum das ONGs de Rondônia) 
A participação nos grandes programas na Amazônia financiados pelo Banco Mundial 

se deu no âmbito da estruturação das representações regionais ( quanto maior e melhor a 
estruturação das representações regionais, maior foi a participação). Essas representações 
regionais são de fundamental importância para o acompanhamento das políticas públicas. 
Na prática esses são projetos experimentais, são projetos novos também na concepção do 
Estado, projetos que têm tudo para ser diferentes dos anteriores mas que poderão também 
ser iguais ou ainda mais complicados que os anteriores. Portanto, são projetos que estão aí 
dependendo da nossa interferência. Por outro lado, também a nossa forma de organização é 
experimental, é nova e é difícil. Acho que temos negligenciado essa discussão do relacio 
namento interno das organizações na formação dessas redes e desses fóruns. Veja o movi 
mento dos seringueiros por exemplo: é um movimento novo, com toda uma forma particu- 



lar de organização vinculada com uma forte dependência às suas assessorias em alguns 
aspectos. Por outro lado, temos os índios ainda numa organização muito incipiente. E temos 
os trabalhadores rurais com toda uma história de muitos anos de luta no campo, até ligada 
à luta armada, e uma série de coisas que é totalmente diferente. Não podemos botar tudo no 
mesmo saco e dizer: está tudo certinho, porque precisamos ver essa questão e tratar com as 
diferenças que existem. 

Aliás, não viemos aqui para trazer flores e dizer "não, lá em Rondônia está tudo 
certinho, lá está funcionando", quer dizer, há problemas e não podemos colocar esses pro 
blemas debaixo do tapete. Não querer discutir e ficar discutindo o problema só no plano 
técnico. Não são os técnicos que vão mudar a política. Quem vai mudar a política são 
exatamente os atores, são as populações beneficiárias. Então, acho que o que poderia sair 
desse seminário - esta é uma sugestão - é um pouco mais de atenção que deve ser dada 
para essa questão do relacionamento dos atores deste processo. 

Falávamos aqui, por exemplo, da questão da comunicação. Acho que o problema vai 
além, o problema é a linguagem. Em Rondônia dissemos: "Não, agora o problema da 
comunicação está resolvido". Montamos uma estrutura capaz de socializar a informação. 
Mas agora chegamos a outro problema, o problema não é mais só fornecer informação, é 
como fornecer essas informações e em que linguagem fornecer, quais são os meios que 
vamos utilizar? Criamos um boletim. Entretanto, o boletim serve só a uma das linguagens, 
serve para uma discussão interna ainda entre as lideranças mais esclarecidas do movimento. 
Temos a questão dos seringueiros que não conseguem absorver o mesmo tipo de informação 
que os trabalhadores rurais e os índios; e entre os índios ha níveis diferentes de inserção na 
sociedade branca. 

Nosso objetivo não pode ser interagir com o Estado no campo técnico, temos que 
interagir com o Estado em nível político. 

Portanto, existem alguns aspectos dessa discussão que precisamos rever: até que 
ponto uma embaixada em Brasília, em nome de trezentas organizações, está de fato sendo 
desaguadouro dos anseios dessas populações, ou até que ponto precisaria haver mais inte 
ração. É evidente que a estrutura deveria ser maior do que a existente atualmente. Essas são 
questões para as quais nós não temos fórmulas, estamos ainda experimentando. Preci 
samos encontrar essas fórmulas juntos, discutindo, abrindo para discussão, regionalizando, 
localizando essas discussões. 

Se aceitamos participai: de um projeto, por exemplo, como o Programa Piloto ou o 
Planafloro, jamais vamos ter que aceitar um pacote enviado pelo Banco Mundial e aceito 
pelo governo brasileiro. Em Rondônia, por exemplo, o Planatloro não previa na sua concepção 
original financiamento de alternativas de produção para comunidades indígenas. Batemos 
os pés no ano passado e conseguimos para 1994 US$ 300 mil para investimentos em projetos 
alternativos de produção na área indígena. A questão da educação indígena também não 
estava incluída, conseguimos incluí-la nesse mesmo ano. Então essas coisas são possíveis 
desde que a gente tenha peso político para chegar e impor ao Estado. Não devemos servir 
de legitimação ao governo brasileiro para ir ao banco contratar projetos; devemos dizer o 
seguinte: "A sociedade está aí e concorda com esse projeto, entretanto, ela quer esse projeto 
desse jeito." 

William César Sampaio (FASE-Cáceres/Formad) 
Acho que a participação da sociedade nos projetos multilaterais significa um processo 

de amadurecimento e até mesmo de democratização da sociedade mundial. Não podemos 
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pensar mais só em recursos, milhões e milhares de dólares que só favorecem uma pequena 
elite mundial e ainda causam com isso uma devastação dos recursos naturais. Essa demo 
cratização da sociedade mundial começa a transplantar as fronteiras dos países e demanda 
um acompanhamento do emprego dos recursos que, em última análise, são recursos públicos 
gerados pela sociedade internacional. No Brasil, a democratização da sociedade é um fato 
novo. Faz pouco tempo que estamos saindo de um governo autoritário e vivendo uma 
experiência de democracia. Há poucos anos atrás se as ONGs e os movimentos não tivessem 
capacidade técnica isso não seria um problema. Queríamos garantir a sobrevivência política, 
o espaço político da sociedade. Não discutimos políticas públicas e não tentamos acompanhar 
e monitorar a aplicação de recursos. Mas essa tendência de participação e de preocupação 
com o público é uma tendência que vai se firmar cada vez mais. Isso, portanto, traz novos 
desafios e novas questões para as pautas dos movimentos e das ONGs. E vejo que tem um 
número reduzido de ONGs que tem acúmulo nesta área. Mas temos que reforçar também 
as ONGs menores, os movimentos para monitorar políticas públicas e com isso ir aprendendo, 
ir crescendo, ir acumulando um grau de amadurecimento para responder aos novos desafios. 

Devemos tentar, a partir desse seminário e de outras discussões que vamos fazer para 
frente, pensar em mecanismos para reforçar as capacidades de intervenção dos fóruns. Um 
reforço dos próprios fóruns significa, em última análise, o fortalecimento das ONGs que 
deles participam. Precisamos aprofundar melhor entre o Fórum de Rondônia e Mato Grosso 
uma estratégia mais geral e comum de enfrentamento dessas políticas do Banco Mundial 
na região Noroeste do Brasil e talvez até no Brasil inteiro. Acho que isso seria um ponto de 
partida interessante, apesar de as realidades estaduais serem diferentes. Mas precisamos 
ter em mente que tanto o Prodeagro quanto o Planafloro são projetos que têm a orientação 
política comum do Banco Mundial, então nos precisamos também de dar respostas 
conjuntamente e desenvolver uma estratégia comum. 

r: 
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As 45 entidades presentes no Encontro Internacional de Trabalho "Diversidade ecos 
social e estratégias de cooperação entre ONGs na Amazônia", reunidas em Belém de 13 a 
16 de junho de 1994, discutiram as problemáticas da biodiversidade, do zoneamento 
ecológico-econômico (ZEE) e dos programas multilaterais. Identificaram, no diagnóstico 
dos problemas relacionados a estes temas, os seguintes aspectos principais: 

Biodiversidade 
r 1. A biodiversidade cumpre um papel de suma importância para a sobrevivência de 

ecossistemas naturais e dos povos que vivem dela e há séculos a conservam. Os novos 
migrantes e colonos que, em décadas recentes, vêm povoando as florestas e outros ecos 
sistemas - às vezes de maneira imprópria - também já começam a perceber o seu próprio 
interesse em se somar às populações tradicionais na busca de novas formas de uso sustentável 
dos recursos biológicos e genéticos oferecidos pela biodiversidade. 

2. Predomina entre as entidades e instituições de pesquisa da região um grande 
desconhecimento desta problemática, principalmente no que diz respeito a considerações 
políticas, econômicas e jurídicas quanto ao uso e controle sobre os recursos genéticos pre 
sentes na biodiversidade, e também sobre os produtos comerciais derivados destes recursos. 

3. Também entre as comunidades locais e movimentos sociais que habitam as áreas 
ricas em biodiversidade há pouca compreensão de sua importância como suporte para a 
própria população, inclusive como fator econômico para estratégias de desenvolvimento 
local sustentável. 

4. O recurso genético de plantas, de animais, do solo da Amazônia e de outras regiões 
está sendo levado de graça como matéria-prima para as nascentes indústrias transnacionais 
de biotecnologias, sem regulamentação alguma por parte do Estado, em uma espécie de 
"garimpagem genética" que representa prejuízos para a economia e a soberania nacionais. 
O governo federal está sendo omisso ao não fazer valer os seus direitos - garantidos pela 
Convenção sobre a Diversidade Biológica - de exercer um controle e assegurar uma 
participação nacional nos beneficies sobre esta atividade. 

5. Da parte da autoridade pública, falta vontade política de implantar áreas de 
conservação, reservas indígenas e extrativistas ou políticas agrícolas que ponham fim à 
destruição da biodiversidade da Amazônia. Isto significa desperdiçar um potencial de 
desenvolvimento com a participação e em beneficio das comunidades e populações locais. 

6. O Projeto de Lei sobre Propriedade Industrial, que visa, entre outras coisas, permitir 
o patenteamento das biotecnologias e de muitos tipos de seres vivos no país representa 
neste sentido uma alienação do direito de dispor livremente das tecnologias necessárias 
para desenvolver os recursos genéticos nacionais de forma competitiva, além de possibilitar 
o monopólio estrangeiro sobre os produtos desenvolvidos a partir dos recursos genéticos 
nacionais. 
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7. Tudo isto vem acompanhado de uma política implícita e sistemática de sucateamento 
pelo poder público de urna capacidade científica e tecnológica nacional na área biotec 
nológica, que fosse capaz de produzir tecnologias e produtos nacionais capazes de satisfazer 
uma estratégia de desenvolvimento em beneficio da economia da Amazônia e do país. 

8. A integração do país à economia global (e da Amazônia à economia nacional) 
nesta área deverá ser feita de modo a diminuir as relações atuais de dependência e exploração, 
mas não poderá prescindir da contínua cooperação internacional, sempre com base no 
fortalecimento das próprias forças nacionais, regionais e, particularmente, das comunidades 
locais, para viabilizar um desenvolvimento sustentável e equitativo. 

Como resultado, chegamos a apresentar as seguintes proposições para dar início a 
um trabalho permanente de nossas entidades, movimentos e redes nesta temática. Estes 
trabalhos podem ser assumidos desde já por iniciativa dos movimentos, entidades, fóruns e 
redes locais e regionais que já atuam na região, na perspectiva de serem mais sinergizados 
e potencializados pela criação de uma articulação entre as entidades presentes neste encontro 
e outras que ofereçam um aparelho o mais leve possível para a disseminação de informações 
e coordenação de esforços. 

1. Acompanhar e assegurar a participação da sociedade civil nas iniciativas dos 
governos federal e estaduais que visem ou tenham impactos sobre a biodiversidade, sua 
conservação e o acesso a usufruto dos recursos genéticos. Promover a capacitação de repre 
sentantes das entidades para poderem discutir as medidas propostas. No momento, estas 
iniciativas incluem principalmente: 

a) O projeto de lei atualmente no Senado Federal sobre patentes (PL 115, Propriedade 
Industrial). Fortalecer as pressões sobre o Senado e o governo contra o patenteamento das 
biotecnologias e dos seres vivos e microorganismos. 

b) O Programa Nacional de Biodiversidade atualmente em fase de elaboração pelo 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia. Assegurar a participação da sociedade civil 
para garantir um conteúdo com propostas que levem em conta as preocupações deste 
encontro. 

e) Promover a elaboração de uma nova lei que regulamente o exercício da soberania 
nacional sobre o acesso e usufruto dos recursos genéticos nacionais, fazendo valer os direitos 
garantidos desde a entrada em vigor da Convenção sobre Diversidade Biológica, no final 
de 1993. 

d) O projeto de lei no Congresso que estabelece o Sistema Nacional de Áreas de 
Conservação, principalmente no que diz respeito ao papel das populações locais. 

e) O projeto de lei no Congresso sobre Recursos Hídricos, considerando a altíssima 
concentração e a vulnerabilidade da biodiversidade característica de áreas ribeirinhas, 
alagadas etc. 

2. Acumular e disseminar maiores conhecimentos sobre experiências realizadas ou: 
em curso que envolvam o uso da biodiversidade, com o objetivo de capacitação das entidades 
e movimentos e de fundamentar sua atuação nesta área. Aqui devem ser contempladas as 
experiências tanto de uso e manejo local em beneficio das populações de agricultores, 
extrativistas etc. como também de uso para fins científicos e industriais que, com freqüência, 
vêm a constituir o que temos denominado de "garimpagem genética". 

3. Buscar formas de relacionar vários aspectos da luta em tomo da conservação e uso 
da biodiversidade com a vida do homem amazônico, para que estas questões sejam· 
reconhecidas e incorporadas às lutas mais amplas dos movimentos e entidades, por exemplo: 

a) A necessidade de dar incentivos à pequena produção agrícola em padrões apro 
priados à realidade local, promovendo a diversificação das culturas, o uso de práticas como 



os "quintais" agrossilviculturais, a conservação e valorização de recursos fitogenéticos 
nativos, e de oferecer subsídios financeiros para retribuir a sua contribuição não monetária 
à conservação e à diversificação. 

b) Promover a reforma agrária e a demarcação de reservas extrativistas e indígenas 
para viabilizar a conservação e possibilitar o desenvolvimento sócio-econômico com base 
na exploração sustentável da biodiversidade, considerando inclusive que o assentamento 
territorial estável das populações é, entre outros, um fator fundamental para que estas possam 
se relacionar de forma saudável e proveitosa com seu ambiente. 

e) Eliminar todos os incentivos oficiais na agricultura que promovem a monocultura 
e os grandes projetos agrícolas e pecuários, que mais devastam a floresta e a valiosa bio 
diversidade local do que contribuem para qualquer tipo de desenvolvimento sustentável. 

d) Reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual de povos indígenas, 
extrativistas, ribeirinhos e do campesinato, através da discussão com entidades, movimentos 
e comunidades, aprofundando o estudo das formas jurídicas e comerciais mais apropriadas 
para garanti-los. 

e) Relacionar a temática da biodiversidade à da segurança alimentar, principalmente 
no tocante à valorização dos recursos fitogenéticos para a agricultura e o extrativismo, 
estabelecendo pontes conceituais e de cooperação entre os movimentos. Levar as conclusões 
deste encontro para as conferências estaduais e nacionais sobre a segurança alimentar. 

t) Promover políticas que fortaleçam os centros regionais de pesquisa científica, e 
procurar relações das entidades e movimentos com os mesmos que superem o atual 
isolamento da sociedade que caracteriza a maioria de seus trabalhos. Em particular, somar 
esforços com entidades como a SBPC e com as sociedades e conselhos científicos específicos 
para conhecer melhor as práticas atualmente em curso de coleta e exportação de recursos 
genéticos e os termos jurídicos e comerciais em que este trabalho vem sendo feito, e para 
disseminar informações e orientações para a comunidade científica neste sentido. 

4. Iniciar, entre os participantes deste encontro, uma articulação que vise facilitar 
uma coordenação mínima destes esforços, a discussão democrática sobre linhas de atuação 
comuns e a coleta e a socialização de informações e experiências. 

Zoneamento Ecológico-Econômico 
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O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), considerado pelo governo como uma 
primeira etapa de um processo de planejamento, deveria elaborar diagnósticos e indicar 
critérios para a execução de um plano de ordenação do território, a expressão espacial das 
políticas econômicas, social, cultural e ecológica. 

Contudo, a concepção e a prática da implantação do ZEE têm levado a que se tome 
mais um processo técnico-burocrático. 

A falta de articulação entre os órgãos governamentais responsáveis pelos encami 
nhamentos referentes ao ZEE e a disputa intragovemamental fazem com que sejam elabo 
rados zoneamentos a partir de diversas metodologias, o que leva a um questionamento do 
zoneamento como um instrumento de planejamento. 

O ZEE não pode ser um instrumento técnico-burocrático que, elaborado a partir de 
procedimentos questionáveis, leve à identificação de "vocações naturais" de áreas ou regiões. 
Preocupa o fato de o BIRD considerar o ZEE como obra, suscetível inclusive de licitação 
internacional. 

Ao contrário, o ZEE deve ser considerado um processo técnico-político que, a partir 
de uma ampla participação da sociedade civil e de concertação entre os órgãos estatais, 



estabeleça princípios para a elaboração e implantação de políticas públicas coerentes e 
consistentes. 

Na prática os ZEE, tanto os que estão sendo elaborados para as macrorregiões quanto 
os que estão concluídos em nível estadual, têm sido feitos a toque de caixa apenas para 
assegurar o recebimento de financiamentos externos, tais como o Planafloro, o Prodeagro e 
o PP-G7, e apropriação das informações relativas aos recursos naturais e seus potenciais. 

As consultas à sociedade civil organizada e às comunidades locais não têm, na grande 
maioria dos casos, servido a uma efetiva participação da sociedade. A nosso ver, a incor 
poração dos diferentes setores da sociedade e das comunidades locais é um pressuposto à 
elaboração de um ZEE. 

A política fundiária, a política ambiental de criação de Unidades de Conservação e 
outras com componentes espaciais encontram-se desarticuladas do processo de ZEE. O 
zoneamento como instrumento de política pública não pode ser formulado sem uma clara 
articulação com esse conjunto de políticas públicas. 

Com todas as suas falhas e imprecisões o ZEE serve, atendendo à legislação federal, 
ao controle de incentivos fiscais em projetos :financiados com recursos do Finam. Os projetos 
apoiados pelo Finam devem ter "declaração" da SAE, baseada no ZEE. Quais os conteúdos 
das declarações da SAE? Qual a utilização do ZEE para a concessão ou restrição ao uso 
desses recursos? Essas e outras informações não estão sendo repassadas à sociedade civil. 
A utilização política do ZEE ainda continua sendo acobertada pelos órgãos governamentais. 

Permanece para nós uma dúvida se o ZEE deveria ser normativo ou indicativo. Como 
instrumento normativo, abre possibilidades para lutas sociais, exigindo que seja respeitado; 
no entanto, corre-se o risco de não levar em conta a dinâmica social, econômica e política e 
perder a flexibilidade necessária a todo projeto de desenvolvimento que incorpore a 
população. 

Nesse contexto, as ONGs e os movimentos sociais ainda não têm conseguido organizar 
a intervenção em tomo do ZEE. 

As ações realizadas em âmbito estadual, basicamente em Rondônia e no Acre, ainda 
não conseguiram se generalizar. 

A intervenção no componente estrutural ZEE do PP-G7 tem sido insatisfatória. 
O acompanhamento, na esfera federal, da Comissão de Zoneamento Ecológico 

Econômico se apresenta como um instrumento insuficiente de participação. 
Assim, é necessário que os fóruns, o GTA e outras articulações se integrem mais 

decididamente nos processos de ZEE estaduais e que se crie uma rede informal, organizada 
dentro dos fóruns e do GTA, que articule as ONGs e os movimentos sociais que pretendam 
desenvolver ações junto ao ZEE em âmbito estadual e federal. 

Além disso, experiências de zoneamento alternativo, como o elaborado em Grande 
Carajás, devem ser desenvolvidas em outras áreas. 

- ..,,,; 

Programas multilaterais: a sociedade civil e a participação 
em programas financiados pelo Banco Mundial e pelo Banco Inte 
ramericano de Desenvolvimento 

Os programas acompanhados e analisados por nós (Prodeagro, Planafloro, Programa 
Piloto para a Preservação da Floresta Tropical Brasileira, Projeto de Recuperação das 
Baixadas da Bacia do Una, Macrodrenagem, Belém) representam uma oportunidade para o 
debate sobre modelo de desenvolvimento na Amazônia e acenam com possibilidades de 



r 

participação da sociedade civil. 
Verificamos que esses programas se chocam com uma dinâmica predatória de outras 

políticas em curso. Há falta de coerência entre as políticas. 
No âmbito do Planafloro (Rondônia), por exemplo, constatamos que o Incra continua 

a reconhecer o desmatamento como forma de assegurar a posse e propriedade; continua a 
implantar colonização nas áreas destinadas às reservas extrativistas. Em outros casos, estão 
sendo contratados serviços para demarcação de reservas sem que estas mesmas tenham 
sido criadas. Além disso, de um total de 2 milhões de hectares previstos para reservas, há 
recusa por parte do estado em desapropriar 1 /3 equivalente às áreas apropriadas priva 
damente, limitando-se este a demarcar o estoque de terras públicas. Nas áreas indígenas 
não estão sendo implementadas medidas concretas de apoio às comunidades como previstas 
no programa. Há ainda a incompatibilidade na aplicação dos instrumentos de políticas 
agrícolas voltados para o crédito. Enquanto o Planafloro, através do seu fundo de crédito 
(Fundagro ), incentiva o sistema agroflorestal, outros programas de crédito rural com muito 
mais recursos, como o FNO, investem volumes muito maiores de· recursos com prioridade 
para a pecuária extensiva. Paga-se pela destruição do meio ambiente. . 

No Programa Piloto, a demarcação de áreas indígenas constitui-se em um dos 
componentes do projeto. Recentemente, o governo brasileiro, através do Itámaraty, propôs 
aos doadores a sua exclusão. Face à mobilização e à pressão por parte das lideranças 
indígenas, GTA e tantas outras entidades da sociedade civil, o governo recuou desta posição. 

O projeto voltado para as florestas nacionais (Flonas) continua a privilegiar a explo 
ração madeireira, sendo ainda profundamente questionável o próprio conceito de Flona. 

Chama a atenção o descaso com que o Programa Piloto trata a população agrícola da 
Amazônia e a necessidade de fortalecer a agricultura e agrossilvicultura numa perspectiva 
de desenvolvimento sustentável, ao contemplar essa realidade , embora ela seja predominante 
na Amazônia, só no componente Projetos Demonstrativos. 

Em Belém, o Programa de Macrodrenagem, que contempla uma reivindicação histórica 
de saneamento inscrita nas lutas populares desde a década de 70, tende a intensificar a 
especulação imobiliária e perda de direitos das populações que habitam nas áreas de 
abrangência do programa. Não há projeto de política habitacional incluído no programa. 
Como contraposição à proposta nele contida de massificação da urbanização tipo Cohab, o 
Fórum Metropolitano de Belém elaborou proposta alternativa de reassentamento resgatando 
o sentido histórico da urbanização em quadras e com áreas nos lotes destinadas aos quintais. 

Com relação ao Prodeagro (Mato Grosso), o cronograma de execução encontra-se 
atrasado. Em um ano, os gastos do governo do estado não chegaram a 20% dos recursos 
disponíveis, Reunidos no Fórum de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad), ONGs e 
movimentos têm questionado a metodologia e a dinâmica do Prodeagro que acaba por 
reproduzir o Polonoroeste, a falta de definição de legislação ambiental no estado e a 
desarticulação entre os componentes do programa. O programa se fragmenta nas várias 
secretarias de Estado e é visto como um órgão e não como um programa integrado, 

Os programas analisados por nós representam um novo desafio para as ONGs e os 
movimentos sociais. Constitui-se de fato uma novidade esta busca de participação para 
influenciar os programas. Esta possibilidade de acompanhamento dos programas é fruto de 
lutas e só foi possível a partir da organização da articulação de entidades e movimentos 
sociais, o que significa a construção de novos espaços de interação política. 

Mas, embora os vários programas acenem com esta possibilidade, há bloqueios, 
dificuldades e esvaziamento dos espaços de participação, em razão tanto do quadro das 
contradições das várias políticas quanto dos interesses imediatos das velhas e novas 
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oligarquias que dominam política e economicamente os estados da região e da sua concepção 
de desenvolvimento. Resulta disso o não atendimento às propostas que algumas vezes estão 
previstas nos projetos, passando pela restrição à participação e chegando ao cerceamento à 
informação. 

a) No Programa Piloto há dificuldades de participação nos projetos estruturais, ficando 
a participação mais restrita aos projetos demonstrativos. Há falta de informações. O com 
ponente do projeto Zoneamento Econômico-Ecológico, por exemplo, entra na negociação 
dos projetos estruturais e não se tem conhecimento sobre o que se negocia entre o governo 
e doadores. 

b) No Prodeagro, depois de dois anos, o Formad continua com dificuldades de obter 
informações e ter uma participação qualitativa. Só recentemente está sendo elaborada uma 
minuta de protocolo de entendimento com vistas a definir os mecanismos de participação e 
acompanhamento. 

c) Em Belém, igualmente, há limites para obtenção de informações, embora tenha 
sido constituído um comitê assessor, com representação da sociedade civil. No ano passado, 
pela primeira vez, com o apoio de uma agência de cooperação internacional, se conseguiu 
um canal junto ao Banco Mundial. 

d) No Planafloro, em um dos espaços formais de participação da sociedade, asco 
missões normativas do programa, nas quais se faz a compatibilização dos planos operacio 
nais com o marco do programa, o trabalho acabou se reduzindo ao monitoramento de preços 
de compra de equipamentos. Há dificuldades também em manter os outros espaços 
originalmente conquistados e o Estado criou outros mecanismos, esvaziando tais espaços. 

Em debate recente o Fórum de ONGs de Rondônia, face a este quadro de execução do 
programa, decidiu retirar-se, iniciando uma campanha pela suspensão dos desembolsos até 
que seja negociada outra pauta. 

Entendemos que a finalidade da participação é que os projetos cheguem aos 
destinatários. A participação tem pois um duplo sentido: participação do ponto de vista da 
criação de espaços educativos e como espaço político. Para tanto é necessária a demo 
cratização de informação e a garantia de espaços reais para que a sociedade possa influenciar 
nos programas. 

Frente a este quadro, apresentamos as seguintes proposições: 
1. Na área da informação: no plano nacional, envolver bancadas de parlamentares 

nos lobbies junto ao governo pela democratização de informação; no plano internacional, 
cabe reforçar a luta pela democratização do Banco Mundial, porque é sabido que o governo 
brasileiro tem feito oposição a este processo. 

2. Fortalecimento das articulações: aparelhar fóruns, GTA etc. para que se dê o diálogo 
e a informação política, garantindo-se também publicações periódicas para assegurar o 
debate com a sociedade; articulação das várias formas de organização em rede, fóruns na 
perspectiva de se constituir um ator coletivo com forças para intervir. 

3) Na perspectiva de dar continuidade e aprofundar os nossos debates e as nossas 
propostas, nos propomos: 

- Aprofundar nossos conhecimentos sobre os agentes multilaterais, suas linhas e sua 
política global. 

- Realizar um encontro de socialização de experiências, a partir do qual seriam 
retomadas as reflexões sobre biodiversidade e zoneamento no sentido de ver como se 
atualizam na prática estas questões, além de possibilitar o aprofundamento sobre a pedagogia 
dos projetos. Para tanto, foi feita a indicação no sentido de que fóruns, GTA etc. se articulem. 

- Ampliar o debate sobre modelo de desenvolvimento na Amazônia. Neste sentido, 



reivindicamos que sejam incluídas na pauta da discussão do Programa Piloto as questões 
da agrossilvicultura para o campesinato e da pese.a artesanal, numa perspectiva de projetos 
integrados e que seja desencadeada a elaboração de projetos que incluam estes segmentos 
na Amazônia. 

Declaração final: garantir a diversidade ecológica e social 
na Amazônia 

A ecologia, além de tratar da flora, da fauna e demais recursos naturais, está articulada 
à temática social, relativa à ocupação dos espaços naturais pelo homem da Amazônia em 
sua dimensão histórico-econômica e cultural. - ' 

Considerando essa visão, o Encontro Internacional trabalhou três pontos básicos para 
a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, tanto social quanto 
ambientalmente, para a Amazônia: 

a) O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), apresentado como instrumento 
importante para o planejamento estratégico na região; , - 

b) A biodiversidade, particularmente no que tange ao patenteamento dos seres vivos 
e biotecnologias como alerta a uma situação que pode causar prejuízo de longo alcance à 
soberania nacional e ao desenvolvimento da Amazônia e; · · 

e) a apreciação crítica de grandes projetos ambientais do governo financiado por 
bancos multilaterais no que diz respeito à participação da sociedade em sua efetivação. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico é um instrumento de governo que pretende 
organizar o processo de ocupação do território. No entanto, no seu desenvolvimento pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) tem se revelado um processo burocrático que 
não leva em conta nem a ampla participação da sociedade civil nem a necessária articulação 
entre zoneamento que já vêm sendo desenvolvidos em diversos níveis de governo. Nesse 
processo, também não se tem buscado a articulação com as diversas políticas públicas, tais 
como a fundiária e a de unidades de conservação, entre outras. Tais deficiências, associadas 
à pressa com que são encaminhadas, sugerem que o objetivo do governo limita-se à obtenção 
de recursos em fontes de financiamento que colocam o zoneamento como pré-requisito. 

A diversidade de formas de vida vegetal e animal é essencial para a sobrevivência de 
ecossistemas naturais e dos povos que deles vivem e há séculos os conservam. O desco 
nhecimento dessa problemática, tanto por parte da sociedade quanto das próprias instituições 
de pesquisa, e a omissão do governo têm permitido a chamada "garimpagem" genética. 
Estas consistem em processos de apropriação gratuita de recursos genéticos nacionais como 
matéria-prima para as nascentes indústrias de biotecnologia que, no futuro, nos fornecerão 
produtos industrializados de alto custo, tais como medicamentos, cosméticos, entre outros. 
O projeto de lei em tramitação no Congresso, que visa ao patenteamento de biotecnologia e 
de seres vivos no país, é, na verdade, uma ameaça à soberania nacional sobre esses recursos 
genéticos, bem como às amplas potencialidades de desenvolvimento sustentável e autônomo 
da Amazônia. 

Os grandes projetos ambientais do governo brasileiro - com apoio do Banco Mundial 
e do BID- como o Planafloro (RO), o Prodeagro (MT), o Programa Piloto (Amazônia) e o 
Macrodrenagem (Belém), avaliados no encontro, apontam que, apesar de propalarem a 
preservação, o diálogo com a sociedade e a valorização das comunidades atingidas, negam 
informações às entidades e estabelecem relações que, contraditoriamente, continuam sacri 
ficando o meio ambiente e as populações localizadas nas áreas desses projetos. O Projeto 
de Macrodrenagem, por exemplo, não impede que a especulação imobiliária empurre as 
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Belém (Pará), 13 a 16 de junho de 1994. 

populações atingidas para periferias mais remotas. Em Rondônia, o conjunto de percalços 
do Planafloro levou a que o fórum das entidades da sociedade civil daquele estado solicitasse 
ao Banco Mundial a suspensão do financiamento daquele programa até que os problemas 
fossem superados. 

Ante o exposto, as entidades presentes ao encontro afirmaram a sua convicção de que 
só um modelo alternativo de desenvolvimento poderá preservar a diversidade sócio-cul 
tural e ecológica da Amazônia. Para tanto, é urgente a democratização do processo de 
Zoneamento Ecológico-Econômico da região, com a ampla disseminação de informações e 
a participação da sociedade civil na formulação de todas as políticas públicas de ordenamento 
do território. Essa participação é essencial para a preservação da biodiversidade como recurso 
estratégico para o desenvolvimento autônomo da sociedade brasileira. Será igualmente 
indispensável a formulação de uma política nacional de biodiversidade que impeça a 
exportação irregular de recursos genéticos e o patenteamento de seres vivos e biotecnologias 
propugnados pelas transnacionais e ainda articular a garantia da segurança alimentar e 
uma política de reforma agrária e agrícola. 

A participação de representantes da sociedade civil em instâncias de acompanhamento 
e coordenação de projetos financiados por bancos multilaterais abre novas oportunidades 
para o debate sobre alternativas de desenvolvimento para a Amazônia. As dificuldades 
evidenciadas por essas experiências mostram que só o aprofundamento da participação 
democrática pode recolher, nestes programas, elementos para um modelo de desenvolvimento 
democrático, fundado na diversidade sócio-cultural e ecológica da região amazônica. 
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A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS 
GENÉTICOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Paulo Roberto F. . Carneiro 
Biólogo do Plano Diretor da Bacia do Rio Iguaçu (Coppe/PNUD/Serla) 

Apresentação 
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O propósito desse texto é servir de referência para os trabalhos que serão desenvolvidos 
no Encontro Internacional de ONGs - Diversidade ecossocial e estratégias de cooperação 
entre ONGs na Amazônia>, organizado pelo Fórum da Amazônia Oriental (FAOR), e pela 
Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional (FASE). 

Para sua elaboração foi realizado um levantamento junto às principais organizações 
não-governamentais e instituições públicas que vêm trabalhando o tema da biodiversidade 
e recursos genéticos na Amazônia. A pesquisa teve como objetivo fazer um mapeamento 
preliminar das principais iniciativas que vêm sendo desenvolvidas na região, tentando 
compreender quais as características e tendências dessas iniciativas, quem são os parceiros 
institucionais, que beneficias essas experiências poderão trazer para a região, dentre outros · 
aspectos. 

Inicialmente, para um melhor entendimento da importância estratégica da biodiver 
sidade e recursos genéticos para a região, teceremos alguns comentários sobre o significado 
ecológico da biodiversidade, bem como sua importância no sistema agroalimentar e no uso 
medicinal por povos tradicionais, e na obtenção de princípios ativos por parte da indústria 
farmacêutica. 

Em seguida, será feita uma caracterização das entidades entrevistadas, apresentando 
sucintamente os projetos que vêm sendo desenvolvidos. Em decorrência do curto tempo 
disponível e das limitações :financeiras, restringiu-se o trabalho às instituições com sede 
nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, Manaus e Belém. Nesse sentido, os 
resultados aqui apresentados não têm a pretensão de cobrir todas as experiências em curso, 
nem tampouco entrar em detalhes técnicos dessas iniciativas, limitando-se a descrever as 
características gerais desses projetos. 

Por último, serão feitos alguns comentários com o intuito de fornecer elementos de 
reflexão para os trabalhos que serão desenvolvidos na respectiva comissão temática. 

Considerações gerais 
O termo riqueza de espécies refere-se ao número total de espécies que vivem em um 

dado ecossistema, enquanto que o tenrio biodiversidade implica não só a riqueza de espécies, 
como também o modo como essas espécies se ponderam em relação à abundância, fluxo de 

r 



'. 

""' 

energia ou alguma outra medida de importância ecológica. Portanto, a diversidade biológica 
pressupõe que as espécies não só são diferentes, como também interagem uma com as 
outras, formando um conjunto complexo de relações intra e interespecíficas, 

Nos ecossistemas tropicais, como o da região amazônica, essas relações assumem 
sua expressão máxima. Esses sistemas desenvolveram-se em ambientes com uma maior 
estabilidade climática, "ambientes benignos", quando comparados com as regiões situadas 
nas baixas latitudes. Tal aspecto influenciou profundamente os processos de diversificação 
evolutiva das espécies, culminando na formação de sistemas de alta complexidade funcional 
e estrutural. 

Em ecossistemas complexos, o processo de seleção natural das espécies envolve 
mecanismos de interação entre as espécies ( co-evolução ~ seleção de grupo) 1 estabelecendo 
um elevado grau de interdependência dos diferentes componentes biológicos do sistema. 
Por esse motivo, embora muitas vezes algumas espécies não despertem um interesse direto 
na sua conservação, a alta interdependência funcional e estrutural recomenda que a estratégia 
de conservação dos recursos naturais envolva ao máximo o conjunto das espécies de um 
dado ecossistema. 

Enquanto o termo biodiversidade tem um sentido mais genérico, a denominação 
recurso biológico e recurso genético pressupõe o uso ( ou potencial de uso) econômico desses 
recursos. A diferença entre os dois termos consiste em que o primeiro compreende o conjunto 
de organismos de uma região, país, etc que representa real ou potencial utilidade ou valor 
para a humanidade, e o segundo refere-se, em geral, ao potencial econômico contido no 
reservatório genético desses organismos. Os aspectos apresentados a seguir são algumas 
considerações sobre os usos sociais da biodiversidade e dos recursos biológicos e genéticos, 
especificamente o agrícola, o de espécies medicinais por povos tradicionais e o de princípios 
ativos para produção de fármacos. 

Quanto ao uso agrícola, um aspecto que deve ser mencionado é o fato dos recursos 
genéticos não se distribuírem homogeneamente em termos geográficos. A maior riqueza de 
variedades de cultivares utilizadas pelo sistema agroalimentar mundial concentra-se em 
regiões determinadas como "centro de diversidade". Praticamente todos os cultivos têm 
seus centros de origem na faixa intertropical de 3 5° de latitude norte até 3 5° de latitude sul. 

Como podemos perceber, esse aspecto assume grande importância estratégica para 
os países do Terceiro Mundo, situados entre essas latitudes, dentre eles o Brasil. Apesar de 
não ser um dos principais depositários de espécies silvestres das principais culturas 
alimentares, o país possui um potencial imensurável de espécies com utilização pouco 
conhecida fora de seus sistemas tradicionais. A Amazônia é, sem dúvida, uma das regiões 
com o maior potencial de estoques genéticos do planeta. 

Os principais reservatórios desses recursos genéticos são os ecossistemas naturais, 
bem como as variedades vegetais utilizadas na agricultura tradicional de países menos 
desenvolvidos. Essas variedades vêm sendo rapidamente perdidas à medida que são 
substituídas por um número relativamente pequeno de variedades novas, comercializadas 
desde a Revolução Verde. 

As técnicas de melhoramento, por mais que utilizem de inovações tecnológicas na 
produção de novas variedades, dependem do reservatório genético existente na natureza, 

(1) A co-evolução é um processo de seleção que envolve uma interação seletiva entre dois grupos principais 
de organismos, unidos por uma relação ecológica Intima. A seleção de grupo, por outro lado, é definida como 
seleção natural entre grupos, ou entre organismos não necessariamente ligados intimamente por associações 
mutualistas. 
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pois não há até o presente momento a possibilidade concreta de criação de novos genes. A 
manutenção de uma ampla base genética é, desse modo, fundamental para a continuidade 
da atividade de melhoramento a médio e longo prazos. 

Mais recentemente, as fronteiras genéticas entre os sistemas naturais e agrícolas foram 
definitivamente rompidas. A engenharia genética tem produzido variedades de organismos, 
implantando genes entre grupos biológicos totalmente distintos. A utilização de caracteres 
fisiológicos ou fenotípicos2 existentes no código genético de espécies silvestres, indepen 
dentemente da proximidade taxonômica3, é certamente uma das vertentes mais promissoras 
da engenharia genética para o melhoramento vegetal. 

O homem sempre fez uso de plantas com a finalidade curativa. No entanto esse 
conhecimento foi sendo perdido com o processo de industrialização e concentração urbana, 
dentre outros fatores. Recentemente, vemos crescer o interesse pelo resgate do conhecimento 
fitoterápico mantido por populações rurais e indígenas, sobretudo pelas empresas 
transnacionais de produtos farmacológicos. : - ·· 

Ainda que este processo tenha ocorrido com as populações dos grandes centros 
urbanos, 80% da população mundial se tratam de enfermidades com base nos conhecimentos 
tradicionais de plantas medicinais, não tendo acesso aos medicamentos modernos desen 
volvidos pela indústria farmacêutica. 

Estima-se que a indústria farmacêutica norte-americana utilize-se de 150 drogas 
provenientes de plantas conhecidas pelos índios. A extinção de espécies nesse país é de tal 
ordem que já compromete essa indústria. Os valores estimados são da ordem de 200 milhões 
de dólares de perdas em vendas por cada planta medicinal desaparecida. 

Recentemente foi firmado um convênio entre a Merck e o Instituto Nacional de 
Biodiversidade, ligado ao governo da Costa Rica. Neste acordo, a companhia pagou um 
milhão de dólares para pesquisar e utilizar material genético das florestas da Costa 'Rica, 
em seus laboratórios nos Estados Unidos, por um período de dois anos. Caso venha à ser 
patenteado algum novo produto a partir desse material, o Instituto receberá parte dos royal 
ties de comercialização. 

Esses exemplos ilustram os interesses que estão em jogo, e a necessidade de nos 
posicionarmos frente a essas questões. 

Mapeamento das organizações que atuam na Amazônia 
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Neste item serão apresentados os resultados do levantamento realizado com· as 
entidades que vêm atuando na Amazônia. As informações foram obtidas em entrevistas na 
sede dessas instituições, não incluindo visitas às áreas em que os projetos vêm sendo 
desenvolvidos. São, portanto, informações provenientes de representantes dessas entidades. 

Para facilitar a exposição, as entidades foram agrupadas em quatro categorias: 
organizações não-governamentais, instituições públicas de ensino e pesquisa, instituições 
públicas de pesquisa agropecuária e extensão rural e o lbama. · · · 

(2) Caractere fenotipico refere-se à expressão exterior visivel da constituição genética hereditária de um 
organismo. 
(3) O termo refere-se ao grau de parentesco entre as espécies. No melhoramento tradicional a troca genética 
é obtida por cruzamento entre parentes próximos, não sendo possfve1:~.µ,tilização de genes de espécies com 
parentesco mais distante. ·· 
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Organizações não-governamentais 

As organizações não-governamentais visitadas foram a Pronatura, Ecotrópica, 
Fundação Vitória Amazônica, IEA, WWF, ISPN, Funatura, Imazom e Projeto RECA. 

• Pronatura 
A Pronatura é uma ONG com sede no Rio de Janeiro e vem desenvolvendo dois 

projetos na Amazônia, ambos financiados pela Imperial Chemical Industries - ICI.4 
O objetivo da entidade é o desenvolvimento de projetos de conservação em florestas 

tropicais úmidas. Para tanto, empregam técnicas visando ao desenvolvimento sustentável, 
para apropriação de comunidades locais. 

O principal projeto em andamento está localizado no rio Juruena, bacia do rio Tapajós, 
no Estado do Mato Grosso. É uma área de colonização com propriedades média de 50 ha, 
com proprietários provenientes do Sul do país. A maior propriedade, 25. 000 ha, pertence a 
Rohder, que é uma indústria de beneficiamento de madeiras nobres e comercializa toda sua 
produção no mercado externo. Este projeto consiste no uso de recursos florestais de terra 
firme, a partir do desenvolvimento de tecnologias de beneficiamento desses insumos. 

A Pronatura conta com o apoio técnico de pesquisadores de diversas instituições e do 
Codetec - Centro de Desenvolvimento Tecnológico, da Universidade de Campinas, que 
vem desenvolvendo sistemas industriais para beneficiamento desses produtos florestais, 
além de contar, em seu quadro de pessoal, com doze técnicos de nível superior. 

A castanha-do-pará é o principal produto beneficiado. O sistema funciona de forma 
integrada, com unidades menores distribuídas pelas propriedades de até 50 ha, que bene 
ficiam parcialmente a castanha, e uma usina de maior porte situada na propriedade da 
Rohder que completa o beneficiamento. Os proprietários contam com uma cooperativa que 
organiza a produção. O sistema produtivo está baseado nesses proprietários, mas incluem 
também outros trabalhadores, como os catadores de castanha, que, por não serem 
proprietários, vendem sua força de trabalho. 

O projeto tem garantia de financiamento pela ICI de vinte anos e já tem três anos de 
iniciado. 

O outro projeto que vem sendo conduzido pela organização está em fase inicial e se 
localiza em Tefé, no Estado do Amazonas. O objetivo desse projeto é a pesquisa básica, 
incluindo inventário florístico e faunístico, além de outros estudos. 

Atualmente, a entidade está prestes a conseguir financiamento do governo do Estado 
do Mato Grosso, através do Prodeagro e do Banco Mundial - BIRD, para implantação de 
outros projetos Pilotos. 

• Ecotrópica 
A Ecotrópica está sediada em Cuiabá e tem quatro anos de existência. Começou 

desenvolvendo atividades em várias áreas, mas tem redirecionado suas atividades para a 
conservação de ecossistemas. 

O maior projeto em andamento é o diagnóstico da bacia do rio Cuiabá, que é o segundo 
rio mais importante na drenagem do Pantanal. O estudo, financiado pelo TNC - The Na 
ture Conservancy, converge para a escolha de áreas representativas para conservação. 
Definidas essas áreas, serão elaboradas propostas de manejo e procura de parceiros inter- 

(4) A ICI é a maior empresa de agroqulmicos do Reino Unido e uma das maiores do mundo. Atua no mercado 
de sementes e investe na área de engenharia genética para agricultura. Aplica biotecnologias para produção 
de novos agrotóxicos e vem solicitando patentes de organismos geneticamente modificados. 
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nacionais para compra para transformação em RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural. 

Atualmente, encontra-se em andamento a coleta de recursos para esse fim junto à 
Fundação Ouro Verde-Germany, revista Ein Herz Für Tiere, Rotary Club Germany e 
particulares. 

• Fundação Vitória Amazônica 
A Fundação Vitória Amazônica é uma ONG de caráter conservacionista, com sede 

em Manaus. O principal objetivo da entidade é consolidar unidades de conservação no Rio 
Negro. 

Atualmente, vem atuando na consolidação do Parque Nacional do Jaú e áreas de 
entorno. O projeto vem sendo desenvolvido há um ano em convênio com o Ibama, INPA e 
a Universidade Federal do Amazonas, e conta com o apoio financeiro do WWF. A idéia 
básica é montar um plano de manejo do parque. 

Em 1992, foi realizado um levantamento sócio-econômico e de saúde da população 
que vive nessa área, com a participação da Fundação Nacional de Saúde. No momento, 
vêm sendo desenvolvidos estudos básicos sobre as características ambientais do parque 
que irão subsidiar o plano de manejo. A Fundação parte do princípio que a população 
residente na área do parque, que totaliza 1. 030 pessoas, deva ser incorporada ao plano de 
manejo, criando alternativas econômicas sustentáveis para essa comunidade. É possível 
que sejam feitas recomendações ao Ibama para modificações no status legal da área, 
adequando-o às futuras proposições de manejo. 

• IEA - Instituto de Estudos Amazônicos 
O IEA é uma ONG de caráter profissional, que visa assessorar o movimento social 

com subsídios, pesquisas e informações. Sua sede situa-se em Curitiba, com escritórios 
regionais em Brasília, Porto Velho e Amapá, e uma representação em Mato Grosso. 

O Instituto foi criado posteriormente ao I Encontro Nacional de Seringueiros da 
Amazônia, em outubro de 1985, ocasião em que foi criado o Conselho Nacional de 
Seringueiros. O Instituto surge com a perspectiva de oferecer subsídios técnicos e assessoria 
jurídica a esse movimento. 

O tema dos recursos biológicos está presente em praticamente todos os projetos que 
vêm sendo desenvolvidos pela entidade, sobretudo nos projetos de apoio à consolidação de 
reservas extrativistas. O instituto defende a adoção de um modelo de desenvolvimento para 
a Amazônia a partir da perspectiva do homem amazônico, rejeitando a adoção de estratégias 
de ocupação usadas em outras regiões do país. Reconhece, dessa forma, a vocação florestal 
da Amazônia e vê no homem amazônico o principal interessado na conservação da floresta. 

Passada a etapa de formulação de uma legislação que desse base legal à implantação 
das reservas extrativistas, outras questões se tomaram emergentes, como por exemplo: como 
garantir a viabilidade das reservas sem uma alternativa econômica para os seus produtos? 
Como desobstruir alguns gargalos, sobretudo o de comercialização de produtos das reservas? 
Nessa perspectiva, o IEA e a empresa de alimentos Nutrimental desenvolveram um projeto 
visando ao aproveitamento da castanha na forma de um produto para. ser comercializado 
nos mercados interno e externo, respeitando-se a capacidade de suporte dos recursos e 
buscando agregar o máximo de valor ao produto. Embora seja uma experiência de grande 
importância na busca de alternativas que viabilizem as reservas extrativistas, muitos 
problemas ainda não foram solucionados. 

Outra atividade do IEA, que mantém interfaces com o tema dos recursos biológicos, 
é a atuação junto aos governos com o propósito de intervir na formulação de políticas 
públicas no tocante a populações e gestão territorial. 
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A instituição conta com o apoio financeiro da Interamerican Foundation, Ford Foun 
dation, Fundação Konrad Adenauer, Comunidade Européia, dentre outras. 

•WWF 
O WWF (Fundo Mundial para a Natureza) é uma agência brasileira, autônoma, com 

posta de técnicos brasileiros de várias especialidades ligados à rede WWF internacional 
com sede na Suíça e atuação em mais de 100 países. Este ano o WWF Brasil será a 29ª 
agência da rede. 

A organização vem apoiando um grande número de projetos na Amazônia, dentre 
eles: os projetos de implantação de reservas extrativistas; elaboração de estudos e planos de 
manejo de unidades de conservação; desenvolvimento de técnicas menos predatórias de 
corte de madeira em áreas piloto, com o objetivo de induzir modificações nos atuais proce 
dimentos de exploração; e apoio a agricultores para a substituição de culturas temporárias 
por culturas perenes diversificadas. 

A agência brasileira do WWF tem se afastado da linha conservacionista, strictu sensu, 
para uma postura de incorporação das comunidades nas políticas de conservação. Segundo 
a instituição, só serão exeqüíveis as alternativas de conservação dos recursos naturais se 
oportunidades de desenvolvimento social e econômico forem dadas para as populações que 
vivem diretamente desses ecossistemas. 

Merece destaque uma experiência nessa linha e que vem sendo apoiada pelo WWF: 
é a elaboração do plano de manejo da Estação Ecológica de Mamirauá. Mais de duas mil 
pessoas que vivem na área têm participado, através de suas lideranças, da elaboração de 
um plano de manejo para a reserva. Estão sendo definidos a forma com que os recursos 
serão explorados pela comunidade e as áreas em que estas atividades não poderão ocorrer 
para garantir a permanência dos estoques. 

O WWF tem incentivado a formação de redes, considera as políticas públicas como 
um instrumento de grande interesse para a entidade e tem dado prioridade ao acompa 
nhamento da implementação do tratado da biodiversidade. 

•ISPN 
O Instituto Sociedade, População e Natureza é uma organização civil de pesquisa 

que atua na interface sócio-ambiental. É um instituto de assessoria a governos, entidades 
privadas, organismos internacionais, organizações não-governamentais e movimento so 
cial por meio de suas representações. Não é, portanto, uma entidade de militância no 
movimento social. 

Como entidade de assessoria, tem participado de projetos que vêm sendo desenvolvidos 
na Amazônia e na região Centro-Oeste. Realizou estudos em reservas extrativistas para o 
Conselho Nacional de Seringueiros; participou do diagnóstico do setor florestal no Brasil, 
incluindo a Amazônia (projeto da Funatura financiado pelo International Tropical Timber 
Organization - ITTO); realizou trabalho para o lhama de dinâmica populacional com vistas 
à gestão ambiental; realizou trabalhos sobre malária; e, recentemente, vem trabalhando 
com nutrição de populações rurais. Os projetos que vêm sendo desenvolvidos atualmente 
contam com o apoio do WWF e do Banco Mundial. 

Um tema de preocupação e reflexão da entidade é a expansão das fronteiras agrícolas 
e as políticas que favorecem essa expansão. Em síntese, interessam-se pelas políticas públicas 
que influenciam o modelo de ocupação. 

• Funatura 
A Funatura é uma ONG conservacionista, com sede em Brasília e atuação em vários 

estados brasileiros, sobretudo na elaboração de planos de manejo e implantação de unidades 
de conservação. 
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Sua área prioritária de atuação é a região de domínio dos cerrados onde vem realizando 
convênios com empresas particulares, proprietários de terra e o lhama, para implantação de 
algumas reservas particulares do patrimônio natural e unidades de conservação. 

Na Amazônia, a Funaturarealizou recentemente três projetos financiados pelo ITTO. 
O primeiro foi um levantamento de sistemas agrotlorestais e, posteriormente, a elaboração 
de propostas para o estabelecimento de projetos pilotos de produção agrossilvicultural, 
envolvendo espécies nativas madeiráveis e frutíferas. A primeira etapa foi concluída, mas 
ainda não houve financiamento para implantação dos projetos pilotos que beneficiariam as 
comunidades de pequenos produtores de Nova Califórnia e Extrema, no Estado de Rondônia, 
e Medicilândia e Altamira, no Pará 

O segundo refere-se ao estudo sobre a exploração do mogno, envolvendo formas de 
exploração, processos industriais, comercialização nos mercados interno e externo, e os 
aspectos sociais, econômicos e ecológicos envolvidos. 

O terceiro é um diagnóstico do setor florestal brasileiro, com base em dados secun 
dários. 

• Imazom 
O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia é uma entidade não-governa 

mental com sede em Belém e atuação na Amazônia Oriental (Pará, Amapá e Maranhão). 
Foi fundado no ano de 1990 e é o único instituto privado de pesquisa na Amazônia. Conta 
atualmente com 12 pesquisadores, atuando em três linhas básicas de pesquisa: ecossistemas 
ribeirinhos, áreas desmatadas e as áreas de florestas. 

O Instituto tem como meta promover o uso sustentável da terra, através de um programa 
que envolve tanto a análise dos atuais usos dos recursos naturais da região, como a promoção 
de alternativas mais adequadas ecologicamente e que demonstrem viabilidade econômica 
para que venham a ser incorporadas pelos agentes econômicos. Uma outra meta do Instituto 
é a formação de pesquisadores para atuar na Amazônia. 

O Projeto Madeira, dentre outros aspectos, está conduzindo um projeto piloto de 
manejo com a finalidade de apresentar alternativas técnicas e econômicas para a exploração 
sustentável da floresta para fins madeireiros. Com essas experiências, o Imazom, junto 
com o Ibama, e apoio do WWF, prepara um manual de manejo florestal. 

Uma outra atuação do Imazom é na área de políticas públicas, mais especificamente 
a análise do Imposto Territorial Rural - ITR, demonstrando os problemas associados a sua 
aplicação. 

• Projeto RECA 
O projeto RECA - Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado, é uma 

iniciativa dos agricultores assentados pelo Incra, em 1984, nas glebas Euclides da Cunha e 
Nova Califórnia, nas margens da BR-364, que liga Porto Velho (RO) a Rio Branco (AC). 
Apesar de não termos feito um contato direto com esses agricultores, a relevância dessa 
experiência levou-nos a incluí-la nessa apresentação.' 

Entre os anos de 1988 e 1989, as lideranças rurais de Nova Califórnia, tendo à frente 
a Associação dos Pequenos Produtores do Ramal dos Pioneiros e Linha 5, iniciaram a 
elaboração de um projeto agrícola com uma nova base social, econômica e ecológica. Um 
número inicialmente reduzido de agricultores, sem assistência técnica, decidiu trabalhar 

·"' 

(5) As informações utilizadas foram baseadas na exposiçâc feita por Sérgio Lopes, coordenador do grupo 
Pioneiros li do RECA, extraido do Relato do Laboratório Ambiental, realizado de 26 a 30 de setembro de 
1993, em Macapá, Amapá. 
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com espécies amazônicas de forma consorciada e adensada, adaptada às características da 
região, motivados pelas dificuldades de produzirem cultivares da chamada lavoura branca 
(arroz, feijão, milho) e outras culturas não adaptadas. 

O financiamento para o projeto veio de uma entidade holandesa ligada à Igreja. Contava 
inicialmente com 84 familias, e hoje já somam 275. São quase 600 ha plantados dentro do 
RECA, que incorporam seis projetos, todos concebidos pelos agrossilvicultores. Dentre 
eles, citamos o consórcio de castanha, cupuaçu e pupunha, com a participação de 207 
famílias e 406 hectares de terra. O projeto Recaeflora, que é a recuperação das áreas de 
capoeira com essências florestais e frutíferas da Amazônia, conta com 68 famílias, que 
trabalham com castanha, cupuaçu, pupunha, mogno, andiroba, copaíba, freijó e cedro-rosa. 
Há também um projeto com 16 frutíferas nativas e outro de plantação de palmito. 

Como em todos os projetos dessa natureza, o grande desafio para o seu êxito é superar 
as dificuldades de comercialização. 

Instituições de pesquisa e ensino 

As instituições pesquisa e ensino entrevistadas foram a Fundação Oswaldo Cruz, 
Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade do Amazonas, Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia, Universidade Federal do Pará e o Museu Paraense Emílio Goeldi. 

• Fundação Oswaldo Cruz 
A Fiocruz, uma das mais antigas instituições públicas de pesquisa na área de saúde 

do país, assinou em janeiro de 1994 um convênio com o governo do Estado do Amazonas 
, para criar em Manaus um centro regional de pesquisa e ensino. 

O centro atuará na área de sócio-biodiversidade em cooperação com outras instituições 
da região. Dentro desse tema, as áreas de interesse para pesquisa serão saúde pública, 
medicina tropical (voltada para as demandas regionais) e contaminação ambiental. Na área 
diretamente ligada ao uso da biodiversidade, a pesquisa será voltada para o isolamento de 
princípios ativos de produtos naturais para uso medicinal e na identificação e seleção de 
microorganismos para utilização biotecnológica. 

A instituição tem buscado financiamento junto ao Banco Mundial e fundações inter 
nacionais de pesquisa para a viabilização do centro de pesquisa. 

Como a Fiocruz atua na área de pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos 
biotecnológicos, é uma prática da instituição buscar a proteção patentária para o resultado 
de suas pesquisas. Em virtude de o Brasil não reconhecer patentes para fármacos, alimentos 
e biotecnologias, a instituição tem solicitado patentes em outros países. Outro procedimento 
utilizado pela Fiocruz é o repasse do conhecimento patenteado e o recebimento de royalties 
pelo seu uso. 

• Universidade Federal do Mato Grosso 
A UFMT realiza pesquisas na área de recursos genéticos e biodiversidade através 

dos Departamentos de Farmacologia e Ecologia. 
- Departamento de Farmacologia 
Há quatro anos a UFMT vem realizando um projeto de estudos integrados de plantas 

medicinais em Mato Grosso usadas popularmente como antiinflamatórios, envolvendo as 
áreas de farmacologia, química e etnobotânica. Embora existam grandes dificuldades de 
apoio financeiro para o desenvolvimento da pesquisa, alguns recursos vêm sendo destinados 
pelo CNPq desde 1991. 

No plano institucional existe uma cooperação técnico-científica com a Faculdade de 
Medicina da USP em Ribeirão Preto, com a Faculdade de Medicina da Unicamp e com o 
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O estado e o município têm demonstrado interesse em implantar o atendimento 

fitoterápico em hospitais da rede pública, mas a iniciativa é considerada prematura pela 
equipe de pesquisadores, devido à ausência de mecanismos de controle de qualidade dos 
produtos fitoterápicos. 

Entretanto, já existe um hospital da rede pública municipal, próximo a Rondonópolis, 
que vem utilizando esse tipo de atendimento médico. A Pastoral da Saúde, ligada à Igreja, 
vem realizando um trabalho de incentivo de uso e cultivo de plantas medicinais, também 
sem controle. 

Dentre os possíveis beneficias da pesquisa para a comunidade, podemos citar: 
a) baixo custo dos princípios ativos comprovados, racionalizando o uso de plantas. O 

laboratório não tem tecnologia para isolamento do princípio ativo, restringindo-se ao extrato 
bruto; 

b) estabelecimento de convênios com comunidades indígenas, remunerando-as pelo 
uso comercial de espécies de interesse medicinal comprovado; 

e) despertar o interesse das comunidades na preservação e controle desses recursos 
genéticos a partir da divulgação dos resultados obtidos; 

d) estabelecer mecanismos de controle para a utilização de plantas, evitando a perda 
de espécies. 

- Departamento de Ecologia 
O Departamento vem desenvolvendo o projeto Ecologia do Pantanal, como parte 

integrante do Shift (Studies on Human Impact on Forests and Floodplains in the Tropics) e 
tem como órgãos executores além da UFMT, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e o 
Max-Plank Institut Für Limnologie - :MPI. O apoio financeiro vem do CNPq, do lhama e 
do Bundesministerium Für Forschung und Technologie (B:MFT), da Alemanha. 

O principal objetivo do projeto é gerar conhecimentos que auxiliem na conservação 
do Pantanal. Nessa perspectiva, o projeto tem as seguintes linhas básicas de pesquisa: a 
compreensão da dinâmica dos processos ecológicos do Pantanal Mato-Grossense, com ênfase 
em botânica e limnologia; o conhecimento das relações entre uso da terra e degradação dos 
ecossistemas; e elaboração de recomendações sobre preservação, conservação e utilização 
sustentável dos recursos naturais. 

O projeto recolhe material botânico e zoológico pouco estudado, e por isso existe urna 
preocupação de controle do material que sai para identificação em outros países. O resultado 
das pesquisas são divulgados na comunidade científica. 

• Universidade do Amazonas 
O laboratório de Farmacologia da UA vem desenvolvendo pesquisas etnobotânicas 

em cooperação com instituições internacionais de pesquisa. 
Há oito anos o laboratório vem realizando pesquisas sobre a utilização de espécies 

para fins medicinais junto a comunidades indígenas. Atualmente, estão sendo feitos estudos 
na comunidade indígena Saterê, com o apoio de quatro universidades japonesas, sobre o 
uso de substâncias alucinógenas. Existe também um convênio com a Universidade do Texas 
para estudos de plantas com potencial fítoterápico contra o câncer. O CNPq também vem 
apoiando estudos em áreas indígenas. 

No ano de 1983, a Universidade Federal do Amazonas patrocinou o primeiro encontro 
estadual de curandeiros, tendo sido o primeiro encontro dessa natureza realizado em uma 
universidade. 

O laboratório não possui tecnologia para isolamento de princípios ativos, que é o 
primeiro passo para a elaboração do composto sintético, restringindo-se à manipulação do 
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extrato bruto. 
Segundo o responsável pelo laboratório, existe um acordo firmado com as instituições 

estrangeiras para que não haja coleta de material botânico nas áreas indígenas. 
• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA 
O INPA atua na área de recursos genéticos e biotecnologias através da Coordenação 

de Pesquisa com Produtos Naturais e da Coordenação de Pesquisa em Ciências Agrárias. 
- Coordenação de pesquisa com produtos naturais 
A coordenação conta com um laboratório, cuja principal atividade é a realização de 

pesquisa com produtos naturais, com o objetivo de conhecimento da composição química 
de plantas, com ênfase em plantas de valor medicinal, através do isolamento de princípios 
ativos e identificação química. 

O laboratório não trabalha com resgate de informações etnobotânicas, valendo-se de 
informações bibliográficas para a seleção do material a ser pesquisado. Ademais; normal 
mente não chegam a realizar testes clínicos das substâncias isoladas, que é uma etapa 
imprescindível para a produção de produtos manufaturados. Para a utilização de substâncias 
isoladas que tenham demonstrado características interessantes, são necessários investimentos 
significativos na realização desses testes. 

As propostas de cooperação por parte de indústrias farmacêuticas nacionais e multina 
cionais resumem-se, normalmente, na apropriação do conhecimento sem contrapartida finan 
ceira e sem a participação do laboratório nos direitos de propriedade, e por isso não se 
concretizam. 

Muitas vezes, a publicação dos resultados obtidos nas pesquisas, única forma de 
reconhecimento científico e de atração de apoio financeiro, tem propiciado casos de uso da 
informação por empresas estrangeiras, sem ao menos a citação da procedência da informação 
inicial. 

- Coordenação de pesquisa em ciências agrárias 
A coordenação vem trabalhando com espécies de culturas tradicionais desde 1976. O 

objetivo era suprir uma lacuna deixada pela Embrapa, que na época não trabalhava com 
espécies tradicionais por não terem valor econômico. 

A primeira missão foi resgatar cultivares tradicionais de hortaliças e frutas e preser 
vá-los em bancos de germoplasmas. Espécies como o cubiú e o ariá, usados na alimentação 
pela população local, como substitutos regionais do tomate e da batata, respectivamente, 
corriam riscos de desaparecerem devido ao processo de substituição por cultivares modernos. 

O maior banco de germoplasma de pupunheira da América do Sul foi implantado 
pelo INPA e localiza-se no Km 45, da BR-117, Manaus-Caracaraí. Essa espécie tem grande 
variabilidade ecológica e genética, com diferenças significativas em termos de componentes 
vitamínicos e protéicos dos seus frutos. A pupunheira pode ser aproveitada totalmente: dos 
seus frutos pode ser preparada a farinha, que substitui ou enriquece a farinha de milho e 
trigo; para enriquecimento de ração animal; para a extração de palmito; para a produção de 
óleo etc. 

Outra espécie frutífera de grande potencial que vem sendo trabalhada pelo INPA é o 
camocamo, por possuir maior teor de vitamina C do que a acerola. Atualmente existe uma 
fábrica de processamento de polpa para produção de xarope, instalada próximo a Manaus. 
Toda a produção utilizada pela fábrica provem do extrativismo da espécie, que ocorre nas 
várzeas ao longo dos rios. Existe interesse da fábrica em introduzir seu cultivo. 

A coordenação de tecnologia de alimentos vem testando a pupunha, o araçá-boi, o 
camocamo, dentre outras, com o intuito de desenvolver técnicas de embalagem, conservação 
de polpa, preparo de doces e compotas etc, mas ainda de forma muito incipiente. 
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• Universidade Federal do Pará 
A UFPA atua na área de meio ambiente através do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos e do Núcleo de Meio Ambiente. 
- NAEA: Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 
O NAEA é um núcleo de integração da Universidade Federal do Pará, fundado em 

1973. Objetiva formar pesquisadores e docentes para as instituições de ensino de nível 
superior e de pesquisa na região Amazônica. Recentemente, foi criado o curso de doutorado 
em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido - DTU. 

O NAEA tem como linha de pesquisa as seguintes áreas: Dinâmica Demográfica; 
Estado, Administração e Políticas Públicas; Questão Indígena; Ocupação Territorial e 
Estrutural Agro-Extrativistas; Urbanização; Economia e Mercado de Trabalho; Desen 
volvimento Industrial; Estrutura de Poder e Movimentos Sociais; Amazônia Brasileira no 
Contexto Internacional; História e Cultura Regional e Ecologia Social na Amazônia. 

Além da atividade acadêmica o Núcleo desenvolve também projetos de extensão e 
oferece seus serviços científicos para a sociedade, na forma de consultorias. 

Tem como instituições de apoio e fomento o Capes, o CNPq, a Sudam, o Serviço 
Alemão de Cooperação Técnica - Sactes, o Centro para Migração e Desenvolvimento 
Internacional- CIM, a Interamerican Foundation e a Fundação Ford. 

- NUMA: Núcleo de Meio Ambiente da UFPa 
O Núcleo atua através do Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia - Poema, 

que nasceu da pesquisa acadêmica. Em função desses trabalhos de pesquisa, comunidades 
carentes da periferia de Belém começaram a solicitar intermediação do grupo em conflitos 
com o estado. 

Os projetos foram dirigidos inicialmente para a periferia urbana de Belém. Essas 
comunidades enfrentam um sério problema de ausência de saneamento básico, apresentando 
altos índices de doenças relacionadas às péssimas condições da água. A contribuição do 
Poema foi implantar sistemas de tratamento d'água, com tecnologia apropriada e de baixo 
custo, em sistema de mutirão. 

Posteriormente, o projeto evoluiu para uma perspectiva integrada, englobando saúde, 
saneamento e agrossilvicultura em comunidades rurais. A escolha dos locais para a im 
plantação dos projetos tem como critério a representatividade dos ecossistemas no Estado 
do Pará e em diferentes contextos sociais. O sistema consorciado é implantado em módulos 
de 400 ha, tendo como ponto de partida uma área degradada, com o objetivo de diversificação 
e beneficiamento da produção, rompendo com o ciclo de baixo valor dos produtos. O cultivo 
de espécies alimentícias, juntamente com espécies para extração de produtos para bene 
ficiamento, é a estratégia adotada pelo Poema. 

Uma experiência interessante de beneficiamento que vem sendo desenvolvida pelo 
projeto é a produção de encostos de cabeça para bancos de caminhão, a partir de fibras de 
bagaço de coco. O projeto foi implantado junto à comunidade de Praia Grande, em Ponta de 
Pedras, onde foram implantadas duas unidades de beneficiamento. As _unidades de 
beneficiamento produzem no máximo setenta mil peças ano, o que é insuficiente para a 
demanda. 

Essa iniciativa é financiada a fundo perdido, no âmbito do convênio da UFPa com a 
Daimler-Benz AG sobre o beneficiamento de produtos naturais, com o objetivo .de subsidiar 
o debate sobre linhas de desenvolvimento sustentável na Amazônia. 

Uma outra iniciativa que está para ser implantada é o beneficiamento de andiroba 
para fins medicinais e produção de óleoslubrificantes no município de Abaetetuba. 

• Museu Paraense Emílio Goeldi 
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O Museu Emílio Goeldi vem desenvolvendo algumas pesquisas na Ilha de Marajó, 
onde tem uma base de pesquisa dentro da Floresta Nacional Caxuanã. 

Essa ilha tem 650.000 ha de áreas devolutas do estado, onde vem ocorrendo uma 
exploração predatória da floresta. Os estudos têm demonstrado que para cada árvore extraída 
são derrubadas outras dez, que poderiam ser preservadas, ou melhor aproveitadas, caso 
houvesse critérios técnicos. 

O objetivo da pesquisa é avaliar como o modo de exploração atual pode influir na 
vegetação natural, visto que, na região de Marajó, dificilmente áreas degradadas evoluem 
para sistemas florestais, dando origem a cerrados, em função das características climáticas. 

Um outro projeto que vem sendo desenvolvido é sobre a pesca no estuário, com a 
ótica na componente social e econômica da atividade, com financiamento do governo japonês. 

O museu vem realizando também um projeto de macrozoneamento costeiro, uso da 
terra e recursos marinhos, relacionados ao problema do limite de 200 milhas costeiras. 

Outros projetos realizados e em andamento são: estudos de inventário botânico e 
faunístico na serra de Carajás, para a Vale do Rio Doce; estudos de inventário na BR-364; 
inventários etnobotânicos com grupos indígenas; projeto de óleos essenciais e sabores de 
frutas da Amazônia, financiado pela OEA, dentre o_utros. 

Instituições públicas de pesquisa agropecuária e extensão 
rural 

As instituições entrevistadas foram a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa e Extensão 
Rural e a Embrapa. 

• Empresa Mato-Grossense de Pesquisa e Extensão Rural - Empaer 
A função básica da Empaer como empresa de pesquisa e extensão agrícola do Estado 

de Mato Grosso é gerar, adaptar e validar tecnologias agropecuárias e gerenciais, transferindo 
as para os produtores rurais. É também função da empresa produzir, selecionar, multiplicar, 
preservar e comercializar materiais de origem animal e vegetal, que se constituem em objeto 
de interesse para o desenvolvimento do setor primário do estado. 

Na prática a empresa trabalha com agricultura convencional, não realizando nenhum 
investimento significativo em pesquisa com espécies tradicionais. A única iniciativa de 
realização de um trabalho sistemático com cultivares adaptados às condições edafo-climáticas 
da região é a implantação de hortos comunitários, a partir de 1986. 

O principal objetivo da instalação desses hortos é propiciar aos pequenos agricultores 
o acesso a coleções de germoplasmas que têm sido de uso restrito das universidades e 
instituições de pesquisa, possibilitando o acesso aos recursos fitogenéticos e a ampliação 
do potencial de produção. Serão multiplicados o maior número possível de plantas frutíferas, 
hortaliças, plantas medicinais e fitoprotetoras. 

Segundo a proposta, a diversificação de espécies e cultivares é altamente desejável 
na promoção de subsistência das famílias rurais, por possibilitarem maior estabilidade na 
produção agrícola, em decorrência da ampliação da base genética e, conseqüentemente, 
permitir a obtenção de materiais adaptados à diversidade de condições ambientais e mais 
resistência a pragas e doenças. 

No entanto, o projeto não tem atingido os objetivos esperados por falta de apoio 
financeiro e institucional da empresa a essa iniciativa. Atualmente o horto encontra-se 
praticamente desativado, com perda de espécies por falta de manutenção. 

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa 
A Embrapa realiza pesquisa em melhoramento vegetal para as mais importantes 



culturas de interesse comercial no p~s. Atua na região. amazônica através do Centro de 
Pesquisa Agropecuária do Trópico Umido. Por sua vez, o Centro Nacional de Recursos 
Genéticos e Biotecnologias coordena as atividades ligadas à conservação de recursos 
genéticos e à pesquisa biotecnológica. 

- Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido - CPATU 
O CPATU, em convênio com o The Woods Hole Research Center e seu programa de 

florestas tropicais, vem desenvolvendo na Amazônia Oriental (Paragominas e Zona 
Bragantina, Pará) e Amazônia Ocidental (Acre), pesquisa com os seguintes objetivos gerais: 
avaliar as conseqüências ecológicas, climáticas, sociais e econômicas, resultantes do tipo 
de uso da terra na Amazônia Oriental; avaliar, desenvolver e propor mecanismos alternativos 
que tenham como objetivo compatibilizar conservação de recursos naturais e desenvol 
vimento sustentado na região. 

O convênio entre a Embrapa e o WHRC teve início em novembro de 1991. Atualmente 
o programa vem estudando os impactos do uso da terra sobre os ciclos da água e do carbono, 
e sobre a biodiversidade. Esse projeto é denominado Florestas e Função e tem como 
metodologia básica a comparação entre ecossistemas naturais e alterados. 

Outro projeto, complementar ao primeiro, intitula-se Florestas e Comunidades e tem 
como objetivo, em conjunto com organizações de base, elaborar um modelo sustentável de 
uso dos recursos naturais da Amazônia. O projeto consiste em estudos sobre o consumo e 
produção de produtos florestais não madeireiros e manejo de matéria orgânica em sistemas 
de produção agricola. São também realizados diagnósticos sócio-econômicos e cursos sobre 
mapeamento dos recursos naturais, inventários florestais, uso de plantas medicinais e 
prevenção contra o fogo. 

Além desses, estão sendo realizados estudos etnobotânicos com o objetivo de resgatar 
o conhecimento e incentivar o uso de plantas medicinais, estudos com fiutos silvestres e de 
manejo de caça, com o intuito de orientar a população local para a exploração sustentável 
do recurso. 

Outro convênio de pesquisa em andamento envolve o CPATU, a Faculdade de Ciências 
Agrárias do Pará, o Institut Für Pflanzenbau und Tierhygiene in den Tropen und Subtropen 
der Universitât Gõttingen, e o Botanisches Institut der Universitãt Giessen, ambos da 
Alemanha. 

O projeto está dividido em subprojetos, dentre eles citaremos: estudos de diversidade 
da vegetação secundária, considerando o tempo de sucessão e a intensidade do uso da terra; 
estudo das relações entre a produção de fitomassa e as condições do solo; estudos da 
importância da vegetação secundária para a ciclagem de nutrientes em sistemas agrícolas 
de pequena escala; estudos de regeneração e expansão de vegetação secundária; estudos de 
espécies nativas em florestas secundárias com alta capacidade de fixação de nitrogênio; 
desenvolvimento de métodos para produção de sementes e mudas de espécies selecionadas 
de florestas primárias e secundárias. Esses projetos contam com o apoio financeiro do 
Bundesministerium Für Forschung und Technologie (BMFT). 

Além desses projetos, o CPATU vem desenvolvendo diversos projetos na área de 
coleta de sementes e conservação de germoplasmas de diversas espécies Amazônicas, como 
o patuá, guaraná, uruçu, ipecacuanha, plantas inseticidas, mandioca, ucuúba de várzea, 
mogno - com essa espécie estão sendo feitos também estudos de variabilidade genética 
entre populações, dentre outros. 

• Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia - Cenargen 
O Cenargen é o órgão da Embrapa responsável pela centralização das atividades de 

conservação dos recursos genéticos brasileiros, mantendo o maior banco de germoplasma 
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da América Latina e a principal equipe de pesquisadores em engenharia genética do país. 
Nessa perspectiva, vem desenvolvendo atividades de coleta de germoplasma de espé- · 

cies animais e vegetais; estudos para definição de áreas de alta diversidade e endemismo 
para conservação in situ; estudos estratégicos para conservação dos recursos genéticos da 
Amazônia e cerrado; pesquisas biotecnológicas para melhoramento animal e vegetal, dentre 
outras. 

De um modo geral, os projetos em andamento são mantidos com recursos públicos, 
existindo, todavia, cooperação de empresas privadas em projetos específicos. 

Atualmente vem sendo desenvolvida uma pesquisa para produção de um organismo 
transgênico, com financiamento privado da empresa belga PGS, uma das principais empresas 
biotecnológicas da Europa. O projeto consiste na transferência e expressão do gene da 
castanha-do-pará, que determina a produção de um aminoácido (metionina), essencial para 
o organismo humano e para o genoma do feijão. A pesquisa encontra-se em fase de testes, 
e no segundo semestre desse ano será possível a avaliação dos resultados alcançados. 

Outra vertente da pesquisa busca aumentar o teor protéico do inhame e da mandioca 
(esses dois cultivares são extremamente pobres em proteínas). No entanto, são muitas as 
dificuldades técnicas para incorporação desse gene na estrutura genética dessas espécies, 
não havendo nenhuma previsão para a introdução de variedades transgênicas no mercado. 

O Cenargen entrou com o pedido de patente desse processo no Chile. Segundo acordo 
firmado entre o Cenargen e a PGS, o resultado da comercialização da variedade será 
distribuído igualitariamente entre as duas empresas. 

O desenvolvimento de pesquisas com organismos transgênicos levou o Cenargen a 
criar o primeiro comitê institucional de biossegurança do país. O comitê tem uma composição 
multidisciplinar e tem como objetivo estabelecer normas de biossegurança, como também 
procedimentos para pesquisa e liberação dos organismos no meio ambiente, sejam eles 
plantas, animais ou microorganismos. 

Além das atividades de pesquisa, o Cenargen tem como atribuição manter em quaren 
tena todo material biológico que entra no país, de modo a certificar-se de suas perfeitas 
condições fitossanitárias. 

• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - lhama 
O lhama, através do seu Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável para 

Populações Tradicionais, é o responsável legal pela implantação das reservas extrativistas. 
- Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Populações Tradicionais 

(CNPT) 
Em fevereiro de 1992 foi criado o CNPT com a atribuição de implantar as reservas 

extrativistas. Foram escolhidas quatro áreas (duas no Acre, uma em Rondônia e uma no 
Amapá) com o objetivo de testar um modelo de uso racional dessas reservas mantendo o 
equilíbrio ecológico. 

A idéia básica do Centro é apoiar as populações dessas áreas, otimizando as vocações de 
uso dos recursos pelas comunidades, não restringindo-se às práticas extrativistas. Na verdade, o 
nome reserva extrativista não é preciso, visto que o objetivo é incentivar outras formas de uso 
dos recursos disponíveis, introduzindo tecnologias apropriadas e diversificando com outras 
atividades como a pesca e a utilização de plantas de valor comercial e medicinal. 

Em Xapuri já existe uma pequena usina de beneficiamento da castanha, e iniciativas 
para o melhoramento da qualidade do látex, que apresenta muitas impurezas, reduzindo 
seu valor de comercialização. Outra experiência em andamento é o beneficiamento de polpa 
de açaí e cupuaçu. Está previsto ainda o manejo florestal, com o uso de madeiras de forma 
controlada. 
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O CNPT é o responsável pela coordenação e monitoramento do projeto e vem atual 
mente negociando com o Banco Mundial seu financiamento. 

Comentários finais 
r: 

Ainda que de forma experimental e com pouca articulação institucional, percebe-se 
uma clara tendência nas experiências em andamento de resgatar ou incentivar sistemas 
tradicionais de uso dos recursos biológicos, criar alternativas tecnológicas de baixo custo 
para otimizar essas experiências e difundi-las para outras comunidades da bacia Amazônica. 
Uma forte característica dessa tendência é o desenvolvimento de sistemas agroflorestais 
consorciados e diversificados, mais adequados às potencialidades da região Amazônica, e· 
a rejeição a modelos de uso da terra alheios às especificidades ecológicas e culturais da 
região. 

As instituições públicas voltadas para a pesquisa vêm acumulando conhecimento de 
diversas naturezas sobre os ecossistemas amazônicos. A compreensão dos processos de 
degradação e recomposição dos ecossistemas em função das características de uso da terra 
e exploração dos recursos naturais; o desenvolvimento de sistemas agroflorestais mais 
adaptados às características amazônicas; o estudo do potencial econômico, alimentar e 
medicinal de espécies, são alguns exemplos de subsídios para uma estratégia de desenvol 
vimento sustentável para a região. 

Por outro lado, as organizações não-governamentais, conjuntamente com as comu 
nidades amazônicas, vêm testando alternativas de uso desses recursos, criando opções de 
desenvolvimento com a conservação da diversidade social e biológica da região. 

Considera-se fundamental a efetiva cooperação e troca de experiências entre esses 
segmentos, tanto entre as ONGs como entre estas e o setor público. É a partir dessa troca 
que vão sendo consolidados, aos poucos, modelos produtivos mais apropriados às 
características e potencialidades da região amazônica. 

As dificuldades para viabilização das propostas de uso sustentável dos recursos da 
Amazônia são muitas mas, sem dúvida, a busca de alternativas de comercialização dos 
produtos, de forma a tomá-los competitivos no mercado, é um dos maiores desafios. 

Algumas experiências vêm sendo desenvolvidas nesse sentido. Uma clara tendência 
é diversificar a produção, afastando-se do modelo extrativista onde poucas espécies são 
exploradas e a produção é comercializada com nenhum ou pouco beneficiamento. Busca-se 
aumentar e diversificar os processos de beneficiamento, agregando o máximo de valor a 
esses produtos, mas permanecem ainda uma série de dificuldades para viabilização dessas 
alternativas: como o látex extraído de reservas extrativistas ( estima-se que a capacidade 
atual de extrativismo da borracha na Amazônia é de trezentos mil pés) pode competir com· 
a borracha produzida no Estado de São Paulo, com um milhão de pés plantados, e uma 
qualidade muito superior devido ao melhoramento genético e processos de extração mais 
eficientes? Da mesma forma, como viabilizar o extrativismo da castanha-do-pará, que, mesmo 
beneficiada e vendida no mercado externo, sofre concorrência de castanhas produzidas no 
Estados Unidos e tem limites de exploração em função da capacidade de suporte da espécie? 

Muitos outros exemplos podem ser dados mas, independentemente das dificuldades, 
a viabilização de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que preserve a 
diversidade biológica, pressupõe alternativas econômicas para as populações amazônicas, 
que são as maiores interessadas no uso e conservação desses recursos. 

No caso das unidades de conservação, a estratégia do governo brasileiro tem sido de 
criar restrições ou proibições de uso, em vez de fomentar alternativas de manejo sustentável 
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dessas áreas. A total incapacidade de administrar essas unidades, a falta de fiscalização e 
os problemas fundiários têm servido de incentivo às atividades ilegais de exploração de 
madeira e de recursos minerais. 

As propostas de manejo que vêm sendo implementadas por algumas ONGs, oferecendo 
oportunidades de incorporação das populações residentes nessas áreas, com alternativas de 
utilização sustentável desses recursos, são iniciativas proficuas. É assegurando o uso social 
desses recursos que estaremos efetivamente garantindo a conservação dessas áreas . 

.As.instituições de pesquisa na Amazônia, com apoio financeiro de um grande número 
de instituições e empresas estrangeiras, vêm realizando estudos etnobotânicos para resgate 
de informações de espécies de interesse medicinal. Esses laboratórios reúnem material de 
grande interesse fitoterápico, mas não se capacitam para o desenvolvimento de processos 
biotecnológicos e bioquímicos, como o isolamento de princípios ativos para a formulação 
de medicamentos. A necessidade de apoio financeiro para a continuidade da atividade de 
pesquisa estimula esse tipo de cooperação, em que o conhecimento é repassado sem o 
retomo de capacitação científica, mantendo a dependência tecnológica. Cabe lembrar que 
esse procedimento contraria as normas firmadas na Convenção da Biodiversidade, que 
garante tanto o acesso aos recursos genéticos, como 'também a transferência de tecnologia. 

A bioprospecção ( ou garimpagem genética) na Am~ônia deve ser vista com atenção. 
A falta de controle sobre as pesquisas que vem ocorrendo é de talordem que o Ibama está 
baixando uma portaria para controlar essas atividades. São muitos interesses em jogo e não 
podemos esquecer o paradoxo de que os avanços biotecnológicos são de domínio privado e 
os recursos genéticos bens comuns da humanidade. Aproveitam-se os conhecimentos 
acumulados pelas culturas tradicionais sobre a identificação, domesticação e uso medicinal 
de plantas. Os laboratórios resgatam esse conhecimento, isolam os princípios ativos dessas 
plantas, testam sua eficiência fitoterápica e patenteiam suas invenções. É sabido que não 
existe qualquer tipo de impedimento legal contra a apropriação do conhecimento coletivo e 
milenar de povos tradicionais. Resta saber: de que modo as comunidades que detêm estes 
conhecimentos e preservaram estes recursos viriam a se beneficiar desta nova forma de 
garimpagem? 

É necessária, portanto, uma maior transparência nos convênios que vêm sendo 
firmados entre as instituições nacionais e instituições internacionais para pesquisas 
envolvendo os recursos genéticos da região. Esse procedimento possibilitaria um maior 
controle social sobre a apropriação desses recursos. 

Um aspecto a ser ressaltado é que as organizações atuantes na região têm de fato 
avançado no desenvolvimento e apoio a sistemas de uso sustentável dos recursos biológicos. 
Entretanto, são praticamente inexistentes trabalhos com recursos genéticos, que se restringem 
a algumas instituições, dentre elas o Cenargen. Isto demonstra a ausência de uma estratégia 
do Estado brasileiro para o desenvolvimento de pesquisas na área biotecnológica, mantendo 
o atraso e a dependência, a despeito das vantagens de possuirmos um dos maiores bancos 
genéticos do planeta. 

Embora de importância central para a região e o país, as discussões sobre os direitos 
de propriedade dos recursos genéticos e suas implicações sobre a apropriação e controle 
desses recursos não têm mobilizado, com algumas exceções, as organizações que vêm 
atuando nessa área. Ainda é pequena a compreensão dessas organizações sobre as estratégias 
dos países desenvolvidos na conservação e apropriação desses recursos. A conservação dos 
recursos biológicos, pretendida pela Convenção da Biodiversidade, não evidencia os reais.· 
interesses dos países desenvolvidos, que visam à garantia da manutenção dos reservatórios 
genéticos gratuitos para utilização econômica pelas indústrias transnacionais de base 
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biotecnológica. 
Outro aspecto que deve ser considerado nas ações para a conservação dos recursos 

genéticos e biodiversidade são os investimentos destinados a projetos de desenvolvimento 
para a região. No caso do Estado do Mato Grosso, começam a ser desenvolvidas as ações 
do Programa de Desenvolvimento Agroambiental, Prodeagro, no valor global de US$ 285, 7 
milhões. Apesar de ser considerado melhor que o antigo Polonoroeste, que trouxe sérios 
impactos para a região, vem sofrendo críticas das organizações não-governamentais e da 
comunidade científica, pela incapacidade do governo no gerenciamento e articulação dos 
segmentos envolvidos. Não obstante apresente no seu plano de investimentos um discurso 
articulado de ecodesenvolvimento, o programa foi concebido de forma isolada pelos diferentes 
setores de atuação do Estado. A questão ambiental, contemplada com uma fatia considerável 
dos recursos, está totalmente desarticulada das demais ações. O projeto parte das práticas 
tradicionais de desenvolvimento, ficando a questão central da sustentabilidade das atividades 
como um discurso vazio. 

A falta de capacidade técnica e de gerenciamento do governo impossibilita a utilização 
dos recursos destinados para serem gastos anualmente. Isso tem levado o governo a oferecer 
recursos para atrair projetos, comprometendo ainda mais as chances de aplicação planejada 
dos recursos existentes. A principal questão que se coloca é o modelo de desenvolvimento 
que vem sendo adotado para o Estado, com sérias conseqüências para o meio ambiente e 
para as populações tradicionais e de pequenos agricultores, e para isso o Prodeagro não dá 
alternativas. 

Finalizando, vale ressaltar que essas são apenas algumas considerações apresentadas 
como subsídio aos debates. Certamente, as organizações participantes do encontro terão 
outras questões emergentes de suas experiências concretas na Amazônia. 
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SOB O SIGNO DA CONVERGÊNCIA 
RELAÇÕES ElJRO~A-AMAZÔlf IA: 

RUMO A INTEGRAÇAO DE POLITICAS 
(' 

Mesa-Redonda sobre a Amazõnia* 
(Amazon Watershed Roundtable) 

r 

No início de 1995, a União Européia (UE) receberá do European Working Group on 
Amazonia, uma rede de organizações não-governamentais européias, amazônicas, norte 
americanas e japonesas, baseada em Bruxelas, um plano de ação com sugestões de como a 
Europa pode ajudar no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Baseado no pressuposto 
de que a Europa pode desempenhar um papel fundamental e assumir responsabilidades em 
relação a esta região vital para o equilíbrio climático do planeta, a preservação da biodi 
versidade e de sistemas culturais únicos, o documento trará propostas concretas. Seu objetivo 
é o de identificar fórmulas e caminhos para o que seria um green deal (intercâmbio verde) 
entre as duas regiões, beneficiando as populações locais, evitando a destruição da floresta 
e a poluição das águas e mantendo a integridade ecológica e cultural da região. 

O projeto será o resultado de uma mesa-redonda realizada em Bruxelas de 25 a 27 de 
novembro de 1993 entre cerca de 50 especialistas latino-americanos e europeus, assim 
como de uma série de encontros a serem realizados na região durante o ano de 1994. O 
encontro foi organizado pelo European Working Group of Amazonia, presidido pelo deputado 
holandês Hemmo Muntingh, membro do Parlamento Europeu, e patrocinado pela Comissão 
da Comunidade Européia, o Ministério Holandês para a Agricultura e a Conservação da 
Natureza, o Ministério Holandês para Habitação, Planejamento e Meio Ambiente e o PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Pela primeira vez, representantes 
governamentais e não-governamentais, cientistas e pesquisadores da Europa e dos países 
amazônicos sentaram-se em tomo de uma mesa para identificar os principais problemas da 
região e tentar encontrar denominadores comuns em tomo de possíveis soluções que possam 
ser apoiadas pelo Parlamento da União Européia, podendo propor e vetar leis e decisões. 

A Floresta Amazônica é o maior reservatório de C02 do mundo e abriga o maior 
patrimônio em termos de biodiversidade. Na era da biotecnologia, a sua importância para 
futuros desenvolvimentos nos campos de agricultura, alimentação, indústria farmacêutica 
e usos medicinais tem um valor incalculável. Novos desmatamentos e distúrbios dos ciclos 
d' água podem causar impactos numa escala planetária. No mundo inteiro, os líderes políticos 

(") Promovida pelo EWGA (European Working Group on Amazonia) e pelo Environment & Development 
Resource Centre e !UCN-Ledencontact. 



estão começando a perceber que a preservação da Amazônia é uma questão de interesse 
próprio. Medidas conservacionistas eficazes, no entanto, exigem novas formas de cooperação 
internacional. 

As propostas a serem encaminhadas ao Parlamento Europeu incluem desde o apoio à 
adoção de um eco-label, espécie de rótulo verde destinado a incentivar produtos alternativos 
e desestimular aqueles considerados ecologicamente incorretos, até os princípios e códigos 
de conduta que devem orientar a cooperação entre a Comunidade Européia e seus países 
membros com a Amazônia. Qualquer que seja a forma de cooperação, porém, deverá sempre 
estar baseada no diálogo e no princípio da co-responsabilidade com todos os atores envol 
vidos: comunidades locais; ONGs locais, regionais e européias; acadêmicos, cientistas e 
pesquisadores. A idéia de convergência, de troca e de pleno envolvimento de todos os par 
ceiros obteve unanimidade entre os participantes do seminário. Eles sublinharam a neces 
sidade de buscar caminhos corretos para a cooperação e de encontrar políticas e estratégias 
transparentes, em regime de parceria, corrigindo erros adquiridos no passado. Especial 
ênfase foi colocada na necessidade de tomar a cooperação transparente, sem manipulação 
sem paternalismo, atitude muitas vezes escondida sob a forma de condicionalidades, práticas 
punitivas ou as várias formas pelas quais se manifesta a dupla moral Norte/Sul. 

A cooperação- compreendida como uma troca de beneficias, nunca como interferência 
de fora - deve priorizar áreas já ocupadas e otimizar a produtividade. A transferência 
tecnológica deve servir para recuperar áreas degradadas. Os participantes concordaram 
sobre a necessidade de garantir um mínimo de continuidade aos projetos, de reorientar 
investimentos para não distribuir recursos de forma indiscrinúnada e de reavaliar a questão 
da dívida externa e dos ajustes estruturais aos países amazônicos. 

Príncí pios da cooperação 
Estes foram os principais pontos do debate quanto aos princípios que devem orientar 

a cooperação: 
1) As soluções para preservar a Amazônia não podem ser vistas sob uma ótica apenas 

conservacionista. Devem ser levados em consideração, sobretudo, os aspectos sociais. Eco 
label, ecoturismo ou qualquer outra alternativa com vistas a valorizar a floresta precisam 
passar sempre pela discussão prévia com as comunidades atingidas. Por sinal, a variedade 
das organizações sociais (populações urbanas, áreas indígenas, áreas já colonizadas) na 
região exige uma definição dos vários tipos de desenvolvimento sustentável adequados à 
área. 

A Amazônia deve ser encarada em toda a sua diversidade - social, econômica e 
biológica. Não pode ser encarada como uma entidade abstrata, uma grande cobertura vegetal 
habitada por animais e índios. Trata-se de uma região que abrange vários países e que conta 
com mais de 20 milhões de habitantes. Muitas cidades da região amazônica já têm entre 
500 mil e 1 milhão de habitantes. As intensas migrações das últimas décadas criaram 
novos relacionamentos - e problemas - entre áreas urbanas e rurais. 

2) Uma cooperação Europa/ Amazônia não pode se basear unicamente em medidas 
de caráter restritivo/punitivo como forma de pressionar os países a preservar a floresta. Os 
representantes dos países latino-americanos que participaram da mesa-redonda indicaram 
que, dentro de suas limitações, os países da área têm efetuado esforços no sentido de impedir 
a destruição. Antes de vincular a ajuda externa a determinadas condicionalidades, é preciso 
examinar até que ponto os problemas ambientais são conseqüência de dificuldades finan 
ceiras e econômicas, como a questão da dívida externa. 

-- 
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3) A cooperação técnica e financeira não deve se resumir a fórmulas que correm o 
risco de ficar sem continuidade devido à ausência de recursos, como parece estar acontecendo 
com o Projeto Piloto para as Florestas Tropicais. Não há outra forma de se obter resultados 
permanentes nos projetos desenvolvidos que não a capacitação técnica das populações locais. 

4) Alguns dos principais obstáculos aos projetos de desenvolvimento sustentável na 
Amazônia foram enumerados durante o seminário, incluindo a freqüente insuficiência de 
capacidade das comunidades locais para administrar seus projetos de acordo com a legis 
lação. O desafio é superar estas barreiras com o objetivo de capacitar os habitantes da 
região a administrar seus recursos sem interferência externa. A definição de "interlocutores 
válidos" é fundamental para estabelecer a forma de gestão dos recursos provenientes de 
financiamentos da UE, haja visto os vários casos já relatados de desvios de verba, corrupção 
e ineficiência administrativa, tanto em nível governamental quanto não-governamental. 

5) Cooperação técnica ou financeira? Este é outro ponto polêmico que não-alcançou 
consenso na discussão. Representantes de governos latino-americanos defenderam a injeção 
de recursos financeiros, enquanto o representante do Parlamento Europeu foi a favor de 
uma cooperação mais em nível de capacitação técnica. 

6) t necessário encontrar formas de monitoramento em que cada parceiro desempenhe 
suas funções nas várias formas de cooperação. 

Propostas concretas 

r: 

A Comissão da União Européia e seus países membros podem cooperar com a 
Amazônia de forma ativa e decisiva em diversas frentes, ajudando a promover um desenvol 
vimento menos destrutivo e mais sustentável: 

Commodities - O comércio deveria ser uma das principais fontes de renda para garantir 
o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Mas a brusca queda nas cotações internacionais 
dos produtos da região - ferro-gusa, bauxita, borracha, café - tem trazido graves .conse 
qüências econômicas para a região. Os países amazônicos operam em condições bastante 
desfavoráveis frente a atitudes protecionistas por parte dos países ricos. O mercado mundial 
deveria ser organizado de forma a que os produtos que trazem embutido o seu custo ambiental 
ainda sejam competitivos. A Europa poderia contribuir reduzindo barreiras protecionistas, 
e pagando preços justos, facilitando a colocação de produtos e serviços tropicais em seus 
mercados. Uma das propostas concretas foi a adoção de Acordos Internacionais Ambientais 
de Commodities (International Commodity Related Environmental Agreements), que 
asseguram a canalização de recursos dos consumidores para os produtos de commodities, 
ajudando a financiar a produção de maneira sustentável. Sugeriu-se que a eventual criação 
de um organismo multilateral de comércio depois da conclusão da Rodada Uruguai do 
GATT seja na sustentabilidade e em critérios de conduta convergentes. _ .. , 

Um dos piores efeitos da queda nos preços das commodities tem sido o aumento da 
área plantada de coca, lavoura com alta margem de rentabilidade, que vem desbancando 
cultivos tradicionais como o café e acelerando o processo destrutivo. Milhares de hectares 
de florestas são derrubados todos os anos por causa da coca. Estimativas do Information 
Centre on Drugs and Development indicam que a produção anual de cocaína no mundo já 
chega a 1.200 toneladas por ano. O tráfico de drogas - atualmente, o maior negócio depois 
do mercado de armas - movimenta centenas de bilhões de dólares por ano. Boa parte da 
população do Peru e da Bolívia depende das atividades ligadas à coca. A única maneira de 
estimular os camponeses a se dedicar a outros produtos (incluindo os produtos da coca sem· 
ser a cocaína) é oferecendo preços melhores. e acesso aos mercados consumidores. O problema 
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só pode ser resolvido através de um esforço multilateral harmonizado com a políticas 
macroeconômicas dos países atingidos. 

Produtos alternativos ..:_ É absolutamente necessário desenvolver as condições de 
mercado para os chamados produtos "sustentáveis", ainda que o volumes negociados sejam 
pequenos. Isto significa formar redes de comercialização, facilidades de transporte etc. A 
União Européia pode prover incentivos para a exportação desses produtos, estimulando a 
produção, reduzindo práticas destrutivas da florestas e abrindo mercado na Europa. 

Eco-labelling - Uma etiqueta verde para ajudar o consumidor a identificar produtos 
ambientalmente corretos pode ser um instrumento muito importante. Há, no entanto, o 
perigo de que o rótulo verde funcione discriminatoriamente, como um protecionismo às 
avessas. Enfatizou-se, no seminário, que a etiqueta verde não deveria ter um caráter punitivo, 
e sim não-discriminatório e voluntário. Sua adoção deveria ser feita em concordância com 
as comunidades locais de onde os produtos são oriundos. Importante também que haja uma 
forma oportunista. 

Ainda não existe uma definição das características do rótulo verde, cuja criação é 
uma das atuais metas da UE para os próximos anos. Vários modelos e mecanismos - por 
exemplo, um organismo internacional que avalize os produtos a serem rotulados - estão em 
estudo. 

Sanções contra o corte ilegal de madeira - Em 1991, a Inglaterra sozinha foi respon 
sável por 51% das exportações de mogno na região amazônica. Sugeriu-se que a CE inter 
viesse no sentido de adotar uma moratória internacional de compra deste tipo de madeira 
nobre. Não se trata de um boicote na compra do produto, mecanismo que encerra o risco de 
efeitos perversos, e sim de uma moratória para o caso específico do mogno. O objetivo é 
implementar a legislação em vigor nos países amazônicos, principalmente o Brasil. 

Ecoturismo - O turismo é um dos ramos de negócio que mais se expandem no mundo. 
Em 1992, movimentou 6% de todas as exportações mundiais. O turismo poderia ser uma 
importante fonte de receita para os países amazônicos, trazendo divisas, melhorando a infra 
estrutura e estimulando as comunidades nativas a preservar os valores ecológicos da Ama 
zônia. A UE poderia promover este tipo de turismo. A proposta, no entanto, não obteve 
unanimidade durante o seminário. Afinal, não se conhecem ainda todos os impactos 
ambientais dos projetos ecoturísticos. Os participantes do encontro concordaram com a 
necessidade de uma proposta global de projetos turísticos, inserida no conjunto do sistema 
amazônico. 

Compensação financeira pelo valor ecológico da Amazônia - Os países amazônicos 
deveriam ser compensados por serem donos de uma área vital para o planeta, desde que a 
preservem ou promovam uma exploração sustentável, não-destrutiva. Uma das propostas é 
um abatimento nas dívidas externas dos países da região. Outra idéia defendida por alguns 
ambientalistas seria uma espécie de "balança de pagamentos ecológica", mecanismo pelo 
qual os países poluidores fossem obrigados a pagar pela sua poluição, transferindo recursos 
para aquelas regiões do mundo com importância crucial para um equilíbrio ecológico 
saudável. O GEF (Global Environment Facility) foi citado como uma possível "câmara de 
compensações", desde que sua atual inadequação para este tipo de papel seja corrigida 
numa segunda fase. 

Dificuldades econômicas do Terceiro Mundo - A recessão econômica e as medidas 
de ajuste estrutural recomendadas por organismos multilaterais como FMl e o Banco Mundial 
podem aumentar os danos infligidos aos ecossistemas. Deve-se ressalvar, porém, aquelas 
medidas destinadas a corrigir graves distorções estruturais da economia, como reformas 
fiscais e limitações impostas à especulação financeira. Houve consenso em torno da 



importância de abordar a harmonização das políticas de cooperação COJl! as políticas 
macroeconômicas. Um novo GEF poderia desempenhar um importante papel ao vincular o 
ajuste estrutural e a reestruturação das dívidas a pagamentos por serviços ecológicos. Neste 
sentido, a UE poderia fazer valer sua influência nestas organizações, alertando contra os 
efeitos colaterais recessivos. 

Duplo padrão (dupla moral) - Até hoje, empresas transnacionais se comportam de 
forma ambígua em relação aos produtos nocivos à natureza. O melhor exemplo são os 
pesticidas, muitos dos quais continuam sendo produzidos nos países em desenvolvimento, 
apesar de já terem sido proibidos nos países de origem. Vários representantes latino 
americanos cobraram dos países europeus uma atitude mais energética através de uma 
pressão mais efetiva sobre as empresas e esclarecendo os consumidores sobre os riscos da 
contaminação destes produtos. 

Grupo de trabalho 

Numa reunião de caráter informal, no dia 27 de novembro, decidiu-se criar grupos de 
trabalho de acordo com os principais temas levantados no decorrer do seminário. O objetivo 
é aprofundar a análise e as sugestões sobre a viabilidade e os princípios de uma política de 
cooperação da Europa em relação à Amazônia. 

A seguir, a composição dos grupos de trabalho (sujeita a alterações): 
1) Ajustes estruturais: análise da questão da dívida externa dos países amazônicos e 

os efeitos das políticas de ajustes estruturais, formuladas e impostas por organizações 
multilaterais como o FMI e o Banco Mundial. 

Integrantes: Roberto Smeraldi (Friends of the Earth), Carlos Young (UFRJ), Humberto 
Campodonico (Desco), Sonia Jansen (Ecover), Wouter Veening (EWGA), Rene Dreyfuss 
(UFF). 

2) Comércio internacional: análise das condições de comércio internacional no que 
diz respeito ao livre comércio e a barreiras com medidas protecionistas que prejudicam a 
exportação de produtos da região. Papel do GATT. A Amazônia após a Rodada Uruguai. 

Integrantes: Helmut Hagemann (Urgewald), Fahrana Yamin (Foundation for Inter 
national Environmental Law and Development), Mehmet Arda (Unctad). 

3) Desenvolvimento sustentável: busca de definições em nível micro de desenvol 
vimento sustentável em diferentes situações e realidades: colono/áreas já ocupadas; áreas 
indígenas; áreas urbanas. 

Integrantes: Maria AngelaD'Incao (INPA), Amber Frugte (Both Ends), Tamara Mohr 
(Both Ends), Sonia Jansen (Ecover). 

4) Definições de sustentabilidade: o que é desenvolvimento sustentável? Ou o que 
são desenvolvimentos sustentáveis? 

Integrantes: Conrad Gorinsky (Foundation for Ethnobiology), Sonia Jansen (Ecover). 
5) Códigos de conduta: uma nova ética para as corporações transnacionais/ um eco 

labelling de mão dupla. 
Integrantes: Helena Paul (Gaia Foundation), Wouter Veening (EWGA), Yves Lesen 

fants (Foundation Biorna), Johan Bosman (KWIA, Flemish Support Group for Indegenous 
People), Tamara Mohr e Amber Frugte (Both Ends), Mehmet Arda (Unctad), Sonia Jansen 
(Ecover). 

6) Biodiversidade/biotecnologia: A Amazônia como reservatório de biodiversidade. 
Espécies ameaçadas de extinção. A importância do material genético Amazônia na era da 
biotecnologia. Regulamentação do patenteamento. 
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Integrantes: Laymart dos Santos (Unicamp), Liz Hoskin (Gaia), Conrad Gorinsky 
(Foundation for Ethnobiology), Helena Paul (Gaia), Fahrana Yamin, Rene Dreyfuss (UFF) 
e Johan Bosman (KWIA). 

7) Conservação/práticas de gestão: lista de integrantes a ser definida. 

Esta mesa-redonda sobre a Amazônia foi patrocinada por: 

Diretoria Geral XI - Comissão da União Européia 
Ministério da Agricultura, Conservação e Pesca - Holanda 
Ministério da Habitação, Planejamento e Meio Ambiente - Holanda 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -NOVIB 

Parlamento Europeu 
Bruxelas (Bélgica), 25 e 26 de novembro de 1993 
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A TRATJ/CIONAl 
''AJUDA AO 1JESENVOlVIMENTO" 

NÃO IRÁ SALVAR A FLORESTA AMAZÔNICA.· 

Helmut Hagemann 
Sociólogo formado pelas Universidades de Bielefeld, Recife/PE e Kassel. Publicou vários livros e 

artigos sobre ecologia, florestas tropicais e desenvolvimento. Atualmente é coordenador de 
assuntos ligados ao Brasil na ONG "Urgewald - Campanha para a Floresta Tropicar. A pesquisa 

na sua íntegra, em inglês, pode ser requisitada ao autor. 

(' 

Depois de quatro anos, a iniciativa do Grupo Dos Sete Países Mais Ricos (G-7) 
com vistas à proteção das florestas tropicais brasileiras continua sem êxito algum; medidas 
urgentíssimas não estão sendo implementadas e o necessário ajuste estrutural em nível 
ecológico não está à vista. . .. 

Em 1990, através de uma iniciativa partida do plano político mais elevado, deveria 
ser freada a destruição das florestas tropicais brasileiras: o Chanceler da República 
Federal Helmut Kohl convenceu a Cúpula Econômica Mundial a convidar o Brasil para 
participar de um programa de proteção das florestas tropicais brasileiras. A resistência 
no Brasil contra medidas de proteção, porém, ainda é considerável: no começo de março 
de 1994 havia uma resistência frontal de parte do Ministério de Relações Exteriores do 
Brasil contra a demarcação planejada de mais de 50 territórios indígenas na Amazônia 
no âmbito do programa piloto. Em 23 de março, realizou-se em Bruxelas o primeiro 
congresso anual dos países financiadores do programa com o Brasil. Helmut Hagemann, 
cuja tese de doutorado na Universidade de Kasse/ ("Not out of the woods yet. The scope 
of the G-7 imtiative for a pilot program for the conservation of the Brazilian rainforests "J.. 
baseia-se em pesquisas com dois anos de duração, apresentou um primeiro balanço do 
programa. , 

É no setor da cooperação para o desenvolvimento que se concentram os esforços. 
políticos dos países industrializados pela proteção das florestas tropicais. Apesar destes 
meios não darem conta nem mesmo da problemática do desenvolvimento, eles estão 
adiciona/mente sobrecarregados com a tarefa da segurança ecológica global. Neste 
contexto, o caso do "Programa piloto para a proteção das florestas tropicais brasileiras" 
permite avaliar o alcance de medidas no setor da cooperação para a proteção de sistemas 
ecológicos tropicais. 

r 
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(*) Tradução de um artigo do diário "Frankfurter Rundschau", de 28.3.94, sobre o Programa Piloto para a 
Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras. Segundo texto da série de traduções de textos alemães ligados 
à questão da Amazônia organiZada pela Campanha pela Vida na Amazônia e apoiada financeiramente pela 
entidade Pão para o Mundo. 
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O perfil necessário de estratégias de proteção para as flo 
restas tropicais brasileiras 

Florestas na extensão da atual República Federal da Alemanha foram destruídas na 
região amazônica brasileira; alem disso, uma área ainda maior foi sensivelmente degradada 
sob a influência de fatores como a mineração e a indústria madeireira. Mesmo avaliações 
conservadoras esperam ainda uma duplicação ou triplicação destes danos. Anualmente, as 
degradações progressivas atingem áreas da ordem de um milhão de hectares. A Mata Atlân 
tica já foi reduzida, até agora, a um pequeno percentual de seu tamanho original. Enquanto 
os desmatamentos influenciam o clima global, a degradação diminui, consideravelmente, 
as opções econômicas, de modo especial para a população regional e autóctone. 

Estratégias de proteção devem considerar politicamente as causas que se possam 
constatar no sentido de procurar soluções fundamentais que levem a ajustes adequados das 
estruturas políticas, econômicas e sociais. Muitas causas da destruição são amplamente 
conhecidas como, por exemplo, estímulos para investimentos ecológica e economicamente 
errados ou uma política de colonização socialmente irresponsável. Muitas vezes, são subes 
timados ou não considerados os processos fundamentais de descapitalização da economia 
brasileira: por um lado, em sua inter-relação com o consumo de recursos naturais pelos 
países industrializados e, por outro lado, em sua debilidade com relação à capacidade de 
inovação e de investimento baseada numa política internacional ecologicamente irracional 
em nível financeiro e de pagamento da dívida. A debilidade de culturas tradicionais, ecolo 
gicamente compatíveis, por um lado, e, por outro, o processo interno de colonização, ainda 
não concluído, são outros aspectos da destruição da floresta tropical, aos quais as diag 
noses e estratégias dedicam muito pouca atenção. Se a proteção das florestas tropicais 
tivesse uma chance no conflito entre os investimentos de curto prazo com esgotamento de 
recursos naturais e um aproveitamento e conservação que mantenham os recursos naturais 
a longo prazo, os representantes de interesses ecológicos, atualmente ainda fracos, deveriam 
ser consideravelmente fortalecidos. 

Para se conseguir impor uma alternativa ecológica para as regiões de florestas tropicais, 
não se pode limitar, no sentido tradicional, a medidas no setor ambiental; devem ser incluídas 
medidas que façam jus às causas oriundas do âmbito da política econômica, agrícola, 
financeira, de uso de matérias-primas, de infra-estrutura, de justiça e de outros setores. 
Exige, portanto, esforços extraordinários de adaptação estrutural por parte de toda a política 
econômica de desenvolvimento do Brasil, que até agora tem atuado contra os objetivos 
ecológicos e sociais. Em vista dos fortes interesses econômicos e políticos no aproveitamento 
das florestas tropicais, os esforços por proteção encontram, assim, uma forte oposição que 
facilmente se utiliza da acusação de intervenção, de modo especial no caso de atividades 
internacionais. 

Uma mudança do aproveitamento destrutivo dos recursos naturais e do desenvol 
vimento regional depredatório em direção a um aproveitamento sustentável significaria um 
processo de adaptação de dimensões históricas. Concepções teóricas para a descrição e _ 
análise de tais processos ecológicos partem da sucessão de diferentes fases que, no caso de 
êxito, levam a transformações estruturais preventivas, amplas e que fazem jus às causas. 
De acordo com um desses modelos (Bechmann), após a tematização política de problemas 
ambientais na fase constituinte, as sociedades criam importantes condições prévias 
institucionais que, na fase de implementação, cheia de conflitos, levariam a efeitos signi 
ficativos. No entanto, só uma fase de reorientação - até agora nunca alcançada - levaria à 
aplicação de amplas medidas preventivas que façam jus às causas. 
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Sob condições favoráveis, a ajuda ao desenvolvimento dos países do Grupo dos Sete 
pode prestar uma contribuição para o progresso da política ecológica para as -regiões 
brasileiras de florestas tropicais. A análise científica da política atual pode tratar do relacio 
namento critico entre medidas necessárias e possíveis. Apoiando-se em pesquisas já feitas 
sobre a "Eco-política de desenvolvimento" no Brasil (Guimarães), são examinados, nesse 
contexto, processos políticos para saber em que medida estes ampliam os campos de atuação 
para a política ecológica. ,r'. 

Debate político sobre a proteção das florestas tropicais bra 
sileiras 
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Na década de 70 e no início da década de 80, o problema ecológico e social da região 
amazônica obteve a atenção do público brasileiro. Foram debatidos temas como projetos 
tecnocráticos de desenvolvimento para a Amazônia, a ameaça a muitos povos indígenas e 
também a participação dos países industrializados na colonização da Amazônia. Tanto o 
interesse geral quanto a força política dos críticos a este modelo que se engajavam eram 
fracos. Este engajamento, além de diversos elementos de critica ( entre eles contra o modelo 
não-democrático de desenvolvimento e contra as alianças dominantes), teve núcleos positivos 
de identificação que associavam as tradicionais comunidades da Amazônia a uma harmonia 
entre ecologia e desenvolvimento. 

O Governo Brasileiro, inicialmente, só reagiu declamatória e formalmente. Sempre 
foi postulada a compatibilidade entre a política brasileira de desenvolvimento e a proteção 
ambiental de modo abstrato, como, por exemplo, no Tratado de Cooperação Amazônica 
com os países sul-americanos vizinhos. Gestos simbólicos deveriam salientar a seriedade 
da posição oficial, mas não levaram a resultados práticos. 

As campanhas e protestos se intensificaram na segunda metade da década de 80, 
quando organizações de proteção ambiental e de defesa dos direitos humanos, provenientes 
dos países industrializados, acusaram a participação estratégica do Banco Mundial e de 
outras organizações internacionais neste "mau desenvolvimento". Organizações não-gover 
namentais brasileiras e internacionais passaram a cooperar cada vez mais; além da crítica 
contra grandes projetos, os direitos dos índios faziam parte do cerne da campanha. Em 
meados da década de 80, essas organizações causaram considerável pressão política, que 
levou a limitações e transformações na política financeira internacional para projetos de 
investimento na Amazônia. No fim da década de 80, essas campanhas culminaram com o 
assassinato de Chico Mendes, o líder dos seringueiros, e com protestos contra o segundo 
crédito ao Brasil para o setor energético. 

O Governo Brasileiro não se encontrava apenas no banco internacional dos réus por 
razões de direitos humanos e ecológicas, mas experimentava também limitações no afluxo 
de novos recursos financeiros, num momento de crescente endividamento externo. 

Em vista dos enormes desmatamentos, efetuados no fim da década de 80, a ressonância 
pública já tinha alcançado um alto nível, quando, finalmente, a relevância climática da 
problemática das florestas tropicais tomou-se virulenta. Quase ao mesmo tempo, os governos 
no Brasil e em importantes países industrializados passaram a se ocupar com a procura de 
respostas políticas. 

Em 1988, o Governo Brasileiro apresentou um pacote de medidas denominado 
"Programa Nossa Natureza". Destas medidas, já conceitualmente muito débeis, não partiu 
nenhum efeito significativo: até mesmo a redução das subvenções à pecuária foi principal 
mente simbólica. Ao mesmo tempo, partiram algumas ofertas do Governo Brasileiro no 
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sentido de assumir também uma correspondente cooperação para o desenvolvimento com 
países estrangeiros, com resguardo de sua soberania. 

Para alguns países industrializados, limitar o efeito-estufa adicional provocado pelos 
desmatamentos tomou-se motivo básico para esta cooperação, haja vista o fato de o Brasil 
dispor de aproximadamente um terço de todas as florestas tropicais. Além de danos consi 
deráveis ao clima mundial, temia-se a perda de um imenso potencial genético. Segundo a 
opinião da Comissão de Clima do Parlamento Federal Alemão, por exemplo, a destruição 
das florestas tropicais contribuiu com 1/6 das emissões de dióxido de carbono, o principal 
gás causador do efeito estufa. Por volta de 1988, alguns países industrializados - entre eles 
a República Federal da Alemanha, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos - começaram a 
sondar as possibilidades de fomento para a proteção das florestas tropicais no Brasil através 
do desenvolvimento bilateral. Os governos desses países tomaram, então, medidas concretas 
para iniciar a cooperação financeira com o Brasil para projetos de proteção das florestas 
tropicais. Além disso, foram discutidos meios mais amplos e multi-setoriais para a proteção 
das florestas tropicais. 

Finalmente, em 1990, por insistência alemã, a Cúpula Econômica Mundial, em Hous 
ton, assumiu a iniciativa incomum de oferecer cooperação multilateral ao Governo Brasileiro 
para um programa inovador e modelar para a proteção das florestas tropicais brasileiras. 

"Business as usual" versus política de reforma 
De modo geral, o mandato da Cúpula Econômica tinha por objetivo a proteção das 

florestas tropicais brasileiras, mas não era detalhado do ponto de vista da sua concepção 
financeira e ecológica. Sua interpretação foi relegada para processo futuro. A República 
Federal da Alemanha, por exemplo, se pronunciava a favor de princípios de atuação orien 
tados para a reforma também nos setores do endividamento, reforma agrária e comércio, 
enquanto na Comissão da Comunidade Européia (CCE), por exemplo, se pensava dar prazos 
de redução para as percentagens de desmatamento. Essas posições avançadas, porém, repre 
sentaram uma minoria entre os diferentes atores do lado do Grupo dos Sete na preparação 
das negociações e também não puderam se impor por sua qualidade. Não ligados a uma 
incumbência amplamente orientada para a reforma, os negociadores do Grupo dos Sete, do 
Banco Mundial e da CCE tendiam, portanto, a assumir conceitos tradicionais e objetivos 
mais moderados. 

No Brasil, as condições pareciam oportunas para a admissão da iniciativa de Hous 
ton. Também o governo empossado em 1990 tinha dado sinais de estar disposto a promover 
reformas ecológicas para se livrar da falta de argumentos e da falta de legitimação face às 
acusações ecológicas. Muito simbólica foi a entrada do renomado ecologista Lutzenberger 
no gabinete. Sob a influência de círculos orientados ecologicamente, o Governo Brasileiro 
aceitou a oferta do Grupo dos Sete. Ainda em 1990, o governo apresentou um primeiro 
esboço de programa que representava um consenso político entre os interesses de diversos 
setores governamentais, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, setores militares e a Secretaria de Meio Ambiente. Este esboço de programa 
continha uma compilação não-sistemática de projetos governamentais em curso ou 
planejados. Nova era a proposta de permitir a realização de medidas por organizações não 
govemamentais. De modo geral, se dava ênfase ao aproveitamento ecologicamente moder 
nizado e aparentemente sustentável da região amazônica, por exemplo mediante plantações 
industriais de reflorestamento ou mediante um zoneamento da região amazônica, proble 
mático também sob o ponto de vista do processo democrático. 
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Só com muita dificuldade se alcançou um consenso entre o Brasil, o Banco Mundial 
e a CCE, antes da Cúpula do Grupo dos Sete, em 1991. Este compromisso abrangia, por 
um lado, propostas mais maduras para a exploração ( como, por exemplo, para o manejo 
florestal) e, por outro lado, a exclusão de aproveitamento, por exemplo, de unidades de 
conservação de uso indireto. Reconheceu-se como imprescindível a participação da popu 
lação atingida. Como objetivo supremo, as partes envolvidas acordaram em estabelecer um 
modelo de desenvolvimento sustentável em harmonia com os objetivos brasileiros de 
desenvolvimento. Tal modelo deveria contribuir para uma redução do desmatamento. Não 
foi possível conseguir um compromisso para a redução dos desmatamentos em etapas 
sucessivas, na qual alguns doadores também tinham interesse. 

A Cúpula Econômica Mundial fez uma promessa financeira hesitante para o início 
de uma primeira fase do programa (a fase de pré-investimento). O Grupo dos Sete apoiava 
os objetivos do programa e sinalizou com apoio para projetos no âmbito do programa. 
Nessa hesitação, revelava-se um desinteresse político por parte de alguns participantes da 
Cúpula, bem como ceticismo com relação às possibilidades de êxito, em vista dos problemas 
políticos e institucionais no Brasil. Em negociações que se seguiram, o Brasil, o Banco 
Mundial e a CCE resolveram alguns impedimentos na concepção do programa e aproxi 
maram-se de um consenso para os detalhes financeiros, administrativos e institucionais. 

A primeira fase do programa deveria abranger um volume de US$ 250 milhões para 
três anos. Estavam previstas medidas nos setores de zoneamento, monitoramento e controle 
ambiental, fomento de instituições ecológicas, educação ambiental, parques e reservas 
nacionais, manejo florestal e extrativismo vegetal, proteção das áreas indígenas, manejo 
dos recursos naturais, reabilitação de áreas degradadas, apoio ao desenvolvimento científico 
e projetos demonstrativos das populações regionais. Estes projetos, em grande parte, 
reproduziam princípios de ·atuação já existentes ou em planejamento da administração 
brasileira. Em seus orçamentos se manifestava, além disso, a influência de grupos bem 
organizados (por exemplo, o setor científico e as organizações não-governamentais), que 
puderam obter consideráveis promessas de recursos financeiros para seus interesses. 

Quando se aproximou o momento dos doadores estabelecerem seus compromissos 
financeiros, verificaram-se consideráveis contradições. A maior parte dos países do Grupo 
dos Sete só mostrava uma pequena disposição para o financiamento. Reclamava, para si, 
porém, amplos controles sobre suas contribuições. Os países doadores estavam interessados 
na integração de seus projetos bilaterais e na avaliação individual dos componentes do 
programa, método este que permitia o financiamento de partes do programa de acordo com 
as suas preferências. O lado brasileiro, ao contrário, queria um financiamento - o- mais 
amplo possível - do programa desenvolvido junto com o Banco Mundial e a CCE,. com 
recursos multilaterais, com pouca influência dos doadores e maior influência do recebedor. 
Sem um financiamento suficiente, o fomento de todos os componentes do projeto - e, assim, 
a integridade do programa - estaria ameaçado. 

Os doadores reunidos durante a reunião em Genebra, em dezembro de 1991, conce 
deram apenas cerca da metade dos US$ 250 milhões necessários para a primeira fase e 
conseguiram o reconhecimento de projetos bilaterais, já elaborados ou em planejamento, 
como contribuição para o programa piloto. Com isso não era possível financiar a concepção 
do programa. Assim, fora incluída no processo uma contradição que ainda iria se apresentar 
como altamente problemática. Os países do Grupo dos Sete também não assumiram uma 
obrigação com relação ao financiamento das outras fases. Se, por um lado, este resultado, 
em principio, era insatisfatório para o Governo Brasileiro, por outro, uma recusa destas 
condições teria provocado problemas para os círculos oficiais e não-governamentais no 
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Brasil que estavam interessados nos recursos do programa piloto. 

Conflitos políticos a respeito das prioridades da cooperação 
Apesar de os acordos descreverem seus objetivos, prioridades e mecanismos, este 

consenso só escondia superficialmente as graves diferenças de interesses no plano nacional 
e internacional. As partes atingidas continuavam tentando influenciar o processo de acordo 
com seus próprios interesses. Aqueles que, no Brasil e nos países industrializados favoráveis 
a reformas, defrontavam-se com as forças conservadoras e reacionárias. Em função da con 
tinuidade política incerta, os primeiros tinham motivos para se preocupar de modo especial 
com o êxito das demarcações dos território indígenas, das reservas extrativistas e dos projetos 
não-governamentais. Visto esses projetos terem prioridade também para os doadores, os 
interesses paralelos podiam levar a uma fase preparatória favorável, pois a Secretaria do 
Meio Ambiente, também a favor de reformas, era responsável pela coordenação do processo 
pelo lado brasileiro. 

Após a queda da equipe de Lutzenberger- e, com isso, o término da fase de reformas 
-, o campo de atuação conquistado pôde ser mantido durante certo tempo em 1992. Os 
projetos favorecidos não tinham ganho apenas uma vantagem temporária na concorrência 
pelos poucos recursos financeiros, mas tinham também sido ampliados ou transformados, 
divergindo dos acordos de Genebra. Assim, o projeto de demarcação das terras indígenas 
fora ampliado dos iniciais US$ 18 milhões para US$ 30 milhões. O projeto de ciência e 
tecnologia, pelo contrário, que dispunha de um forte lobby no Brasil, só encontrou pequeno 
apoio por parte dos financiadores. 

O término da Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento 
no Rio de Janeiro e, poucos meses mais tarde, a queda do governo Collor, ofereceu aos 
adversários das demarcações ou do programa piloto como um todo a chance para interromper 
e reexaminar o projeto. De modo especial, representantes do Ministério de Relações 
Exteriores criticavam - agora veementemente - o projeto indígena e também outros compo 
nentes. Devido à sua importância política e suas contradições internas, o futuro do programa 
piloto estava seriamente ameaçado. 

Tendo em vista as inter-relações internacionais- agora consideráveis - do processo 
ligado ao programa piloto, o novo Governo Brasileiro se defrontava, a partir do final de 
1992, com o desafio de atender às diferentes e contraditórias expectativas e compromissos. 
A articulação dos interesses internos brasileiros e a ampliação da base financeira passaram 
a representar, então, o elemento central dos esforços brasileiros, que foi retomando de forma 
sistemática os argumentos ligados aos acordos de Genebra. 

Para forçar o afluxo de recursos financeiros adicionais, o Governo Brasileiro criou 
tantos empecilhos ao progresso dos projetos bilaterais que o programa piloto estava sendo 
visto quase como contraproducente pelos financiadores, por frear iniciativas mais antigas. 
Isso levou a consideráveis tensões, no final de 1993, por exemplo, durante as negociações 
intergovernamentais teuto-brasileiras. 

Do ponto de vista político, o antigo balanço de interesses foi tendencialmente 
reconstruído mediante a modificação dos orçamentos do projeto. O projeto da demarcação 
das terras indígenas foi reduzido de US$ 30 milhões para os cerca de US$ 20 milhões 
iniciais e os projetos demonstrativos das ONGs foram reduzidos de modo semelhante, 
enquanto que o andamento do projeto de ciência e tecnologia foi energicamente agilizado. 
Assim também cresceu a disponibilidade financeira com relação aos projetos atrasados. Os 
adversários do programa alcançaram êxitos parciais apenas mediante o retardamento do 



processo preparatório: apesar de o projeto de demarcação ter estado quase pronto em fins 
de 1992, a ratificação necessária poderia demorar até 1995. O contexto das relações de 
poder na Amazônia, porém, continua extremamente desfavorável à população indígena. 

Alcance e necessidades de atuação 
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Em vista de sua contribuição para a criação de instituições e para o teste de instru 
mentos, o programa piloto pode prestar uma importante contribuição para a constituição de 
uma política ecológica e social para as regiões brasileiras de florestas tropicais. Visto que a 
única parte do programa ligada a uma implementação mais ampla de medidas realmente 
relevantes no plano ecológico - a saber, a demarcação dos territórios indígenas - continua 
recebendo considerável resistência política, percebe-se que a implementação de medidas 
abrangentes, todavia, só chega até o limite do que é possível, mas ainda continua um dos 
componentes mais fracos do programa. 

Caso a implementação de projetos fosse iniciada aproximadamente em meados da 
década de 90, surgiriam resultados no fim da década. Então, no caso de êxito, após uma 
fase de constituição de dez anos de duração, poderia ser iniciada a disseminação de modelos 
já experimentados de conservação de recursos naturais e de manejo sustentável, no início 
do novo século, caso as condições sócio-econômicas o permitissem. Portanto, a curto· e 
médio prazo, não se espera nenhuma contribuição significativa para a proteção das florestas 
tropicais e do clima como era a intenção da iniciativa do Grupo dos Sete. 

Esperam-se, no entanto, consideráveis resistências políticas e práticas para a imple 
mentação, visto que o programa foi concebido de cima para baixo, sem participação real da 
sociedade das regiões atingidas. Também as precauções de ordem inovadora com relação 
ao monitoramento do programa e ao controle social só poderiam ajudar a diminuir ou a 
corrigir os problemas de implementação, mas não forçar a própria implementação. 

A participação intensiva de organizações não-governamentais nas estruturas do pro 
grama pode fortalecer o controle dos componentes não-estatais, mas está ameaçada pelo 
perigo da cooptação e da neutralização política dessas organizações. Por falta de suficiente 
competência e legitimação, as organizações não-governamentais só têm influência mínima 
ou insignificante sobre a maior parte dos componentes do programa como, por exemplo, 
sobre o zoneamento ou o projeto de manejo florestal. 

O programa piloto não teria sentido se outros setores da política brasileira atuassem 
contra seus objetivos. Esta posição não foi assumida apenas pelo lado dos doadores, mas 
também formalmente reconhecida pelo Governo Brasileiro. Esta posição, no entanto, ainda 
não está de modo algum garantida só com a declaração a favor da necessidade de coerência 
das condições sócio-econômicas básicas com os objetivos do programa. 

Algumas adaptações de políticas econômicas relevantes para a região amazônica 
(como, por exemplo, a redução de subvenções para a Amazônia) ocorreram durante as 
negociações do programa piloto e também foram associadas a este programa, mas não 
podem ser acrescentadas a ele visto terem causas múltiplas. Entretanto, não foram criadas 
ligações sistemáticas entre diferentes políticas relevantes ( como a política de reforma agrária) 
e o financiamento internacional do programa, apesar dos financiadores terem apresentado 
propostas correspondentes para adaptações estruturais de políticas governamentais aos 
objetivos do programa piloto. Apenas o diálogo político sobre o programa-que completa 
o diálogo bilateral estabelecido até agora num contexto multilateral - oferece possibilidades 
relativamente impotentes para dialogar sobre adaptações estruturais necessárias. Contudo, 
se a compreensão ou o interesse do Governo Brasileiro não puderem levar a medidas 



voluntárias de adaptação, então o programa piloto. não alcançará a .importante esfera das 
causas da destruição das florestas tropicais {como nos setores da política do setor rural e de 
investimentos). Além disso, a discussão sobre a coerência das políticas manteve-se assimé 
trica, haja vista o fato de que a compatibilidade das políticas econômicas internacionais, 
decisivamente determinadas pelo Grupo dos Sete, com relação à proteção das florestas 
tropicais não ter sido discutida. 

A conservação duradoura das florestas tropicais brasileiras não pode ser alcançada 
mediante ajuda ao desenvolvimento e nem por uma simples redução de algumas subvenções 
contraproducentes. Bem mais necessária é uma profunda transformação estrutural na política 
econômica e de desenvolvimento do Brasil. Esta transformação, entretanto, não pode ser 
alcançada atualmente em função dos poderosos interesses contrários estabelecidos. 

Caso os iniciadores do programa piloto estiverem realmente interessados nos efeitos 
ecológicos esperados por suas sociedades, então seriam necessários consideráveis esforços 
adicionais. Os países do Grupo dos Sete não podem alcançar esta transformação com alianças 
temerárias com fracos reformistas: correm o perigo de provocar irritações contraproducentes 
por intromissão em assuntos internos. Visto o interesse na proteção das florestas tropicais 
ser menor no Brasil que nos países industrializados, seria tarefa destes países apoiar seus 
interesses com tais estímulos positivos que, por sua importância, estariam em condições de 
transformar as estruturas brasileiras de interesses em direção à conservação dos recursos 
naturais e de um desenvolvimento sustentável. 

A proteção das florestas tropicais não terá nenhuma chance se as perdas econômicas 
para o Brasil, resultantes dos esforços por uma adequação ecológica de suas políticas, não 
puderem ser amortecidas por meios novos e apropriados de compensação internacional de 
custos. Este necessário salto qualitativo e quantitativo na cooperação internacional, no 
entanto, quase não é concebível em função da pequena prioridade do problema das florestas 
tropicais em todas as repartições oficiais participantes, pois fatores como desconfiança, 
falta de sensibilidade, medo da perda do controle e busca de vantagens próprias se relacionam 
e se fortalecem, mutuamente, de modo negativo. O desafio à criatividade e à capacidade 
inovadora da comunidade internacional é, portanto, enorme, pois processos como o programa 
piloto são demasiado lentos para deter o dinamismo da destruição irreversível dos recursos 
naturais básicos para a vida humana. 
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20091 ~020 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 253-8317 
Email:ASPTA 
Fax: (021) 233-8363 
Écio Rodrigues da Silva 
Centro dos Trabalhadores da Amazônia- CTA . 
Av. Epaminondas Jácome, 1427 
69908-420 - Rio Branco -Acre 
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Fone: (068) 224-6390 
Email: 389 
Fax: (068) 224- 1249 
Edmundo Parente 
Centro de Defesa do Negro no Pará- Cedenpa 
Rua Timbiras, Passagem Paulovi, 244 
Belém-Pará 
Fone: (091) 224-3280 
Eldonor 1Wio Souza de Souza 
Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
68085..000 - Belém - Pará 
Fone: (091) 222-4462 
Elizete Sherring Siqueira 
Bandes 
Av. Princesa Izabel, 54 
29000 - Vitória - Espírito Santo 
Fone: (027) 223-8333 
Fax: (027) 223-6307 
Erasmo Borges de Souza Filho 
Fórum Metropolitano de Reforma Urbana 
Trav. Bemal do Couto, 1329 
66055..080 - Belém - Pará 
Fone: (091) 222..0318 
Fernando Moraes 
Universidade Federal do Pará 
AvenidaBernardo Sayão, 1139 
Belém-Pará 
Fone: (091) 224-1230 
Flávio Heleno Solano Reis 
Grêmio Estudantil do NPI 
Av. Perimetral, 100 
Belém-Pará 
Francisca das Chagas B. C. Ribeiro 
Cooperativa Agroecológica de Altamira 
Loteamento Copacabana do Xingu-Acesso 1, nª 
1023 
68370-Altanúra - Pará 
Francisco Carlos F. Moreira 
Poema/UFPa 
Campus UFPa/Casa do Poema 
Belém-Pará 
Fone: (091) 229-4310 
Fax: (091) 229-3359 
Francisco Matias 
Ecotropic 
Caixa Postal 1391-AgênciaCentro 
66017-970 - Belém - Pará 
Fone/Fax: (091) 235-4763 
Gerard Zwetsloot 
ICCO 
Zusterplein, 22-A 
3700-AD - Zeist- Holanda 
Fone: 27811 
Gustavo Américo Pinto da Silva 
S/CSumaumá 

Rua Santo Antonio, 432 s/704 
66.000 - Belém - Pará 
Fone: (091) 222-0618/3257 
Gutemberg P·acheco Lopes 
Sinergia 
Visconde de Souza Franco, nº 1398 
Belém-Pará 
Fone: (091) 222-7268 
Helmut Hagemann 
Urgewald 
Husarenstr, 11 
53117 - Bonn -Alemanha 
Fone:(0049)228-677350 
Email: urgewald.gn.apc.org 
Henning Reetz 
Projeto BAZ-Amazônia 
Conj. Green Garden, 84 - Caixa Postal 2051 
66017-970 - Belém - Pará 
Fone: (091) 235-2515 
Email: ax.henning 
Fax: (091) 235-2515 
Henri Acselrad 
lbase 
Rua Vicente de Souza, 12 
22251 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 286-6161 
Fax: (021) 286..0541 
Hiroshi Noda 
Fórum Permanente de Debates da Amazônia 
Rua Tapajós, 54 - Centro 
Manaus-Amazonas 
Fone: (092) 233-5020 
Iara Pietricovsky de Oliveira 
Inesc 
SCS Qd. 8 Bl B nº 50 s/435 
70333-970 -Brasília - DF 
Fone: (061) 226-8093 
Fax: (061) 226-8042 
Inakê M. Filocreão Malheiros 
Vitae 
Rua da Mata, 926 Bl. H nº 101 
66623- 710 - Belém - Pará 
Fone: (091) 228-0099 
Itaan Santos 
Associação Agroecológica Tijupá 
Rua Santo Antonio, 266- Centro 
65010-590 - São Luís - Maranhão 
Fone:(098) 222-3355 
Fax:(098) 222-3355 
Jean-Pierre Leroy 
FASE Nacional 
Rua Bento Lisboa, 58 - Catete 
22221..011 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 285-2998 
Fax: (021) 205-3099 
João de Castro Ribeiro 
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Grupo Ecológico do Xingu - GEX 
Av. Perimetral, 1501 
66077-530 - Belém - Pará 
Joio Cláudio Arroyo 
FAOR 
Av. Senador Lemos, 557 
Belém-Pará 
Fone: (091) 224-9074 
Joio Má.reio Palheta da Silva 
Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
68085-000 - Belém - Pará 
Fone: (091) 229-3820 
Joaquim Batista Freitas de Araújo 
Coordenadoria de Política Cientifica 
Rua Barão de Mamoré 
Belém-Pará 
Fone: (091) 229-8644 
José Américo Canto Lopes 
Cooperativa Acertar 
Av. Generalíssimo Deodoro, 1683 
Belém-Pará 
Fone: (091) 224-3570 
Fax: (091) 224-3570 
José Heder Benatti 
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos 
Trav. Barão do Triunfo, nº 2129 
66087-120 - Belém - Pará 
Fone: (091) 246-0677 
Fax: (091) 246-0677 
José Maria Piteira 
(Assessoria de Imprensa) 
Tv. Vueta- Pass. São José, 96 
66240-000 - Belém - Pará 
Fone: (091) 226-4110 
José Maria Serra de Souza 
Grupo de Ação Ecológica Novos Curupiras 
Av. do Contorno Oeste, 271- Conj. Cohab 
Icoaracy 
66815-000 - Belém - Pará 
José Renato Barros 
Secretaria do Meio Ambiente 
Tv. 9 de Janeiro, 2155 - Cremação 
Belém-Pará 
Fone: (091) 225-0383 
Josiaoe Gama 
FASE- São Luís 
Rua Pespontão, 256 
65000 - São Luís- Maranhão 
Fone: (098) 221-1175 
Juan Carlos Rueda 
GTA-Nacional 
SRT/Sul, Quadra 701, Cj. L, Bloco 01, nº 38, si 
709/711 
70340-906 - Brasília - DF 
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Fone: (061) 224-673 5 
Fax: (061) 226-6487 
Léa Lobato de Carvalho Oliveira 
Poema/UFPa 
UFPa/C3mpus 
Belém-Pará 
Fone: (091) 216-3419 
Lúcia Andrade 
Comíssão êró-Índío 
Rua Ministro Godoy, 1484 si 57/56 
05015-001 - São Paulo- SP 
Fone: (011) 864-1180 
Fax: (011) 864-1180 
Lúcia Andriani 
Banco da Amazônia SI A 
Av. Presidente Vargas, 800/9° andar/si. 909 
Belém-Pará 
Fone: (091) 216-3419 
Lindalva Serrão e Silva Aragão 
(secretária) 
Pass. 3 de Outubro. 132- Sacramenta 
Belém-Pará 
Fone: (091) 233-4830 
Luís de Almeida Teixeira 
Caixa Postal, 13 71 
66017-970 - Belém - Pará 
Luiz Rodrigues de Oliveira 
Fórum das ONGs de Rondônia 
Rua José de Alencar. 3064 
78900-500- Porto Velho - Rondônia 
Fone: (069) 223-1116 
Fax: (069) 223-1116 
Luziene Santos da Silva 
Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
66035-190 - Belém - Pará 
Fone: (091) 222-9764 
Manfred Wadehn 
EZE -Assoe. Protestante para Coop. no 
Desenvolvimento 
D 53 .173 Bonn Mittelstrasse 3 7 
Bonn -Alemanha 
Fone: (0049) 228-81010 
Fax: (0049) 228-8101160 
Marco Antônio P. de Oliveira 
Núcleo de Educação Popular- Santa Izabel/PA 
Tv. José Maria Lopes, 1446 - Santa Lúcia 
68790-000 - Santa Izabel =Pará 
Fone: (091) 225-3823 
Marco Aurélio VianoaJr. 
Univers. de Brasília/ Inst. de Estudos Amazônicos 
Caixa Postal 0613 5 
707 49-970 - Brasília - DF 
Fone: (061) 591-2234 
SCLN 210 BlocoC s/211 
Brasília - DF 



Marcos Vinicius da C. Lima 
Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
Belém-Pará 
Fone: (091) 231-5788 
Margareth Ribeiro Alves 
Sumaumá 
Rua Santo Antonio, 423 
Belém-Pará 
Fone: (021) 222-6018 
Maria Célia Nunes Oliveira 
NUMA/UFPa 
Universidade Federal do Pará- Chalé de Ferro 
66059-970 - Belém - Pará 
Fone: (091) 249-0517 
Fax: (091) 229-9677 
Maria Elizabete Santos do Carmo 
Representante do GDA-Belém/UFPa 
Trav. Quintino Bocaiuva, 1423 
66035-190 -Belém - Pará 
Fone: (091) 222-9764 
Maria Emília Lisboa Pacheco 
FASE Nacional 
Rua Bento Lisboa, 58 - Catete 
22221-011 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 285-2998 
Fax: (021) 205-3099 
Maria Helena da Silva Dentes 
Associação Brasileira de Química 
Laboratório de Química- Pesquisa - UFPa 
66055-940 - Belém - Pará 
Fone: (091) 249-2088 R: 366 
Fax: (091) 229-4916 
Maria de Nazaré Silva Vieira 
Acertar Cooperativa 
Av. Generalíssimo Deodoro, 1683 si 1004 
Belém-Pará 
Fone: (091) 224-3570 
Fax: (091) 224-3570 
Maria do Socorro Lucas Bandeira 
Instituto de Divulgação da Amazônia - IDA 
Rua São Pedro, 566 cj. 1005 
66050-050 - Belém - Pará 
Fone: (091) 223-8908 
Fax: (091) 222-7786 
Mary Elen Solano Reis 
Grêmio Estudantil do NPI 
Av. Perimetral, 100 
Belém-Pará 
Mônica Grossmann 
NAENUFPa 
Av. Perimetral, s/n 
Belém-Pará 
Fone: (091) 229-2826 
Fax: (091) 245-8913 
Nádia Fialho 

Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
66000 - Belém - Pará 
Fone: (091) 224-8562 
Nilo Sérgio de Melo Diniz 
CUf /Nacional - Comissão Nacional de Meio 
Ambiente 
Rua São Bento, 405/7° andar 
01008-906 -São Paulo- SP 
Fone: (011) 255-7500 
Email: CU1NAC 
RCUTAMAZÔNIA@Ax.Apc.org. 
Fax: (011) 239-5274 
Norma Maria Dentes de Sousa 
UniversidadeFederal doPará/GDA 
Tv. Quintino Bocaiuva, 2423 - Nazaré 
Belém-Pará 
Fone: (091) 222-9764 
Paulo Adélio Paraense da Paixão 
Banco da Amazônia S/ A 
Av. Presidente Vrugas, nº 800 
Belém-Pará 
Fone: (091) 241-7563 
Fax: (091) 216-1406 
Paulo Carneiro 
Plano Diretor da Bacia do Rio Iguaçu 
Coppe/PNUD/Serla 
Rua Gen. Cristóvão Barcelos 211/203 
22245-11 O - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 590-7701 
Paulo H. B. Oliveira Júnior 
FASE- Projetos Estratégias Camponesas 
RuaBernal do Couto, 1329 
Belém-Pará 
Fone: (091) 222-9994 
Paulo Inácio Josaphat da Silva 
Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
66000 - Belém - Pará 
Fone: (091) 224-8562 
Paulo Sérgio Miranda Uchôa 
Vitae 
Rua da Mata, 926 Bl. H apto. 1 O 1 
66623-170 - Belém - Pará 
Fone: (091) 243-0725 
Pedro Alves Vieira 
STR de Gurupá 
Tv. Dulcinéia Torres, S/N 
68300-000 - Gurupá - Pará 
Pedro N azareno Barbosa Jr. 
Vitae 
Rua da Mata, nº 926 Bl. H apto. 101 Marambaia 
66623- 71 O - Belém - Pará 
Fone: (091) 243-0725 
Penha Lúcia Costa de Araújo 
Banco da Amazônia SI A 
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Av. Presidente Vargas, 800/9° andar/si. 909 
Belém-Pará 
Fone: (091) 216-3419 
Raimundo Nazareno Vieira Ferreira 
Acertar Cooperativa 
Av. Generalíssimo Deodoro, 1683 si 1004 
Belém-Pará 
Fone: (091) 224-3570 
Fax: (091) 224-3570 
Ricardo Arnt 
Instituto Socioambiental 
Av. Higienópolis, 901 
O 1238-001 - São Paulo - SP 
Ricardo Tukeshi Tsutsumi 
Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
Belém-Pará 
Fone: (091) 235-3895 
Robert Buschbacher 
WWF 
Av. Gentil Bittencourt, 544/307 
66035-340 - Belém - Pará 
Fone: (091) 241-0756 
Email: RBUSH 
Fax: (091) 241-0756 
Ruth Helena Brito de Oliveira 
Universidade Federal do Pará 
Rua Nova Primeira, 555 - Jurunas 
Belém-Pará 
Fone: (091) 229-8049 
Salomão de Souza 
Banco da Amazônia SI A 
Av. Presidente Vargas, 800 
66000-000 - Belém - Pará 
Fone:(091) 216-3115 
Sandra Cristina do Nascimento Santiago 
Surnaumá 
Rua Santo Antonio, 423 
Belém-Pará 
Fone: (091) 222-6018 
Sebastião Alves R. Manchinery 
Coiab- Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira 
Av. Ayrão, 235-Centro 
69025-290 - Manaus-Amazonas 
Fone: (092) 233-0548/232-7896 
Fax: (092) 233-0209 
Sidney Souza de Almeida 
Grupo de Exploração e Preservação Ambiental 
Cidade Nova IX, WE 4B, 71 
67010-130 -Ananindeua- Pará 
Fone: (091) 235-4035 
Silvio Cortez e Silva 
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FCAP I Grupo de Ação Ecológica Novos Curupiras 
Tv. São Francisco, 450- Cidade 'klha 
66023-540 - Belém - Pará 
Teima Maria Duarte Pinto 
Tv. do Chaco, 729 apto. 1604 
66085-080 - Belém - Pará 
Fone: (091) 233-3756 
Thomas Fatbeuer 
FASE Nacional 
Rua Bento Lisboa, 58 - Catete 
22221-011 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 285-2998 
Fax: (021) 205-3099 
Vagner Souto de Souza 
GEPA 
CN IX, WE 4B, 71 
67010-130-Ananindeua- Pará 
Fone: (091) 235-4035 
Valdemir Corrêa Monteiro 
Universidade Federal do Pará 
Av. Perimetral, s/n 
68085-000 - Belém - Pará 
Fone: (091) 229-1308 
Valéria Maria Dentes Ferreira 
GDA 
Trav. Agripina de Matos, 203 - Salé 
68040-410 - Santarém - Pará 
Fone: (091) 522-6852 
Fax: (091) 522-4201 
Vivaldo de Oliveira Reis Filho 
Sopren/FAOR 
Rua Natal, 191 Conj. Marex 
66125-320 - Belém -Pará 
Fone: (091) 233-1739 
Fax: (091) 249-2629 
William César Sampaio 
FASE - Cáceres I Formad 
Rua XV de Novembro, 136 - Caixa Postal 10 
78200-000 - Cáceres - Mato Grosso 
Fone: (065) 221-2615 
Fax: (065) 221-2615 
Wouter Veening 
Grupo de Trabalho Europeu para a Amazônia 
p/a lucn, Plantage Midaenlaan 2B 
1018 DO - Amsterdã- Holanda 
Fone:31(20)626-1732 
Fax: 31 (20) 627-9349 
Xavier Barrat 
CPT Araguaia-Tocantins 
Rua Sete de Setembro, 800 
77600 - Paraíso - Tocantins 
Fone: (063) 861-1110 
Fax: (063) 861-1110 
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AS-PTA-Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa 
BIRD -Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) 
BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento 
CUT - Central Única dos Trabalhadores 
CCZEE- Comissão Coordenadora do Zoneamento-Econômico-Ecológico 
CIMI- Conselho Indigenista Missionário 
CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
Coiab- Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Conama- Conselho Nacional de Meio Ambiente 
EIA- Estudos de Impacto Ambiental 
Ernater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
Embrapa- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EZE - Evangelische Zentrale für Entwicklungszusamenarbeit (Agência Evangélica para a Cooperação 
Internacional) 
FASE- Federação de órgãos para Assistência Social e Educacional 
FAO- Food and Agriculture Organízatíon (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura) 
FAOR-Fórum da Amazônia Oriental 
Flona- Floresta Nacional 
Fetagri- Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
FMI - Fundo Monetário Internacional 
FNO - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
Formad- Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente 
Funai - Fundação Nacional do Índio 
GA1T - General Agreement on Tariffs and Trade 
Gebarn - Grupo Executivo para a Região do Baixo Amazonas 
Getat- Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins 
GTA-Grupo de Trabalho Amazônico 
Ibaina- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
Ibase - Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IEA- Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais 
Incra- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Inesc- Instituto de Estudos Sócio-Econômicos 
INPA- Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 
IUCN - lnternational Unionfor the Conservation ofNature 
:MLAL- Movimento de Leigos para América Latina 
ONGs - Organizações Não-Governamentais 
Planafloro- Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Poema - Projeto Meio Ambiente e Pobreza 
Pnuma- Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
Prodeagro- Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado do Mato Grosso 
PT - Partido dos Trabalhadores 
PV - Partido Veroe 
RIMA- Relatório de Impacto Ambiental 
Sactes - Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social 
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SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos 
Sopren- Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia 
SPVEA- Superintendência do Plano de Vcllorização Econômica da Amazônia 
Suframa- Superintendência da Zona Franca de Manaus 
S1R- Sindicato de Trabalhadores Rurais 
Unesco - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
Unipop- Universidade Popular de Belém 
Usaíd- United States Agency for International Development (Agência de Desenvolvimento Internacional dos 
Estados Unidos) 
WRI- World Resources Institute 
WWF - Fundo Mundial para a Natureza 
ZEE -Zoneamento Ecológico Econômico 
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