
The text that follows is a REPRINT  
O texto que segue é um REPRINT.   
 
Please cite as: 
Favor citar como:   
 Fearnside, P.M. 2011. Dilemas no 

Campo. Políticas de 
Conservação. pp. 69-71 In: I.S. 
Gorayeb (ed.). Amazônia 
Sustentável. RM Graph, Jornal 
“O Liberal” & Vale, Belém, 
Pará, Brasil. 

 
 
(Originalmente publicado em O Liberal [Belém] 17 de nov. de 
2010).   
 
   
Copyright, "O Liberal"/VALE, Belém, Pará, Brasil  
 
 
The original publication is available from: 
A publicação original está disponível de:  
 
"O Liberal"/VALE, Belém, Pará, Brasil   
 
 
[Parte 1’] 



TextoPJailipM. Fearnsida 

A polfuca de conservai;ao na 
Amazonia Legal brasilei
ra (de cinco milh6es 

de kJnZ) e assunto de muitas 
controversi,1s. Decis6es futu
ras siio crflicas para determinar 
os lipos de desenvolvimento que 
fonnam a paisagem em vastas 
areas na regiiio. A politica de con
servai,:Jo na Amazonia enfrenta 
uma serie de dilemas na aloca<;ao 
de recursos escassos nesta area. 
Desmatamento e degrada<;ao con
tinuam a um ritmo rapido, assim 
fechando oponunidades para 
conservai,:ao e para desenvolvi
mento sustentavel em geral. Aqui 
sao apresentadas algumas das 
controversias sobre o desenho de 
polfticas de conserva<;ao para a 
regiao, que afetam terras denlro e 

Pescador colocao pirarucu 
na canoa em Reserva 
de Desenvolvimento 
Sustentavel de Mamiraua, 
Amazon as. 

fora das unidades de conservar;ao. 
Com rela<;<io a praticamente todos 
os assuntos existe uma gama de 
atores promos para batalhar por 
seus interesses particulares. Por 
exemplo, srupos como produtores 
de soja tern agendas que entram 
em conflito com as de organiza
r;oes nao-govemamenlais ambien
talistas. Cada organiz,ii,:ao apela 
para um bem maior, ta! como a 
conservar;ao da biodiversidade ou 
o aHvio da pobreza. Estes apelos 
concorrentes criam dilemas para 
a formula<;ao de polflicas. 
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Interesses 
emconflito 

Aqui as polilicas e programas de 
conserv~o do Brasil sao examma
dos a luz de uma teoria baseada em 
interesses da economia polftlca da 
mud.in~ do uso da terra na Ama
zonia01. Os interesses discrepames 
de diferentes grupos ajudam a expLi
car a abundancia de programcls c de 
tipos de unidades de conse1va~ao na 
Amazonia. Decisi5es sobre a sele.;do 
de unidades de conserva~o e o pro
cesso de lmplememar;iio sao in
fluenciadas pelos mesmos inte
resses e atores. Especialmente 
significaliva e a importancia 
dos povos indlgenas nos 
esforws futures de con-
se1vac;ao. Ha um,1 grande 
necessidade de flexibiH
dade e as oportunidades 
apresentadas por eslrategias 
para administr~o de confli-

• 
10 e negociayao. ""::"' s!:'::"" 

DMlor 
hlteresses e eoonomia 

Governos ao nfvel federal, esta
dual e municipal frequentemente 
tern prioridades comradit6rias para 
a criac;ao de unidades de conser
vac;ao. Essas comradlc;Cies podern 
levar a perda de oportunldades 
para conservac;ao e desenvolvimen
to sustentaveL A solui;:ao pratlca 
pode ser criar unidades federais, 
tais como Reservas Extralivistas 
(RESEX), Parques Nacionals (PNs) 
e Florestas Nacionais (FLONAs), 
quando a terr a em questao pertence 
a Uniao, e w1idades estaduais, tais 
como Reservas de Desenvolvimento 
Sustemavel (RDS) e Florestas Esta
dua is, quando e terra dos govemos 
estaduais. No caso da escolha enu·e 
RESEX e RDS, que e uma Conte de 
tensao no Estado do Amazonas, as 
unidades de conservac;.'io siio essen
ciJlmente equivalemes em termos 
de efeito no ambieme, emretanto 
a explorac;ao madeireira, permitida 
em projetos de manejo florestal co
munitario em RDS, representa um 
irn pacto rnalor na floresta do que 
a colheila de produtos florestais 
nao-madeireiros em RESEX. Basear 
a escolha no nfvel de govemo res
ponsavel pela terra resolveria este 
problema. Como ea polflica amal, 
devem ser ouvidos os representan
tes dos governos estaduais quando 

sao criadas unidades de conserva
c;ao federals dentro de um estado, 
e devem ser ouvidas as autoridades 
ambientals federais quando sao 
criadas unidades estaduais. Lapses 
desta polftica podem ter resultados 
desastrosos. 

Alguns govemos eswduais a
poiam os governos municipais em 
n.'io criar qualquer unidade de con· 
servac;do que estes nao querem. Essa 
tendenciJ e reforc;ada por restric;Oes 
legislativas que limi!dm a fracao dos 
on;<1111entos dos BOVemos estaduais 
que pode ser us,lda para despesas 
de folha de pagamento, motivando 
os estados a passar tantas func;Cies 
quanto passive! (tais como, vigiar 
reservas) para os governos muni
cipals. Comparados aos governos 
estaduais, os govemos municipais 
normalmente estao mais sujeitos a 
press6es locals dos donos de serraria 
e oulros grnpos de inter-esse, dimi-

nuindo a prioridade para 
a conserva~o comparada 
a ganhos de curto prazo. 
Embora a contribuir;.io dos govemos 
municipais seja importante para to
rnada de decis6es sobre unidades de 
COllSel'VaydO federals e estaduais, OS 
gol'emos mu nicipais niio deveriam 
ter poder de veto sobre a c1iay(io das 
unidades. 

Politica partidMia 

A politica partldaria e urna con
sideracao onipresente em decis6es 
sobre o estabelecimento de unida
des de conservayao. Partlcularmen
le ao nivel estadual, as autoridades 
ambiemais sao atores diretos que ge
ram apoio poUtico para os govema
dores Que OS designam, el1QUc1ntO e 
provavel que os politicos de parlidos 
da oposir;.io adotem posic;cies adver
sarias sobre assuntos de conserva-
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c;do. Alem disso, individuos chaves 
nos 6rgd<>s federais e estaduais e 
em organizac;Oes nao-govemamen
tais frequentemente tem ligac0es a 
partidos politicos e, as vezes, tern 
ambic6es eleitorais pr6prias. c,1da 
unidade de conservar;ao cria ven
cedores e perdedores, crlando opor
tunidades para adquirtr votos entre 
os grupos diferemes pelos politicos 
que ap6iam nao a qualquer determi
nada proposla de conservacao. De
pendendo da proposta, perdedores, 
tais como u·abalhadores de sen·arla, 
podem ser mais numerosos e/ou ser 
mais provavel a terern Utulo eleito
ral valido do que os vencedores, tais 



como extrativis
tas tradicionais e 
povos indfgcn<1s. 

A relevancia 
para as bases de 
dpoio polftico e 
ilustrada pelas 
reservas de de
se n vo Iv i men to 
sustentc'ivel como 
Mc1miraua e 
Amana que sao 
promovidas pelo 

governo do Estado 
do Amazonas. Pode ser 

esperado que os res1den
tes nas reservas que tern 
acesso preferencial aos re

curses pesquelros, alem 
de receberem beneffcios 

adicionais modestos de 
prograrnas sociais, tenharn 
maior probabilidade de vo
lar em candidatos apoiados 
pelo govemador estadual 
que criou as reservas. Por 
outro lado, esfor~ m,1is 
antigos e geograficamente 
difundklos de organizac;ao 
social por pane da lgreja Ca
t61ica e organizac;6es asso
cladas, tais como a Comls
sao Pastoral da Terra (CPT), 
frequentemente aumentam 
a probabllidade de votos em 
candidates da oposic;ao. lsto 
pode levar pessoas que sao 
ligadas a pa1tidos polfticos 
da oposic;ao a resistirem aos 
esfon;:os de crlay'io de reser
vas liderados pelo go\'erno 
estadual no Corredor da 
Amazonia Cenu·aL 
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Bases de apoio politico 
Alem de oportunldades eleitorei

ras entre as populac;Oes diretamente 
afetadas pela criac;3o de uma unidade 
de coaservac;<io, vantagem polJbca 
pode ser ganha tambem por meio 
de apelos a interesses mais uni
versais na tentaUva de lnfluenciar 
eleitores em locais distantes (normal
mente urbanos). Embora preocupa
c;Ocs cllnbicntais como biodivcrsi<Lldc 
e muda~ de cllma as vezes sejam 
enfatizadas por partidA1ios de reser
vas, os oponemes freq uentemente se 
aproveitam da cre~.a comum no Brasil 
de que o Mundo esteja compromelido 
em uma conspirac;<io permanente para 
atacar a soberanla brasileira sobre a 
Amaz0nia111. Uma pesquisa sociol6gi· 
ca da popul,~ao na Amaz6nla brasi
leira revelou que 71% dos enu-evista
dos concordaram com a afinnacao "eu 
tenho medo que a Amaz0nla sera in
temacionallzada" e 75% concordaram 
que "os estrangeiros estao tentando 
ocupar a Amazooia'"· lsto cria uma 
tentay'io pennaneme para qualquer 
polflico denunciar amea.;as reais ou 
imaginMias A scberania, j.1 que dessa 
forma ele atrairia um m1mero maior 
de eleitores. Gilberto MesUinho era o 
ma.is conhecido por aplicac;<io bem SU· 
cedida desta tatica como uma base de 
apoio polftico''l. Quand.o era govema
dor do Amazonas, ele al(I ameac;ou or
denar que a policia milicar metralhasse 
as equipes da Pundac;<io Nacional do 
Indio (FUNAI) se elas temassem de
marcar terms indigenas no Estado''J. 
Na condiy'io de senado1~ ele declarou 
no plenario que o projeto corredores 
ecol6gicos, do PP-G7, ia "engessar a 
Amaz6nla l'or que eles fazem isto? 
Esvaziar [a Amazdnial faz com que 
stja mais facil dornlnar [a regiao) . ..... 
(E) usado como uma estrategia para a 
invasao futura de nossa soberania·iR. 
Recmso para a leoria de intemaciona
lizac;.lo 5do aplicados a lodos os lados 
do espectro politico, desde politicos 
conservadores como Ylesuinho (do 

of the forest against international 
capitalism. Sodolottcal Penpectivff, 
39(2):317-332. 
_. 4 - Jornat "A Critlca" )Manaus). 
1991a. Defesa da Amazonia d.i a 
Mestrinho 10 lugar. 21 de setembro de 
1991, p6. 
_. 5 - Jornal "A Critica" (Manaus]. i991b. 
MPdrinho--n'lP;u;;:t nunrbr mPtr.:.lh#llr 

75% concorclaram 
que "estra~ros" 
estao teJ'ltaind!o 
ocupar a A ia 

PMDB) como para os da esquerda poli
liCil quc, durnntc uma seJic de audiCn
cias publicas da Comissao sobre Meio 
Ambiente e Assuntos Amaz0nlcos, da 
Assembleia Legislaliva do Estado do 
Amazonas, em oultibro de 1999, de
nunciou o projeto corredores eco16gi
cos, do PP-G7, corno um truque para 
internaciooalizar a regiao. 

Embora lutas relacionadas a po
lftica partidaria estejam por tras de 
muitas cont.roversias sobre unidades 
de conserva~o que sao debatidas 
com apelos ao patriolismo e altos 
prmcipios, os custos ambientais de 
fracasso em conservar ecossistemas 
naturais sao bastante reals. Nao deve 
ser pennitido que a polftica partidMia 
impe.;a esfo~s para criar unidades 
de conserv~ao enquanto oportuni
dades ainda existirem para fazer isto 
em grandes areas. 

Imagemdesa· 
teliteda boa do 
rioM2min1u 
Am, evidencian
do afioresta de 
vmea 

Setor PUblico e Privado 

Tanto o setor pUblico como o priva
do tern papeis na conserva~ amaz6-
nica. Alguns Lipos de atividades, tais 
como opera<;Cies de ecoturismo, sao 
inerentemente mais eficientes se fei
tos pelo setor privado. Orga nizai;5es 
nao-governamentais tem se mostra
do iotcrmcdicirios csscnciais cmrc 
6rgaos govemamentais, ta.is como o 
IBAMA, e as comw1klades locals em 
unidades de conservay'io. 0 Parque 
Nacional do Ja(t (com tun arranjo de 
co-gestao com o IBAMA e a Funda· 
c;ao Vitoria Amaz6nica) e o Parque 
Nacional Serra do Divisor (com um 
arranjo semelhante com SOS Amazo
nia) sao os melhores (e praticamente 
OS unicos) exemplos17·"· 

Este texto e alualizado de uma tradu~ao 
parciat de Fearnsidel•( 

Philip M. FurMkle e bi6logo, mes
tre em Zoologia, doutor em Ciencias 
Biol6gicas e pesquisador do I nstituto 
National da Amazooia. 
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