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Ainten.sa produ¢o de arvaove#b) 
de iloresta.samaz6ni:as sao atividades 
na contra mao da sustentabilidade. 
Temsido fiscalizada e proibida mas 
inda acontece inclusive em unidades de 
c.oruerva~o. Ta.ilandia, PA. 

Fundo Amaz011ia 

D iscussoes sobre programas 
ambiem,11s na Amazonia 
hoje [ocalizam o futuro do 

Fundo Amazonia, que foi criado em 
2008 pelo governo brasileiro para 
receber doa<;Oes de outros paises 
interessados em ajudar o Brasil em 

reduzir as suas emiss6es de gases 
de efeito estufa. O desmatamento 
na Amazdnia ainda e o componen
te maior nas emissoes brasileiras, 
mesmo com a redui;Jo das taxas 
de desmatamento desde 2004. o 
Plano Nacional sobre Mudan~ do 
Clima (PNMC), oficializ.ido em 
2009, visa reduzir as emiss0es ate 
2020, com beneficios de redw;ao 
de emissao que seriam ligados as 

doa<;6es ao fundo\l. ll. A Noruega 
prometeu doar US$! bilhao ate 
2015, dos quais aproximadamente 
10% foram repasS<ldos ate agora. A 
aplicavao do dinbeiro em projetos 
ambientais esta sotrendo w11a serie 
de atrasos, embora alguns projetos 
tenham sido liberados desde a ves
pera da conferenda de Copenhague 
no final de 2009. 

0 Fundo Amazonia e foco de 

conuuversias por ser administrado 
pelo Banco Nacional do Desenvol
vimento Ecooomico e Social (BN
DES). O BNDES nlio e uma entidade 
ambiental, muito pelo contrdrio, e 
a fonte principal de financiamento 
das grandes obras do Programa de 
Acelera<;ao do Crescimento (PAC), 
com imensos impactos ambientais 
na Amazonia brasileira. O BNDES 
ta.mbem financia uma larga gama 
de hidreletricas e rodovias em paises 
vizinhos, como Bolf via e Pern, oooe 
as leis ambientais sao mais fracas do 
que no Brasil. As decis6es do comite 
que define as direlrizes do Fundo 
sao geralmente descritas como "nao 
transparentes". Ha uma cresceote 
preocupa~ao com isto na opiniao 
pill>lica na Noruega e no meio politi
co naquele paisi'l, colocando em ris
co uma fonte muito importante, em 
potencial, para melhorar a situa<;do 
arnbiental na Amazonia. 
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PP-G7 

Lic;oes uleis para a aplicac;ao 
dos recursos do Fundo Amazo
nia podem ser tirados do Progra
ma Piloto para a Conservac;ao 
das Florestas Tropicais do Brasil 
(PP-G7), que foi um dos princi
pa is financiadores de programas 
ambientais na Amazonia ate a 
sua finalizac;ao em 2008. 

Avalia~o do Programa 
Piloto lPP-G7) 

0 Programa Piloto para a Con
servac;ao das Florestas Tropicais 
do Brasil (PP-G7) foi anunciado 
pelos paises do G-7 na sua reu
niao em Houston em 1990, uma 
epoca em que a preocupac;ao 
global com relac;ao ao desmata
mento amazonico atingiu um 
ponlo alto e havia cobertura qua
se diana do assunlo na imprensa 
internacional. Sob a press.lo dos 
seus eleitores, os Hderes do G-7 
(Canada, Franc;a, Alemanha, Ita
lia, Japao, Reino Unido e E.U.A.) 
sinalizaram que eles repassariam 
US$1,5 bilh6es ao Programa. No 
entanto, com o fim da Confe
rencia das Nac;oes Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvi
mento (UNCED, ou EC0·92) em 
junho de 1992, a atenc;ao da mf
dia sobre Amazonia desapareceu 
abruptamente. Quando o PP-G7 
comec;ou em 1993, os pafses G-7 
s6 concederam US$250 milh6es 
de fundos ao programa central, 
ou um sexto da quantia original, 
e ate mesmo este valor teve de 
ser extrafdo dos pafses com um 
esforc;o consideravel. Original
mente, esperava-se que o PP-G7 
durasse tres anos, mas demoras 
na iniciac;ao de varios compo
nentes, combinado com o desejo 
de todos os !ados para continuar 
as atividades mais pr6speras, re
sullado em exlensao repetida do 
programa, que durou ate 2009. 

O PP-G7 foi fina nciado pelos 
pafses de G·7 e administrado pelo 
Manco Mundial e o governo bra
sileiro. Componentes incluiam o 
PD/A (projetos demonstratives 
lipo A) para projetos de desen
volvi mento sustentaveis em pe
quena escala levados a cabo por 
ONGs. Tambem foram inclufdos 
projetos para reservas extrativis
tas e terras indfgenas. Um Sub-

o PP-G7 durou 
de 1993-2009 e 
aplicou250 
mt - cle clOlal'es 

Programa dos Recursos Naturais 
(SPKN) incluiu o zoneamento 
ecol6gico-economico (ZEE) e o 
fonaleclmemo dos 6rgaos esta
duais do meio-ambiente (OEM As) 
em cada um dos nove estados da 
Amazonia Legal brasileira. 0 
Projeto PROMANEJO promoveu 
iniciativas de manejo sustenta
vel, incluindo projetos nas Oores· 

tas nacionais (FLONAs). Outros 
componentes visavam manejo 
das varzeas, ciencia e lecnolo-

gia, e um programa especial 
para combater as queima
das. Podem ser encontradas 
informac;oes sobre os v.irios 

componentes do Programa nos 
websites do Ministerio do Meio 
Ambientel-ll, do Manco Mundial e 
Amigos da Terra-Am<1zonia Bra
sileira. 

Sub-Programa dos 
Recursos Naturais (SPRN) 

O Sub-Prograrna dos Recursos 
Namrais (SPRN) fonaleceu os 6r-

- - -
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gaos estaduais de meio ambiente 
(OEM As), inclu indo atividades es
peciais denlro de Projetos de Ges
tao Ambiental Integrado (PGAls) 
e um Zoneamento Ecol6gico-Eco
n6mico (ZEE) de cada estado. O 
zoneamento foi um assumo par
ticularmente controverso, com 
negociai;oes entre autoridades 
federais e cada governo de esta
do, e que tern levado a demoras 
na implementac;ao em alguns es
tados. Uma metodologia padrao1s1 
foi encorajada, embora cada es
tado tenha variai;6es. Manfred 
Nitsch atacou o processo como 
sendo inerentemente inviavel 
devido a contradic;oes internas<61. 
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! Zoneamento, Corredores e RESE.Xs 

desde 2004, mas o tama
nho das areas desmatadas 
anualmentee imenso. 
lUo Felix rlo Xingt~ P;i_ 
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Dennis Mahai<71 revisou a ex- w 

periencia em Rondonia, onde §. 
o governo do estado ordenou o ~ 
zoneamento em lei, congelan- ~ 
do o processo e complicando 
ajustes para aliviar problemas. 
Apesar de seu zoneamemo, 
Rondonia continuava sendo 
um dos estados mais ambien
talmente destrulivos entre os 
nove estados da regiao'8'. Em 
comraste, o zoneamento exigiu 
maior prot~ao ,1mbiental no 
Acre19l e Amapao01, que eram 
os dois estados cujos governos 
favoreciam a conservac;:ao mais 
fortemente na epoca do zone
amento. 

Embora o planejamento possa ser 
melhorado por esforc;:os que usam 
o zoneamento para prever as futu
ras consequencias de diferentes 
decisees de desenvolvimemo, a 
realidade observada hoje e ou
tra 0 verdadeiro zoneamento 
esta acontecencto (sem discuss6es 
de impaclOS) por grandes decis6es, 
tais como ii implilntui;ao dos ci
xos de desenvolvlmento que fazem 
parte de programas como o Avanc;:a 
Brasil e o Programa de Acelera<;ao 
do Cresctmento-PA0" 15i , Estao sen
do buscados bilh6es de d6lares em 
lnvestimentos antes que sejam pro
duzidos e debatidos os estudos am
bientais, estudos de zoneamento e 
outras informac;:6es. 0 zoneamento 
est.i sendo feito, na pratica, em gran
de escala, sem seguir quaisquer dos 
ptincfpios que guiam o programa de 
zoneamento. 

Corredores Ecol6gicos 

O projeto Corredores F.col6gicos 
era projetado para promover uma 
admirristrai;do coorrlenada dos dife
rentes tipos de unidades de conserva
c;:do e terras indigenas em uma area 
contigua, inclusive a area lnterslicial 
que completa a paisaeem dentro do 
corrector. Apenas um corrector na 
Amazonia acabou sendo ativamente 
trabalhado (Corredor da Amazonia 
~ntral, cenu·a.lizado nas Rese1vas 
de Desenvolvlmento Sustentavel 
Mamiraua e Amana e no Parque 

Varioscultivaftsestao 
instados em areas degra
dadas. Colheita de coco 
emMoju.Pa. 

~·~1m1~~ 1.,,1i1111 ... llJ1' 

Nucioncll do Juli). Qu«tro corrcdo
res adicionais fora m esbof;ados nos 
primeiros pianos para o projeto. Ao 
contr.irio dos medos de alguns po
liticos, os correctoces nao 001J8<:'lam 
o desenvolvimento denuo dos seus 
liJnites: pelo contrario, eles podem 
facilitar a obtenc;:do de ajuda para 
projetos de dese11V-Olvimento susten
taveJ deslinadas a estas areas. 

Reservas Extrativistas 
(RESEX) 

As Reservas Extrativistas (RE
SEX) origlnaram de uma proposta 
feita em 1985 pelo Conselho Na
cional dos Seringuei ros. sob a Lide
rani;a de Chico Mendes, e tern sido 
criadas pelo governo federal como 
uma forma de unidade de conser
vai;ao desde fevereiro de 1988. A 
area sob esta fonna de USO da terra 
aeora totaliza mai~ de doze milhOes 
de hectares<16l. Foram clilicadas as 
reservas extrativistas como conde
nando os seus residentes a pobreza 
e como financeiramente invlaveis, 
devido ao baixo pre<;o dos produtos 
extrativista.s, tais como a seringa e 

a castanha do ParalL"l_ No entanto, 
e importante perceber que a razao 
para criar reservas extrativistas e 
ambiental, ao inves de serum meio 
barato de produzir borracha ou de 
sustentar uma populac;:do humana 
grande(J8). lsto e por que as reser
vas extrativistas sao ciiadas como 
unidades de conservac;:do pelo Mi
nistcrio do l\Jnbicntc, cm vcz de 
serem criadas como assentamentos 
pelo lnstituto Nacional de Coloni
zac;:ao e Reforma Agr.iria (INCRA), 
no Millisterio do [l('senvolvimen
to Agrario. Tambem e significante 
que as propostas para reservas ex
trativistas originararn dos pr6piios 
extrativistas, e nao das autoridades 
govemamentais. Em vez de con· 
denar OS residentes a pobreza, as 
reservas !hes oferecem uma ren
da melhor e mais estavel que eles 
poderiam realisticamente esperar 
obter na ausencia das reservasM). 
A ideia de que os residentes foram 
enganados por ecologistas para 
renunciar a uma vida como fazen
deiros pr6speros e completamente 
fictfcia. Ao inves disso, eles seria.rn 
mais provavelrnente obiigados a se 
rnudarem para favelas w-banas, ou 
a se juntarern as lilelras de pobres 
sem-terras nas areas rurais da re
giao. Sob o PP-G7, o projeto RESEX 
fonaieceu as comunidades de ex
trativistas nas reservas, assim como 
ajudou com a comercializai;ao e fa
cilitou o acesso a saude, ectucac;:do e 
ouuos servi<;os. 
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1ndigenas I 
Q 

0 Projeto lntegrado para Prot~ ~ 
de Popul~es e Terras lndigenas na 
Amazonia Legal (PPTAL) produziu 
reaJiza¢es concretas que afetam 
grandes areas da regiao. Ate agora, 
29 milh6es de hectares foram de
mm-c.1dos cm 53 rcscrvas, cnu-c um 
total de 45 mHh6es de hectares em 
160 reservas. 0 processo de demar
cai;<io nas terras indigenas restames 
nao induidas no PPTAL foi muito 
mais lento do que as demarca¢es 
no PPTAL, e indufam praticamente 
todas as ten-as nos Estados de Mato 
Grosso e Rondooia. Esses estados, 
ironicamente, foram excluidos do 
PPTAL com base do argumento de 
que ja tiveram financiamento para 
dema~o pelos emprestimos 
do Banco Mundial PRODEAGRO e 
PLANAFLORO, respectivamente. A 
metodologla de dem~ parti
cipativa desenvolvida sob o PPTAL, 
com os pr6prios povos indfgenas fa
:zendo a demarcacao em vez de ter o 
lrabalho feito por uma empresa con
tratada, teve exito tanto na execucao 
a custo minimo da tarefa e aa gera
i;ao de experiencia orga.nizacional e 
de atitudes de responsabilidade entre 
os membros dos grupos indigenas. 
Esses beneficios servirao as uibos na 

defesa dos seus te1rit6rios e na imple
mentac;ao de atividades sustenta1•eis 
demro deies. Probiemas com empre-

.AJ-eas indigenas naAmazOnia Legal hrasileira 

sas contratadas de resistir e enfra
quecer a supervisao indigena da de
marcai;<io tern levado a wn processo 

de aprendizagem para fortale
cer a aplic.:ir;:ao da me
todologla ao longo do 
curso do PPTALllOl. 
As 160 reservas no 
programa PPTAL 
tern uma populae<i.o 
de 62.000 indige
nas; encorajar esta 
poputacao a resol
ver os seus pr6prios 
problemas com wn 

minimo de depeodencia 
em recursos e iniciativas 
externas e wna realiza
r;:ao importa.nte para a 

conservacao. 
0 PPTAL ilustra o pa-

pel do Proerama Pilato em alcam;ar 
uma meta que teria sido impossfvel 
para fi nanciadores em potenciai re-
alizar arr aves de projetos bilaterais. 

Apesar d,1 demarcacao das ter
ras indigenas ser exigida pela 
constituir;:ao brasileira de 1988 

(Artigo 67), o governo brasileiro, na 
realidade, tern gastado praticamen
te nada dos seus pr6prios recu rsos 
para esse fim. Alem disso, o envol
vimento de paises estrangeiros em 
assuntos ligados a povos indigenas 
provoc.:i uma rear;:ao praticamente 
alergica em diplomatas e oficiais 
brasileiros. Qualquer pals que ofe
recesse fundos para demarcar re
servas indigenas seria rechar;ado 
imediatamente como ofendendo a 
soberania brasileira. O componente 
indigena do Programa Piloto encon
trou resistencia deste lipo ao Iongo 
dos primeiros anos do Programa, 
mas solucoes negociadas foram en
conu·adas que permitiram o Brasil 
fazer muito progre= em direcao a 
completar a sua meta anunciada de 
demarcar todas as ten·as indfgenas, 
embora nao antes de 1993, como re
querido pela Constiru ii;<io. 
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ARPA: o projeto dos 10°/o 

Projetosde 
reflorestamen
to cbem ser 
amplbdosoa 
AmaWnia. 
Corte de Parka 
em Paragorni
nas, Pa. 

Em 29 de abril de 1998, o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso anunciou um com
promisso para criar areas to
talmeme protegidas para 
aumemar a porcemagem 
de ecossistemas de Ooresta 
amazonica com este nivel de 
prot~o para 10% ate 2004. 
Este esfo1w foi promovido pelo 
F'undo Mw1diaJ para a Nature
za (WWF) e o Banco Mundial, 
como parte da i;ampanha do 
WWF · norestas para a vida ... 
Ate 2001, areas totalmente pro
tegidas que nao sobrep6em com 
areas indfgenas respondiam por 
3,6% do bioma amazonico, en
quamo areas de uso sustentavel 
representavam 9,0% e terras in
dfgenas 22,S%P11, para Ampliar 
Aieas de Prot~o Amb1ental -
PROAPAM), melhor conhecido 
corno o "Projeto dos 10% ... fol 
criado dentro do Ministerio do 
Meio Ambiente para alcancar 
esta meta. 

Agendas Positivas 

As "Agendas Posilivas", ou uma 
serie de prioridades para desenvolvi
mento e conserva~o que sao iey
ciadas entre os atores dilerentes em 
cada estado, estao em andamento 
descle 1999. Este sistema foi criado 
pelo Ministro do Meio Ambiente 
em resposta ao aw11emo nas tax.as 
de desmatamento desde 1999, e se 
tomou o principal determinante de 
prioridades para a Secretaria Espe
cial da AmazOnia (SCA), comei;an
do em abr!l de 2oooc.i1. As agendas 
posilivas sao trai;adas por consensos 
de parlicipantes em reunioes que 
duram varios dias em cada capital 
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