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Este livro é uma publicação 
da Associação Andiroba, 
organização da sociedade 
civil que atua em rio Branco-
AC, no desenvolvimento de 
tecnologias de manejo florestal 
voltado para o uso múltiplo 
da biodiversidade pelas 
populações tradicionais da 
Amazônia. Completa uma série 
de quatro títulos que refletem 
a experiência acumulada numa 
trajetória institucional iniciada 
em 1999, e divulgam o ideal de 
sustentabilidade que a entidade 
preconiza para a Amazônia.

Ecio Rodrigues é Engenheiro 
Florestal especialista em 
manejo florestal. Concluiu 
Mestrado em Política Florestal 
na Universidade Federal do 
Paraná em 1994, e Doutorado 
em Desenvolvimento 
Sustentável na Universidade de 
Brasília em 2004. Atualmente, 
é professor adjunto da 
Universidade Federal do 
Acre. Vencedor do Prêmio 
Samuel Benchimol 2008, na 
categoria social, é autor de 
mais de 13 livros sobre temas 
relacionados à Sustentabilidade 
na Amazônia. Também 
escreve para periódicos, já 
tendo publicado mais de 200 
artigos em jornais, revistas 
e mídia eletrônica. Possui 
larga experiência na área de 
recursos florestais, com ênfase 
em Manejo Florestal de Uso 
Múltiplo, Reserva Extrativista e 
Cluster Florestal.

O livro enfoca, 
primeiramente, a sucessão de 
procedimentos internacionais 
que culminaram nas reuniões 
de cúpula da ONU cujo 
tema foi Meio Ambiente e 
Desenvolvimento; desde 
a primeira, realizada em 
Estocolmo, em 1972, até a 
mais recente, Rio + 15, que 
aconteceu no Rio de Janeiro. 
Em seguida, são analisados - 
tomando-se como referência 
os preceitos concernentes ao 
Desenvolvimento Sustentável 
- os avanços e anacronismos 
dos mecanismos de gestão 
ambiental adotados no Brasil. 
Ao final, discute-se o uso dos 
instrumentos econômicos 
baseados no princípio do 
Poluidor/Pagador, parâmetro 
mais atualizado para se aferir a 
internalização das externalidades 
ambientais no sistema 
econômico.   
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Aos ambientalistas conservacionistas que defendem, em sua atuação diária, o 

uso múltiplo do ecossistema florestal na Amazônia.
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sim, desde que... 

Quantos já não se fizeram essa pergunta e quantos já não 

a responderam. De Euclides da Cunha aos nossos dias, todos 

os que têm oportunidade de manter contato com a realidade 

amazônica em algum momento de sua trajetória profissional 

não se furtam aos diagnósticos sobre o destino da Amazônia e 

a conquista da Sustentabilidade – é tão forte o assomo causa-

do pela exuberante hiléia, que o mais indiferente dos homens 

não deixa de se consternar ao pensar na possibilidade de des-

truição da floresta.

A preocupação com o futuro do ecossistema, aliás, antes 

circunscrita ao universo amazônida, atualmente, e notada-

mente no período pós-Rio 92 (a Conferência da ONU realiza-

da no Rio de Janeiro em 1992), alcançou o âmbito mundial. 

Futuro esse que, como se sabe, poderá comprometer o equi-

líbrio climático no planeta e afetar a vida dos filhos e netos 

de quem, hoje, toma decisões; em outras palavras, de quem, 

hoje, decide o amanhã.

Quanto à indagação inicial, a Amazônia pode, sim, alcan-

çar sustentabilidade. Mas, a positivação da resposta está con-

dicionada a um rol de obrigações a serem cumpridas: o Sim 

se subordina ao Desde que. E embora tais obrigações sejam 

imperativas, lamentavelmente os brasileiros temos conduzido 

o tema com perigosa indiferença.

Ocorre que os diagnósticos e postulados que discutem o 

desenvolvimento sustentável guardam certo grau de distancia-

PODERÁ A AMAZÔNIA ALCANÇAR 
SUSTENTABILIDADE?
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mento conceitual com o dia a dia da região. Ademais, sequer 

foi superada a busca de consenso em torno da opção produtiva 

apropriada para se chegar à sustentabilidade – ainda que essa 

controvérsia remonte aos idos de 1996, quando foi elaborada 

a Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal. 

A Pnial já afirmava a vocação florestal da Amazônia; de lá 

prá cá, a reafirmação dessa vocação aconteceu de modo recor-

rente (entre outros) em estudos realizados por organizações 

de promoção do desenvolvimento; teses acadêmicas; preceitos 

que ampliam as restrições aos desmatamentos; normatiza-

ções expedidas pelos órgãos de controle; experiências exitosas 

de uso múltiplo do ecossistema florestal levadas a efeito por 

comunidades e por organizações do terceiro setor. 

Sem embargo, ainda há os que defendem um anacrônico 

modelo de ocupação baseado na agropecuária; como também 

os que acreditam que a fabricação de eletroeletrônicos – sempre 

ancorada em privilégios fiscais - continuará gerando riquezas 

indefinidamente, sem causar danos ao ecossistema florestal. 

E há finalmente aqueles, que, não vislumbrando alternativa à 

produção de espécies exóticas vegetais e animais (leia-se soja e 

gado), singelamente confiam na perspectiva de chegar a existir 

um infalível aparato público de fiscalização, cuja efetivação, por 

seu custo e magnitude desmedidos, é praticamente infactível. 

Sem falar que a eficiência desse tipo de instrumento, afiançado 

no poder de polícia do Estado, é bastante limitada.    

Na verdade, a ação dum Estado forte e autoritário, muitas 

vezes incompatível com o sistema democrático – a despeito de 

se mostrar continuamente ineficaz - tem forjado reiteradamente 

os mecanismos de gestão e controle do meio ambiente; basta 
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dizer que a regulação da matéria ambiental sempre se pautou 

por rigor normativo, como é o caso do Código Florestal, que, en-

tre outras medidas de caráter compulsório, impõe à propriedade 

rural o ônus da destinação de áreas à preservação permanente. 

Os defensores desse viés fiscalizador obtiveram êxito 

na consolidação de sua mais significativa proposta - o Zo-

neamento Ecológico-Econômico. Mais uma vez, contudo, 

alcançou-se triste resultado: na prática, em todos os estados 

em que é concluído e convalidado por ordenamento legal, 

o instrumento abre espaço territorial para a expansão da 

agropecuária; vale dizer, beneficia o pecuarista, justamente o 

agente econômico cujo posicionamento sempre foi contrário 

à realização dos zoneamentos.

A exploração do ecossistema florestal, de outra banda, foi 

preconizada pelo mais importante documento de orientação de 

políticas para a Amazônia dos últimos 10 anos - o Plano Ama-

zônia Sustentável. Estabelecendo diretrizes para a concretiza-

ção da vocação florestal no cotidiano dos agentes econômicos e 

atores sociais locais, o PAS se ancora nos pilares da regulariza-

ção fundiária (a fim de que o Estado passe a cumprir a sua atri-

buição de ordenador da ocupação), e da difusão da tecnologia do 

Manejo Florestal de Uso Múltiplo (a fim de que os produtores 

passem a explorar a biodiversidade de forma sustentável). 

Por meio das tecnologias de manejo da biodiversidade 

surgidas nos últimos 20 anos, a exploração da diversidade 

biológica (incluindo-se aí, evidentemente, a madeira), pode se 

tornar a solução para que a Amazônia alcance sustentabili-

dade; clusters florestais podem ser concebidos e consolidados, 

potencializando as duas principais vantagens competitivas da 
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região: a imensa diversidade biológica, e a existência de con-

tingente populacional com capacidade para manejá-la (extrati-

vistas convertidos em manejadores florestais).

A superioridade econômica das atividades florestais frente 

às opções baseadas na conversão do ecossistema já foi abordada 

em diversos estudos desenvolvidos pelo autor. E a demonstra-

ção de como se chegar a uma economia de base florestal no 

Acre foi o propósito da Tese de Doutoramento que defendeu 

perante a Universidade de Brasília. Decerto que se trata de tema 

mais profundo, instigante e inovador do que a discussão sobre a 

viabilidade da pecuária na Amazônia; quem possui pelo menos 

dez anos de formação na área ambiental já obteve informações 

suficientes para considerar essa questão superada. 

 No intuito de demonstrar os rumos determinados pelos 

acontecimentos, mas sem considerações de otimismo ou pes-

simismo (sentimentos que sempre permeiam os diagnósticos 

sobre a questão ambiental), o presente trabalho enfoca, pri-

meiramente, a sucessão de procedimentos internacionais que 

culminaram nas reuniões de cúpula da ONU, cujo tema foi 

Meio Ambiente e Desenvolvimento; desde a primeira, reali-

zada em Estocolmo, em 1972, até a mais recente, Rio + 15, 

que aconteceu no Rio de Janeiro. Em seguida, são analisados 

- tomando-se como referência os preceitos concernentes ao 

Desenvolvimento Sustentável - os avanços e anacronismos 

dos mecanismos de gestão ambiental adotados no Brasil. Ao 

final, discute-se o uso dos instrumentos econômicos baseados 

no Princípio do Poluidor/Pagador, parâmetro mais atualizado 

para se aferir a internalização das externalidades ambientais no 

sistema econômico.   
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Garantia de satisfação das necessidades das gerações con-

temporâneas, sem comprometimento da satisfação das neces-

sidades das gerações futuras; promoção do desenvolvimento, 

condicionando-o aos parâmetros de adequação ambiental e 

equidade social; conciliação entre a noção de progresso e rei-

vindicações de justiça social e qualidade ambiental; por fim, 

possibilidade de fluxo dos recursos econômicos, respeitando-

se a capacidade de suporte do meio ambiente. Tais princí-

pios, que já mesmo se tornaram lugar-comum em projetos 

de investimentos, estão abrangidos no conceito do que após a 

Conferência Rio 92 se convencionou chamar desenvolvimento 

sustentável. Mais do que uma nova proposta de modelo de de-

senvolvimento, o ideário da Sustentabilidade alcançou o status 

de mudança de estilo de vida. 

Assim, da mesma forma que durante a evolução da hu-

manidade ocorreram os processos de sedentarização, que do-

mesticou a natureza e possibilitou o domínio do espaço físico; 

de surgimento do racionalismo, que permitiu a compreensão 

dos fenômenos naturais e o desenvolvimento da técnica; de 

industrialização, que permitiu os níveis atuais de consumo, 

estaríamos vivendo presentemente o que Cristovam Buarque 

(2001) define como esquina civilizatória, ou seja, passando 

para um novo padrão de civilização - que poderá, por meio do 

ecologismo, alterar as sociedades e o referencial por elas hoje 

A UTOPIA DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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adotado como modelo de desenvolvimento.

O que cada vez mais se constata é que a concepção do atual 

modelo de desenvolvimento é equivocada, porque se baseia 

em pelo menos duas premissas perigosas: que os recursos na-

turais são inesgotáveis, e que existe remédio técnico-científico 

para a solução de todos os problemas ambientais. Os exem-

plos de degradação ambiental e de escassez de recursos em 

todo o mundo - como no caso da água em alguns países do 

Leste Europeu -, e a impossibilidade técnica de solução para 

problemas como o da camada de ozônio ou o do efeito estufa, 

demonstram que a crença em tais premissas pode levar a gra-

ves conseqüências.

Dessa forma, o modelo de desenvolvimento hoje mundial-

mente vigente pode ser considerado, no longo prazo, inviável, 

sob o ponto de vista econômico; injusto, sob o ponto de vista 

social; e desequilibrado, sob o ponto de vista ambiental. 

Alusões a tais questões vêm sendo feitas, ainda que por dis-

tintas formas, desde a época da Revolução Industrial. Primeira-

mente, soou o alarme para o risco duma explosão demográfica 

iminente; depois, houve o temor de crise no abastecimento de 

alimentos; mais recentemente, na década de 1970, as apreen-

sões se voltaram para os efeitos do crescimento exagerado, e ain-

da para o risco de morte do “planeta vivo Gaia” (lovelock, 1997). 

Atualmente, alerta-se para o alto grau de disparidade en-

tre os níveis de consumo praticados nos países do Norte e 

nos do Sul.

As discussões sobre o tema ganharam forte apelo social, 

em face da constatação de que o modelo atual acarreta a expan-

são da exclusão social e da pobreza em todo o mundo; entende-
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se que somente mediante a redução drástica das desigualdades 

que persistem entre os países do Norte e os do Sul, será viável 

a construção de um novo modelo de desenvolvimento, compa-

tível com a realidade do planeta. Um sentimento generalizado 

de insustentabilidade domina os cenários mundiais, havendo, 

assim, um ambiente propício para que novos paradigmas so-

cioeconômicos e ambientais sejam estabelecidos.

Esto, a nuestro entender, se plasma en los siguientes aspec-
tos fundamentales: a) La percepción de la dinámica de un 
cambio del medio ambiente (a escala planetaria), motivado 
principalmente por acciones humanas de índole económi-
ca que sustentan en un sistema dominante, depredador y 
alentador de la asimetría Norte-Sur; b) La reacción y adap-
tación ‘estratégica’ del sistema socioeconómico – en sin-
tonía con las fuerzas económicas e intereses dominantes- 
ante los cambios globales […] c) El inicio de un proceso de 
transformación estructural que comienza a explicitarse en 
la integración entre medio ambiente y desarrollo […] bajo 
el común denominador de la ‘sostenibilidade global’; d) De 
todo ello, se vislumbra el inicio de un cambio paradigmático 
en la visión de la problemática ambiental (nuevo paradig-
ma ambientalista), así como en las teorías convencionales 
relacionadas con el Desarrollo y la Economía que van de la 
mano de los conceptos de Desarrollo Sostenible y de Econo-
mía Ecológica. (herrero, 1996, p. 27). 

Parece ser inexorável, enfim, o caminho rumo a um mun-

do mais justo, no qual sejam gerados menores coeficientes 

de disparidade social e melhores indicadores ambientais. Os 

líderes mundiais que se reuniram na África do Sul e no Rio de 

Janeiro, nas conferências Rio + 10 e Rio + 15, respectivamente, 

foram unânimes ao declarar sua preocupação com os índices 
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de pobreza e de degradação ambiental observados no planeta. 

Tudo indica que deverão ser encampados os princípios que 

permeiam o conceito do Ecodesenvolvimento (sachs, 2000), 

ou do Desenvolvimento Durável (godard, 1997), ou, ainda, do 

Desenvolvimento Sustentável (cima, 1991). 

ESTOCOLMO 1972

Os países chegaram à primeira Cimeira Mundial sobre 

Meio Ambiente, realizada no âmbito da Organização das Na-

ções Unidas (ONU), depois de várias reuniões preparatórias, 

dispostos a negociar ações concretas que impedissem o incre-

mento da degradação ambiental. O momento era mais que 

oportuno, em razão da crise ambiental surgida após a ocor-

rência de chuva ácida na Suécia; inclusive, a solicitação para 

a realização da conferência partiu justamente dos delegados 

suecos, que esperavam ampliar as discussões sobre a questão 

ambiental transnacional.

O industrialismo europeu começara a mostrar implicações 

danosas para o meio ambiente; o buraco na camada de ozônio 

e o efeito estufa - problemas ambientais de abrangência mun-

dial - foram determinantes para a conscientização quanto à 

necessidade de uma reunião de cúpula para a discussão de so-

luções. (Os avanços nas políticas ambientais nacionais e mun-

diais sempre estiveram, de certa forma, vinculados à ocorrên-

cia, ou possibilidade de ocorrência, de desastres ambientais).

Quatro anos antes da Conferência de Estocolmo, acon-

teceu, em Paris, a Conferência da Biosfera. Esse importante 
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evento, patrocinado pela Organização das Nações Unidas para 

Educação e Cultura (Unesco), foi pensado primeiramente 

como espaço para discussão de problemas relacionados à ex-

tinção de espécies; apenas posteriormente, o tema foi amplia-

do para o uso da biosfera. 

Muitas das resoluções da cúpula ambiental de 1972 foram 

baseadas nas discussões da Conferência da Biosfera. Na ver-

dade, enquanto a Conferência da Biosfera teve caráter emi-

nentemente técnico-científico, possibilitando o mapeamento 

da extinção de espécies e do uso da biosfera no mundo, a Con-

ferência de Estocolmo foi de natureza político-institucional   - 

o que permitiu a popularização dos relatórios técnicos, antes 

restritos ao circuito científico.

Ainda antes da cúpula, ocorreram duas discussões relevan-

tes, ambas no ano de 1971: uma Mesa-Redonda em Founex, na 

Suíça, da qual participaram especialistas em desenvolvimento 

e meio ambiente; e a reunião do Comitê Científico para Pro-

blemas Ambientais da própria conferência, que ocorreu em 

Canberra, na Austrália.

O relatório final da reunião de Founex tornou-se importante 

documento de referência para as discussões que aconteceriam 

anos depois, no Rio; trata-se de uma das primeiras abordagens 

oficiais sobre a possibilidade de conciliação entre a noção de 

desenvolvimento e a de meio ambiente. Existia grande expecta-

tiva em relação à discussão de padrões de desenvolvimento que 

respeitassem a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

O relatório apresenta ainda significativa contribuição dos 

países subdesenvolvidos, que lograram incluir suas agendas na 

pauta da reunião. Os desenvolvidos queriam simplificar a dis-
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cussão, restringindo-a ao tópico da poluição advinda do indus-

trialismo intenso - cujos efeitos danosos deveriam, para o bem 

do mundo, ser evitados por outros países; vale dizer, para a ma-

nutenção do equilibro global, as nações do Sul deveriam brecar 

seus respectivos processos de industrialização. Estas, contudo, 

conseguiram ampliar os contornos do debate, conduzindo-o de 

forma a também abranger questões socioculturais, e introduzin-

do o tema dos modelos de desenvolvimento apropriados, que 

possibilitariam o crescimento econômico e a continuidade do 

processo de substituição das importações (já desencadeado na 

maioria delas), sem comprometimento da qualidade ambiental.

Rejeitando as abordagens reducionistas representadas pelo 
ecologismo intransigente e pelo economicismo de visão es-
treita, o Relatório Founex (um/ephe,1872) estabeleceu um 
caminho intermediário entre o pessimismo da advertência 
dos malthusianos a respeito do esgotamento dos recursos 
e o otimismo da fé dos cornucopianos a respeito dos remé-
dios da tecnologia. (sachs, 1993, p. 29). 

A reunião de Canberra enfocou justamente os problemas 

ambientais peculiares aos países subdesenvolvidos, tendo 

tranquilizado essas nações, primeiro, quanto à possibilidade 

de crescimento sem a destruição do meio ambiente – diferen-

temente do ocorrido em relação aos países desenvolvidos; e, 

segundo, indicando que o debate na conferência seria amplo 

o suficiente para envolver as complexas especificidades socio-

culturais de cada processo de desenvolvimento, não se restrin-

gindo à noção simplista da poluição industrial.  

Estocolmo produziu, pela primeira vez, uma declaração, 

uma lista de princípios e um plano de ação. Os 26 princípios 
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negociados afirmam que deve ser assegurada a capacidade da 

Terra de produzir recursos naturais renováveis e de recuperar 

as agressões ambientais sofridas pelo planeta; afirmam que 

desenvolvimento e meio ambiente são compatíveis; asseveram 

a autonomia de cada país para gerir os assuntos ambientais 

adstritos ao seu território; ainda, reconhecem a necessidade 

do desenvolvimento de pesquisas e tecnologias direcionadas 

para a conservação ambiental.

A Conferência de Estocolmo foi também muito importante 

no estabelecimento dum novo paradigma para a compreensão 

das questões ambientais. As discussões - que até então se repor-

tavam, de certa forma, apenas à preservação de espécies amea-

çadas de extinção, e tinham como diretriz o romantismo volun-

tário surgido nos anos Sessenta - alcançaram patamar superior, 

passando a abordar as opções produtivas dos Estados nacionais 

e a correspondente potencialidade de comprometimento am-

biental, tanto no médio, quanto no longo prazo. Seguindo ten-

dência já verificada nos quatro anos anteriores, a questão am-

biental foi assimilada pelas plataformas políticas dos governos. 

Entre 1970 y 1972, se estabelecieron 14 ministerios o agen-
cias de médio ambiente em los paises industrializados. Se 
promulgo uma abundante legislacion ambiental: solo em 
Japón, por ejemplo, se emitieron 14 instrumentos legales 
em el año 1970. Em 1972, más de la mitad de los estados 
norteamericanos aprobaron leyes ambientales. Se firmaron 
convênios internacionales para proteción de lãs zonas hú-
medas y para acabar com el vertido de resíduos em el Mar 
Del Norte y em Atlântico noreste. (cairncross, 1996, p. 31). 

Quanto à institucionalização das questões ambientais, 

provavelmente o maior ganho obtido na conferência foi a cria-
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ção do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(Pnuma), que possibilitou, em relação ao tema, a instalação 

de espaço privilegiado na estrutura das Nações Unidas, bem 

como a criação de mandato com jurisdição sobre as questões 

ambientais. O Pnuma, por mais que tenha atuação tímida e 

disponha de poucos recursos, constitui importante aparelho 

para o diagnóstico das condições ambientais no mundo, tendo 

influência nos investimentos da Cooperação Internacional.

O EQUÍVOCO MALTHUSIANO

Em 1972, três meses antes da realização da Conferência 

de Estocolmo, foi publicado o relatório Limites do Crescimento 

(meadows, 1972), encomendado ao Instituto de Tecnologia de 

Massachusets (MIT, na sigla em inglês) pelo Clube de Roma, 

uma organização concebida em 1968 por grandes empresá-

rios, que agrega cientistas, intelectuais e políticos mundiais 

notáveis. Fazendo uso de novas técnicas de computação - como 

um sistema batizado de World 3, desenvolvido por Jay Forres-

ter -, uma equipe de especialistas daquele instituto produziu 

um modelo de análise de variáveis que supostamente determi-

nariam as condições em que a Terra chegaria ao futuro.

Após a análise das respectivas variáveis, a equipe, lide-

rada por Dennis Meadows, concluiu que, ante os níveis de 

consumo e crescimento populacional verificados à época, e 

levando-se em conta ainda os índices de incremento da polui-

ção, a condição de vida humana na Terra estaria seriamente 

comprometida nos cem anos seguintes. Seria fundamental, 

dessa forma, conter o processo de crescimento econômico 
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das nações, impondo-lhe limites; como os países industria-

lizados já se encontravam em estágios avançados de cresci-

mento, esses limites, obviamente, só poderiam incidir sobre 

os países do Sul.

A reação política foi instantânea. Primeiramente, foi ques-

tionada a procedência do documento; impugnou-se a legiti-

midade tanto da instituição responsável pela elaboração do 

relatório, quanto da que o encomendou. De fato, o MIT, em 

várias ocasiões, já havia exteriorizado sua preocupação exclu-

siva com a poluição industrial, o que implicava, necessaria-

mente, na defesa da tese que recomendava o arrefecimento da 

industrialização nos países subdesenvolvidos; quanto ao Clu-

be de Roma, era evidente o interesse dessa entidade, criada 

por poderosos banqueiros e industriais provenientes dos paí-

ses desenvolvidos, em refrear qualquer iniciativa que visasse 

reduzir a relação de dependência existente entre Sul e Norte. 

Diante de tais circunstâncias, realmente dava ensejo à suspei-

ção o fato de o dito relatório concluir que, para o benefício do 

planeta, deveria ser interrompido o crescimento econômico 

das nações do Terceiro Mundo.

Posteriormente, outros estudos evidenciaram a inconsis-

tência daquele diagnóstico e hoje facilmente se verificam os 

equívocos ali cometidos; análises quantitativas que não levem 

em conta as peculiaridades do comportamento humano, por 

mais que envolvam grande número de variáveis e série histó-

rica de mais de cem anos, como foi o caso, estão fadadas ao 

erro. Na verdade, a história da humanidade demonstra que 

a demografia tende à estabilização, restando ainda avaliar os 

padrões de consumo atuais.
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Mas o relatório suscitou um tema levantado em 1798, pelo 

pastor anglicano Thomas Malthus (malthus, 1997); compa-

rando o crescimento exponencial da população com o incre-

mento aritmético da oferta de alimentos, Malthus concluiu 

que a humanidade caminharia para um processo cíclico de 

tragédias: morte generalizada pela falta de alimentos, cresci-

mento populacional até um novo limite, mais mortes...

Sem dúvida alguma, a primeira referência pessimista 
quanto ao futuro da humanidade resultante da revolução 
industrial foi a obra de Malthus (1798). Apesar de Ricardo 
também ter apontado, em sua lei dos rendimentos decres-
centes, que haveria um limite ao acréscimo ilimitado de 
trabalho a uma dada quantidade de terra, é Malthus que se 
notabiliza enquanto precursor da preocupação com o cres-
cimento populacional. (bursztyn, 1995, p. 102). 

O próprio Malthus teria tido a chance de reconhecer que 

o homem não se acasalava apenas com fins de procriação, 

como sua formação religiosa o fazia crer; inovações surgi-

das na anticoncepção, mudanças significativas ocorridas em 

relação à participação da mulher no ambiente familiar, sem 

contar um imenso leque de outras variáveis sociológico-cul-

turais, demonstraram que a bomba da explosão demográfica 

não seria detonada.

É ridículo pensar que a humanidade pode continuar a cres-
cer em consumo a 3, 4, 5% indefinidamente. Não quero di-
zer que temos de chegar ao crescimento zero. O que quero 
dizer que temos de seguir uma determinada curva e que, 
num momento dado, teremos de ter atingido uma posição 
de equilíbrio. (herrera, 1984, p. 65).      
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O crescimento populacional tem sido motivo de preocu-

pação desde a Revolução Industrial, responsável pelo conside-

rável contingente humano que foi deslocado do campo para a 

cidade, convertendo-se em mão de obra nas indústrias; o tema 

entra e sai de cena como elemento principal duma catástrofe 

ecológica iminente: por falta de comida, a humanidade estaria 

condenada a morrer de fome. No entanto, as estatísticas da 

produção de alimentos comprovam que o pacote tecnológico 

preconizado pela Revolução Verde – que elevou e continua ele-

vando os índices de produtividade das culturas alimentícias – 

resolveu o problema da necessidade humana de alimentação.

Outros importantes subsídios que autorizam o desarma-

mento da bomba demográfica são fornecidos por estudos atu-

ais e irrefutáveis, que aludem à existência de um ponto de 

equilíbrio demográfico, em cuja direção converge a população 

mundial; a redução da taxa de crescimento populacional no 

mundo, nas últimas décadas, corrobora tal assertiva. Entre-

tanto, ainda que eventualmente esse equilíbrio não ocorra, o 

conhecimento humano possibilita que se alcance uma capaci-

dade de suporte bem superior à que atualmente é suficiente 

para o atendimento das necessidades dos habitantes do plane-

ta, que já somam mais de sete bilhões de pessoas. 

A história do mundo desde o debate entre Malthus e Con-
dorcet (matemático e pensador iluminista francês) não 
pendeu muito para o lado da opinião malthusiana. As taxas 
de fecundidade diminuíram acentuadamente com o desen-
volvimento social e econômico. Isso aconteceu na Europa e 
na América do Norte, e está ocorrendo atualmente em boa 
parte da Ásia e, em grande medida, na América Latina [...] A 
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queda geral nas taxas de fecundidade pode ser explicada de 
modos bem diversos. A associação positiva entre desenvol-
vimento e redução da fecundidade freqüentemente é sinte-
tizada pelo deselegante lema ‘o desenvolvimento é o melhor 
anticoncepcional’. (sen, 2000, p. 248). 

Note-se que durante o período de incerteza demográfica, 

quando se convivia com o risco da Fome, o recurso natural 

mais valorizado, por estar sujeito à insuficiência, era o Solo; 

hoje, as previsões indicam que o recurso a ser cobiçado e valo-

rizado, mais até que a terra, é a Água: o fantasma da escassez 

ronda, agora, as bacias hidrográficas.

Mas, em síntese, o crescimento populacional, por um lado, 

jamais apresentou comportamento exponencial implacável; e, 

por outro, a expansão da produção de alimentos tampouco se 

limitou a baixos índices de proporção aritmética. Que há fome 

no mundo, não há dúvida, contudo, estatísticas produzidas 

pela FAO (a Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação) demonstram que não existe crise na produção 

de alimentos; ao contrário, a curva na produção per capita de 

alimentos é ascendente, ainda que, eventualmente, fatores cli-

máticos causem perdas nos cultivos.

Mesmo que se considerem as ocorrências mais graves 

- como as que acontecem em alguns países da África, cujas 

imagens tanto chocam o mundo –, a fome atinge menos de 

10% da população mundial; são situações contextuais, que 

podem ser revertidas por meio do desenvolvimento de políti-

cas adequadas. A tabela abaixo, elaborada mediante análise de 

dados produzidos pela ONU, demonstra que “não só inexiste 

um declínio real na produção de alimentos per capita (muito 
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pelo contrário), como também os maiores aumentos per capi-

ta ocorreram nas áreas mais densamente povoadas do Tercei-

ro Mundo (em particular na China, na Índia e no restante da 

Ásia)” (sen, 2000, p. 238).

Tabela 1. Médias trienais de produção de alimentos per capita, 
tendo como índice de referência (100) a média de 1979-1981, 
segundo regiões.

 

Mundo

África

Ásia

Índia

China

Europa

USA

América do Sul

América Norte,  
Central

1979 - 1981

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1984 - 1986

104,4

85,4

111,6

110,7

120,7

107,2

99,3

102,8

99,1

1994 - 1996

108,4

98,4

138,7

128,7

177,7

102,3

102,5

114,0

99,4

1996 - 1997

111,0

96,0

144,3

130,5

192,3

105,0

103,9

117,2

100,0

1974 - 1976

97,4

104,9

94,7

96,5

90,1

94,7

89,8

94,0

90,1

Fonte: sen, 2000.

A fome, portanto, é um problema de caráter sociopolítico 

(herrera, 1984). A solução desse problema, como de outros 

que afligem a humanidade, passa pela adoção de novos mo-

delos de comportamento e de consumo; é necessário que o 

homem reveja o seu padrão de vida, de forma a torná-lo com-

patível com a realidade ecológica do planeta.

Como referido, porém, Malthus não estava sozinho. De 

modo recorrente, diversos estudiosos, ao longo dos últimos 

dois séculos, têm voltado ao tema do crescimento demográ-

fico e da escassez iminente de alimentos; adotando o tom 
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pessimista como regra, alertam o mundo para uma catástrofe 

jamais ocorrida. Um dos mais proeminente desses autores foi 

Garrett Hardin, que, juntamente com Barry Commoner, Paul 

Ehrlich, LaMont Cole, Eugene Odum e Kenneth Watt, formou 

o grupo que ficaria conhecido como “Profetas do Apocalipse”. 

OS NOVOS EQUÍVOCOS

Nos últimos trinta anos, novos equívocos foram engendra-

dos. No final da década de 1960, e durante a década de 1970, 

a humanidade esteve envolvida em discussões acirradas sobre 

o seu futuro na Terra; das teses então despontadas, destacam-

se o artigo Economia da Espaçonave Terra que Vem Chegando, 

escrito por Kenneth E. Boulding (boulding, 1997), e a Hipótese 

Gaia, concebida por James E. Lovelock (lovelock, 1997). 

O artigo de Boulding, publicado em 1966, compara, na 

forma de uma parábola, o planeta a uma nave espacial, na 

qual o homem é o passageiro - tudo o que se produz e con-

some estaria encerrado nessa nave; sob a ótica do “planeta 

espaçonave”, a noção de que a Terra é um sistema fechado, 

com recursos finitos, levaria o mundo a uma economia (desig-

nada como “econosfera”) em que brotaria a consciência para 

a necessidade de redução dos padrões de consumo. Segundo 

Boulding, já existiriam mesmo evidências de que o homem 

estaria começando a mudar o modo como se vê e como enxer-

ga o meio ambiente.

Para o autor, a solução para a maioria dos problemas am-

bientais imediatos dependeria apenas da vontade política. 

Uma das propostas defendidas no seu trabalho é a modifica-
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ção do sistema de preços, por via da aplicação dum tipo de 

taxação corretiva, para a cobertura de danos ao meio ambien-

te; segundo ali se justifica, se as pessoas arcassem de alguma 

forma pelos prejuízos ambientais que causam, haveria mais 

recursos para a prevenção e reparação desses prejuízos.

Já a hipótese formulada por Lovelock tem por base a tese 

de que, da mesma forma que o homem, o planeta também é 

um organismo vivo; nesse sentido, a homeostasia – ou seja, os 

autocontroles biológicos presentes em todos os seres viventes - 

também regularia a Terra. A Hipótese Gaia, publicada em 1967, 

em Princeton, New Jersey, alcançou grande popularidade.

Em relação ao processo evolutivo humano, o autor defende 

o princípio de que não haveria evolução no plano das espécies, 

isoladamente, mas, sim, do planeta como um todo. Lovelock 

foi muito criticado, em face da originalidade e simplicidade do 

preceito por ele desenvolvido. A Hipótese Gaia chegou a ser 

cunhada de “teoria teleológica”; o autor, então, trabalhou na 

elaboração de um modelo, que denominou Daisyword (Mundo 

das Margaridas), na tentativa de provar que sua hipótese pode-

ria ser simples, mas não teleológica. 

Boulding e Lovelock tiveram grande influência num mo-

mento importante da história do Ambientalismo. Mas, am-

bos se equivocaram ao fundar-se numa concepção holística 

totalizadora, sem levar em conta a importância das partes e 

sua interconexão com o exterior - o que foi denominado por 

Edgar Morin (1997a; 1997b) como “totalidade simplificado-

ra”; também o alto grau de empirismo, e, por conseguinte, as 

dificuldades para a comprovação das teses postuladas nesses 

estudos contribuíram para levá-los ao esquecimento. São es-
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tudos emblemáticos da fase inicial do movimento ecológico, 

período de muita inspiração e pouca comprovação. Por sinal, 

as críticas que receberam acentuaram a tendência profissiona-

lizante que já estava em andamento no Ambientalismo, espe-

cialmente na esfera do Preservacionismo. De maneira geral, 

todavia, contribuíram para a formação de uma mentalidade 

ambiental mundial.

NOVAMENTE PRESERVACIONISMO VERSUS 

CONSERVACIONISMO

O Ambientalismo, desde o seu surgimento, e especial-

mente no início do século XX, sempre se dividiu entre duas 

linhas conceituais: Preservacionismo e Conservacionismo. 

O primeiro, mais radical e ortodoxo, de cunho explicitamen-

te protetor, defende a criação de parques e reservas onde não 

seja permitida a presença humana; o segundo, de caráter de-

senvolvimentista e faceta nitidamente reformista, acredita na 

possibilidade de aproveitamento racional e sustentável dos 

ecossistemas de forma duradoura - o que condiz com os ideais 

do desenvolvimento sustentável. 

Na virada do século, o ambientalismo começou lentamente 
a sair de sua fase estética, à medida que as diversas posições 
sobre o mundo natural começaram a encarnar-se em atores 
diferenciados. Surgia o debate entre preservaconistas e con-
servacionistas, o qual foi bem sintetizado no conflito entre 
as propostas de Pinchot e Muir [...] Inspirados em Muir, os 
preservacionistas adotavam posições mais radicais, buscan-
do preservar as áreas virgens de qualquer uso, permitindo 
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nelas apenas atividades recreativas e educacionais. Guiados 
por Pinchot, os conservacionistas tinham uma atitude mais 
moderada, pretendendo que os recursos naturais fossem 
explorados de um modo racional que os protegesse de sua 
degradação. (leis, 1993, p. 65). 

Essas duas linhas se desenvolveram paralelamente ao lon-

go do tempo, tendo sido sempre evitados confrontos diretos; 

na verdade, costuma se dar a união de forças em defesa de 

causas maiores. Salvo em raros momentos de conflito, geral-

mente antecipados no ambiente norte-americano, as duas cor-

rentes convivem de forma não agressiva.

Entretanto, choques têm ocorrido em relação à criação de 

unidades de conservação na Amazônia. Durante a elaboração 

do Projeto de Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), que desti-

nou 10% da região à criação de unidades de conservação (con-

forme compromisso assumido pelo governo brasileiro perante 

o movimento ambientalista internacional), houve discordância 

quanto ao tipo de unidade a ser priorizado pelo programa. 

Após disputada queda de braço – protagonizada, de um 

lado, por preservacionistas do Banco Mundial e Fundo Mundial 

para Vida Selvagem (WWF), e de outro, por representantes do 

Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) e Grupo de Traba-

lho Amazônico (GTA) -, chegou-se a um acordo, pelo qual me-

tade da área seria destinada às unidades de conservação direcio-

nadas à Proteção Integral, e metade, às unidades voltadas para 

o Uso Sustentável, nos termos da classificação definida pela Lei 

n° 9985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Snuc); durante a fase de execução do projeto, po-

rém, privilegiou-se o investimento na proteção integral.
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Não obstante, parece razoável que o caminho natural leve 

à preferência pelo Conservacionismo; é difícil defender a cria-

ção de áreas intocáveis stricto sensu, a não ser em situações de 

grande interesse biológico e elevado risco de extinção de espé-

cies, e, ainda, onde haja real possibilidade de manutenção da 

integridade da área, mediante aparato de fiscalização pesado 

e permanente.

O sentimento de pureza ecossistêmica herdado do modelo 
americano de terras selvagens suscita, no meio preserva-
cionista, resistências insuperáveis. A origem desse senti-
mento remonta ao conceito de floresta concebido no século 
XVII. Conforme definição contida em dicionário da época, 
são preconizados ‘os seguintes epítetos como apropriados a 
uma floresta virgem: terrível, sombria, selvagem, deserta, 
agreste, melancólica, desabitada e assolada por feras’. (leis, 
1993, p. 57). 

No caso do Brasil, as dificuldades são ainda maiores; en-

quanto nos Estados Unidos a visitação pública é prática co-

mum, o que gera fundos para a manutenção das áreas de 

proteção integral, aqui, em face da indiferença dos órgãos 

de gestão ambiental, o acesso ao público é inexistente sob o 

ponto de vista estatístico. A Lei do Snuc, regulamentada em 

2002, permitiu a concessão de serviços e administração dos 

parques à iniciativa privada, como forma de inserir essas áreas 

no sistema produtivo nacional; todavia, e ainda que isso tenha 

representado um passo importante rumo ao desenvolvimento 

sustentável, não houve maiores progressos desde então. 

Não há dúvida, entretanto, quanto à necessidade de cria-

ção de unidades de conservação, para a garantia do controle 

das condições climáticas.
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Isto não significa, entretanto, que este objetivo deva ser per-
seguido através da transformação de milhões de quilôme-
tros quadrados de terras em parques ou reservas ecológicas 
restritas, sem levar em conta as necessidades de curto prazo 
das populações locais e o potencial de ecodesenvolvimento 
dessas áreas. O ‘não-desenvolvimento’ não é solução para o 
‘mau-desenvolvimento’. (sachs, 1993, p. 51). 

Outro momento de confronto ocorreu no âmbito do Con-

selho Nacional do Meio Ambiente (Conama), durante as reuni-

ões para discussão da regulamentação do Snuc; uma vez que o 

texto legal apresentava claros sinais de orientação conservacio-

nista, por ocasião da respectiva regulamentação os preservacio-

nistas tentaram alterar esse contexto. Entretanto, as propostas 

que apresentaram para a elaboração dos planos de manejo de 

uso múltiplo, no caso das unidades de uso sustentável, eram 

de tal forma restritivas, que inviabilizariam o próprio uso sus-

tentável; igualmente, as propostas para a concessão de uso à 

iniciativa privada, no caso das unidades de proteção integral, 

eram de tal severidade, que seria difícil uma empresa se dispor 

a segui-las. Houve pressões do movimento social, e o Decreto 

n° 4.340/02, que regulamentou o Snuc, terminou por manter 

a mesma orientação conservacionista presente na lei. Contudo 

- insista-se -, a inserção econômica das unidades de conserva-

ção não passa ainda de mera expectativa.

Ocorre que a linha de atuação predominante nos órgãos 

de gestão ambiental é a preservacionista; assim, embora a ges-

tão compartilhada das unidades de conservação esteja prevista 

em lei, no dia a dia é dificultada a efetivação de qualquer tipo 

de cogestão, talvez por se considerar que o melhor gestor seja 

o próprio Estado. Em outro viés, não se avança em relação à 



34 Sustentabilidade na Amazônia

consolidação da visitação pública porque prevalece, na esfera 

dessas instituições, o ideário radicalmente contrário à presen-

ça humana nas unidades de proteção integral.        

A propósito, e a título de demonstrar a que ponto pode 

chegar o preciosismo preservacionista, vale descrever o conte-

údo dum folheto, elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),  para 

divulgação da Reserva Biológica do Uatumã, situada às mar-

gens do lago da Hidrelétrica de Balbina, no Amazonas; sob a 

justificativa de que a reserva se destinava à “proteção total da 

natureza”, proibia-se: 

1. Permanecer no parque, em quaisquer circunstâncias; 

2. Navegar ou circular nos rios e igarapés;

3. Acampar nas ilhas do lago; 

4. Caçar, aprisionar, transportar e comercializar animais 

silvestres; 

5. Extrair madeira e coletar plantas, para quaisquer usos; 

6. Fazer fogueira no parque;

7. Pescar em escala amadora, profissional ou industrial; 

8. Jogar lixo na área da reserva;

9. Portar armas, materiais ou instrumentos de corte, 

caça, pesca ou quaisquer outras atividades prejudiciais 

à fauna e flora.                 

No final das contas, esse excesso de zelo - injustificável do 

ponto de vista técnico, mas compreensível do ponto de vis-

ta político-institucional – torna as populações circunvizinhas 

hostis ao parque ou à reserva, dando azo a que a criação da 
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unidade de conservação venha a ser questionada por algum 

político pronto a tirar proveito da insatisfação popular. De ou-

tra parte, como os órgãos públicos não têm condições de man-

ter o rigor que preconizam, um ciclo de invasão/desintrusão é 

estabelecido, sem que se chegue a lugar algum. 

O que se observa, de todo modo, é que a herança do modelo 

preservacionista americano se encontra impregnada nos meios 

institucionais, alcançando, inclusive, como se discutirá a seguir, 

importantes organismos da Cooperação Internacional.   

O EQUÍVOCO AMBIENTAL DE BRETON WOODS

O tripé originado no Acordo de Breton Woods, formado 

pelo Banco Mundial (Bird), Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e Nações Unidas, levaria um tempo considerável para 

se adequar aos princípios do desenvolvimento sustentável. A 

criação desses organismos teve como escopo a reconstrução do 

mundo, então devastado pela Segunda Guerra Mundial - não 

havendo lugar, entre as preocupações que à época despertavam 

o interesse internacional, para questões de cunho ambiental. 

Somente após a Convenção de Estocolmo começou a haver 

empenho no sentido de se incluir nos desígnios da tríade o 

compromisso com a manutenção do meio ambiente; esforços 

esses, diga-se, que ainda hoje parecem incipientes.

Na esfera da ONU, é importante citar um momento his-

tórico determinante - a primeira tentativa de se estabelecer o 

conceito de Conservação -, que teve lugar numa reunião da 

União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), 

realizada em Arusha, em 1961, quando foi declarado que “so-
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mente pela utilização planejada da vida selvagem como um 

recurso natural renovável [...] podem sua conservação e seu 

desenvolvimento ser economicamente justificados em com-

petição com a agricultura, a pecuária e outras formas de uso 

do solo” (apud mccormick, 1992, p. 167).  

Esse mandamento fixou os contornos do novo referencial 

mundial que, anos depois, seria introduzido pela Conferência 

do Rio – o Desenvolvimento Sustentável. 

Após 1961, nas reuniões dos Organismos das Nações 

Unidas (IUCN, Unesco, Pnuma e Pnud), e mesmo nas pró-

prias assembléias da ONU, os esforços diplomáticos passa-

ram a orientar-se em duas vertentes: (a) obter-se consonân-

cia relativamente à definição de desenvolvimento sustentável; 

e (b) incorporar, aos mecanismos de financiamento dos pro-

jetos oriundos da Cooperação Internacional - no formato de 

critérios para aprovação -, a preocupação com a conservação 

dos ativos ambientais; especialmente quando esses projetos 

fossem direcionados aos países do Sul, e geridos pelo tripé 

ONU/Bird/FMI.

Em março de 1980, a IUCN lançou em todo o mundo o 

documento Estratégias Mundiais de Conservação, no qual defi-

niu Conservação como sendo “a administração do uso huma-

no da biosfera de modo que esta possa produzir os maiores 

benefícios sustentáveis para as gerações atuais, embora man-

tendo seu potencial para atender às necessidades e aspirações 

das gerações futuras” (apud mccormick, 1992, p. 167). Nessa 

definição estão abrangidas referências à preservação, manu-

tenção, uso sustentável, restauração e aprimoramento dos re-

cursos naturais (mccormick, 1992). 
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Mas, se no âmbito da ONU já estava em marcha um mo-

vimento especulativo em torno da definição de princípios 

para o Conservacionismo, no FMI e no Bird, onde ocorrem 

as análises dos projetos de investimento, o assunto ainda era 

tratado com reservas. Os países do Sul, receosos em onerar os 

projetos, resistiam à ideia de incluir nos custos correlativos as 

avaliações ambientais; também não lhes interessava levantar 

discussões que poderiam implicar no retardamento da libe-

ração dos recursos negociados. Com o passar do tempo, nos 

domínios do FMI, a questão foi superada, mas não se pode 

dizer o mesmo em relação ao Bird.

Estudos publicados no ano passado (1992) pelo Enviromen-

tal Defense Fund indicavam que dos 46 empréstimos con-
cedidos pelo Banco Mundial para programas de energia, 
com um total de recursos que ascende aos sete bilhões de 
dólares, apenas dois incorporavam critérios de conservação 
ou eficiência energética. Que se tenha escolhido uma ins-
tituição de Bretton Woods, um dos pilares financeiros do 
estilo atual, como promotor da transformação pareceria tão 
‘insustentável’ como outorgar à Agência Internacional de 
Energia Atômica a liderança dos programas de conversão 
de energia nuclear às fontes renováveis de energia. (guima-
rães, 1997, p. 25). 

Ainda se constata, na esfera institucional do banco, certa 

dificuldade para lidar com assuntos ambientais concernentes 

aos países do Sul; isso se deve, primeiro, à sua característica 

de organismo reconstrutor, aparelhado para cuidar de grandes 

obras de infraestrutura, como hidrelétricas e pavimentação; 

segundo, porque o modelo ambiental americano - que, ou se 

preocupa com a fumaça das indústrias, ou com a criação de 
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áreas intocáveis – se encontra arraigado na cartilha de proce-

dimentos seguida pela instituição.

Nas manifestações dos 50 Years, Enough (50 Anos, Basta), 

realizadas em 1994, foi questionada a pouca disposição do 

Bird, tanto para permitir a participação das populações afeta-

das na discussão dos projetos financiados pelo banco, como 

para impor critérios ambientais à execução desses projetos. 

Diante das críticas, empreenderam-se iniciativas visando 

a inclusão da pauta ambiental na atuação do organismo, bem 

como o estabelecimento de canais de comunicação com as 

comunidades. Por intermédio das populações, especialmente 

as denominadas “tradicionais”, poderia melhorar-se o discer-

nimento institucional do banco a respeito das características 

ambientais dos países do Sul. 

Se um modo de vida tradicional tem de ser sacrificado para 
escapar-se da pobreza devastadora ou da longevidade mi-
núscula (que é como vivem muitas sociedades tradicionais 
há milhares de anos), então são as pessoas diretamente en-
volvidas que têm de ter a oportunidade de participar da de-
cisão do que deve ser escolhido. (sen, 2000, p. 47). 

Contudo, tais iniciativas não têm surtido os efeitos espera-

dos. O envolvimento do Bird na execução do Programa Piloto 

para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) - pro-

jeto financiado pelos sete países mais ricos do mundo, inicial-

mente direcionado à Amazônia e posteriormente estendido à 

Mata Atlântica - evidenciou os embaraços que ainda persistem 

quando o banco lida com temas ambientais. 

Os problemas ocorreram, primeiramente, devido a defi-

ciências de cunho técnico. A equipe sediada em Brasília não 



39Associação Andiroba

possuía conhecimento técnico suficiente para o trato de inicia-

tivas ambientais fundadas no aproveitamento de recursos dos 

ecossistemas - notadamente quando os manejadores eram 

membros das comunidades envolvidas no projeto, como era 

o caso do Programa Piloto. Ademais, o pensamento institu-

cional que até hoje vigora no banco pressupõe que os mesmos 

critérios usados para a execução de obras podem convir aos 

temas concernentes à conservação; ou seja, o banco padroni-

za procedimentos - como a contratação por meio de licitações 

internacionais -, que são seguidos tanto para a execução de 

empreitadas, quanto para a realização de zoneamentos ecoló-

gicos, por exemplo. Dessa forma, é inadmissível, nos termos 

dos parâmetros observados pela instituição, a possibilidade de 

as próprias populações tradicionais realizarem exploração ma-

deireira nas suas respectivas reservas extrativistas.

Outras duas atuações do Banco Mundial demonstram 

igualmente as dificuldades dessa entidade na abordagem das 

questões adstritas ao Conservacionismo brasileiro. A primeira 

delas, quase cômica, foi a tentativa (malograda, obviamente) 

de submeter o Projeto Arpa aos mesmos pressupostos am-

bientais exigidos para o financiamento de projetos que con-

templam a construção de obras. 

Assim, o Arpa, um projeto de viés nitidamente ambien-

tal, destinado à criação de unidades de conservação - justa-

mente para mitigar impactos gerados pelo modelo de de-

senvolvimento patrocinado pelo próprio banco -, deveria, de 

acordo com a visão institucional vigente no Bird, subordi-

nar-se às imposições de não originar conflitos de natureza 

fundiária com o Incra (Instituto Nacional de Colonização 
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e Reforma Agrária) e com a Funai (Fundação Nacional do 

Índio), e não provocar reassentamento e mobilização de 

contingentes populacionais; pior: a fim de prevenir danos 

ambientais, o projeto deveria sujeitar suas ações a prévios 

estudos de impacto ambiental.

Bem mais grave é a defesa que o Bird faz da pecuária; o 

banco já declarou publicamente que a presença da atividade 

na região melhorou os indicadores econômicos e sociais, ge-

rando mais renda e criando mais empregos. 

Essa postura retrógrada remete à década de 1970 - atual-

mente, existem subsídios suficientes para que não se questio-

nem os efeitos danosos causados por esse modelo produtivo 

na Amazônia. Alguns levantamentos, inclusive, foram reali-

zados pelo próprio Bird  (como o de que 30% das áreas desma-

tadas pela pecuária se encontravam, em 2007,  abandonadas). 

A propósito, foram discussões dessa natureza, levadas a cabo 

no final da década de 1980, que culminaram no assassinato 

do líder sindical Chico Mendes, hoje, um ícone do movimento 

ambientalista mundial.

A conduta do banco corrobora o pensamento preservacio-

nista americano, pelo qual, desde que se delimitem, numa 

determinada região, zonas intocáveis – mediante a criação de 

unidades de uso restrito (ou de não uso) -, não há problema 

em se desmatar o restante da área para a instalação de ativida-

des produtivas. Dessa forma, a existência de unidades de pro-

teção integral que correspondessem ao resguardo de 10% da 

Amazônia (percentagem a que tanto aludem os preservacio-

nistas) seria caução suficiente para legitimar-se a destruição 

dos outros 90% com a pecuária. 
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Em tal linha conceitual simplificadora e reducionista, 

não se admite a possibilidade de o diverso e complexo ecos-

sistema florestal ser valioso a ponto de competir com as ati-

vidades que pressupõem a conversão da floresta; contudo, 

seja do ponto de vista socioeconômico, ou do ambiental, a 

exploração do próprio ecossistema, por meio do manejo de 

uso múltiplo, é bem mais vantajosa para a região amazônica 

do que a pecuária ou a agricultura. 

O posicionamento da instituição é tanto mais paradoxal, 

na medida em que, se por um lado o banco defende a pecuária, 

por outro, se opõe terminantemente ao manejo madeireiro - a 

despeito do equívoco que significa se abrir mão dum produto 

com vantagem competitiva tão considerável nesse momento, 

como é o caso da madeira. 

Conciliação entre a possibilidade de crescimento e a ma-

nutenção dos ecossistemas: este é o grande desafio a ser en-

frentado pelas próximas gerações.    

O desafio é: como conservar escolhendo-se estratégias cor-
retas de desenvolvimento em vez de simplesmente multi-
plicarem-se reservas supostamente invioláveis? Como pla-
nejar a sustentabilidade múltipla da Terra e dos recursos 
renováveis? Como desenhar uma estratégia diversificada de 
ocupação da Terra, na qual as reservas restritas e as reser-
vas da biosfera tenham seu lugar nas normas estabelecidas 
para o território a ser utilizado para usos produtivos? O uso 
produtivo não necessariamente precisa prejudicar o meio 
ambiente ou destruir a diversidade, se tivermos consciência 
de que todas as nossas atividades econômicas estão solida-
mente fincadas no ambiente natural. (sachs, 2000, p. 32). 
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RIO DE JANEIRO 1992

Durante o período de vinte anos que separaram Estocol-

mo do Rio, percorreu-se a trajetória que possibilitou chegar-se 

a uma acepção definitiva para o ideário do Desenvolvimento 

Sustentável. É bem verdade que somente em 1992 o termo foi 

cunhado e definido no formato atual, mas um grande esforço 

de discussão havia sido desencadeado nos domínios das Na-

ções Unidas e no âmbito da sociedade civil.

Houve uma série de reuniões nesse período que, de certa 

forma, preparam a cimeira de 1992; dentre esses eventos, po-

dem ser citadas as reuniões de Founex II e Canberra II, que pos-

sibilitaram tanto a avaliação dos malogros de Estocolmo, quanto 

as discussões que desembocaram na Conferência do Rio. 

Em 1988, a então Primeira Ministra da Noruega, Gro 

Brundtland, encarregada de elaborar o relatório que serviria 

de base para as discussões da conferência, divulgou o docu-

mento Nosso Futuro Comum (cmmad, 1988), cujo conteúdo 

acentuou a necessidade de que o mundo buscasse opções de 

desenvolvimento que conduzissem à sustentabilidade.

Os avanços ocorridos na ciência já permitiam, então, ava-

liação mais eficaz dos problemas ambientais emergenciais, 

principalmente os alusivos à atmosfera; já era possível se de-

terminarem, com razoável precisão, os prejuízos na camada 

de ozônio e a extensão do efeito estufa, como também se indi-

carem medidas mitigadoras. 

De outra banda, o abismo econômico e social entre o Norte 

e o Sul havia sido acentuado. A globalização trouxera a exclu-

são, e, enquanto os países do Norte ficavam mais ricos, os do 
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Sul estavam cada vez mais pobres. O fluxo de recursos finan-

ceiros em direção ao Norte aumentava a cada ano; somente 

em 1989, o Sul pagou ao Norte 51 bilhões de dólares em servi-

ços da dívida externa.

Nessas condições, é natural que o Norte e o Sul cheguem 
à Eco 92 com pontos de vista diferentes. Embora reconhe-
cendo a ligação entre meio ambiente e desenvolvimento, o 
Norte insiste nos riscos ambientais globais e na responsa-
bilidade compartilhada para tratar dos mesmos. O Sul, ao 
contrário, dá prioridade à pauta do desenvolvimento, aler-
tando contra a imposição, por razões ambientais, de novas 
condicionalidades sobre suas economias endividadas e ca-
rentes de recursos (The Suth Comission, 1990:281). Estes 
países não podem aceitar que seu desenvolvimento seja to-
lhido para que se conserve o meio ambiente global. (sachs, 
1993, p. 31).  

As reflexões mundiais apontavam para a necessidade de 

revisão dos padrões de consumo, o que iria repercutir na con-

dição econômica das nações de maneira geral. Esperava-se 

que as discussões travadas na Conferência do Rio suscitassem 

respostas para algumas questões - por exemplo, se seria ou 

não possível a concepção dum modelo de desenvolvimento 

realmente sustentável, que mantivesse o atendimento das ne-

cessidades do mundo moderno; igualmente, se haveria possi-

bilidade de chegar-se a um padrão tecnológico que permitisse 

ganhos de produtividade, mas não resultasse em impacto no 

estoque de recursos naturais. Em relação à própria conferên-

cia, questionava-se se ela seria capaz de desencadear um perí-

odo de transição, quando a ecologia poderia abrir espaço para 

a internalização do capital natural no sistema econômico, e se 



44 Sustentabilidade na Amazônia

isso poderia ser considerado um passo rumo à Sociedade do 

Conhecimento e da Solidariedade. 

Decerto que tais indagações não chegaram a ser respondi-

das, mas avanços significativos foram estabelecidos nas três 

convenções assinadas - Clima, Diversidade Biológica e Agen-

da 21-, que pautaram compromissos inéditos até então. 

À crítica contundente aos níveis internacionais de consu-

mo somava-se a sensação de incerteza em relação à possibi-

lidade de reversão conjuntural, o que intensificou a necessi-

dade da assinatura dos referidos acordos. Um levantamento 

dos padrões de consumo verificados à época é apresentado na 

tabela a seguir.  



45Associação Andiroba

 Tabela 2. Padrões de consumo de produtos selecionados em 
países desenvolvidos e em desenvolvimento.

produtos ano
total mundial 

(MMT)
% da participação 

mundial consumo per capita
razão 

D|E.D.³

D.¹ E.D.² D. E.D.
consumo: produtos agrícolas

cereais

leite
carne

produtos florestais

toras

tabuas

papel e papelão

produtos industrializados associados às necessidades básicas

fertilizantes
tecidos de algodão e lã

metais e produtos químicos

cobre

ferro e aço

alumínio

produtos químicos 
inorgânicos

produtos químicos 
orgânicos

disponibilidade de veículos de transporte

automóveis

veículos comerciais

consumo de combustíveis e eletricidade4

combustíveis sólidos

combustíveis líquidos

diesel

gasolina

gás

eletricidade

total

1987

1987

1987

1988

1988

1988

1987

83/85

cimento 1987

1987

1987

1987

83/85

83/85

1986

1986

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1801.33

532.88

113.51

2410.15

337.99

223.69

140.52

29.88*

1035.65

10.35

699.14

21.63

225.6

391.25

370.2

105.2

2309.12

2745.65

(756.67)

(725.5)

1611.35

343.13

7009.25

47.6

71.7

63.8

45.5

77.9

81.3

59.6

47.0

52.0

85.5

80.2

85.6

87.1

84.8

91.5

85.1

66.3

75.1

71.6

81.9

85.2

80.5

74.8

52.4

28.3

36.2

54.5

22.1

18.7

40.4

53.0

48.0

14.5

19.8

14.4

12.9

15.2

8.5

14.9

33.7

24.9

28.4

18.1

14.8
19.5

25.2

716.7

319.2

60.6

887.6

213.2

147.8

70.1

15.6*

450.9

7.4

469.3

15.5

162.5

274.1

0.283

0.075

1278.3

1719.6

(452.5)

(495.8)

1146.5

230.4

4374,8

246.6

39.4

10.7

338.6

19.2

10.6

14.8

5.8*

129.6

0.4

36.1

0.8

8.0

16.4

0.012

0.006

198.9

174.6

(54.9)

(33.6)

60.8

17.2

451.5

2.9

8.1

5.7

2.6

11.1

13.9

4.7

2.7

3.5

20.6

13.0

19.1

20.3

16.7

23.6

12.5

6.4

9.8

8.2

14.7

18.9

25.4

9.7
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1 Desenvolvidos.  2 Em desenvolvimento. 3 Razão entre desenvolvidos e em desen-
volvimento. 4 Em toneladas equivalentes de petróleo. 
* Bilhões de metros quadrados.

Fonte: Relatório preparado para a Secretaria da cnumad pelo Instituto Indira Gandhi de Pesquisa 
do Departamento da Índia (apud sachs, 1993).

Como demonstra a tabela, havia uma diferença muito 

grande entre os coeficientes de consumo verificados nos pa-

íses industrializados e os coeficientes verificados nos países 

em desenvolvimento. Em relação ao item automóveis, por 

exemplo, a diferença entre as unidades consumidas chegava à 

razão de 23,6; significa dizer que os indivíduos dos países de-

senvolvidos consumiam 23,6 de automóveis a mais que os dos 

países em desenvolvimento. Se ainda não se chegara a uma 

conceituação precisa quanto à noção de desenvolvimento sus-

tentável, sabia-se, contudo, que a revisão dessas discrepâncias 

era mandamento a ser vinculado àquele inovador preceito.

O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Garantir a satisfação das necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às suas próprias necessidades. Tal preceito implica na contenção 

do efeito estufa, na supressão da produção de lixo não assi-

milável pelo ecossistema, e também no comedimento do uso 

dos recursos não renováveis; importa, ademais, no aumento 

da produtividade dos recursos renováveis, sob índices satisfa-

tórios de sustentabilidade ambiental. 

Esse preceito se refere, por fim, à inclusão de indicadores 

ambientais nos sistemas de contas nacionais, principalmente 

daqueles relativos à exaustão dos recursos não renováveis e à 
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perda da capacidade produtiva dos recursos renováveis. A con-

tabilidade dos países, portanto, teria que ser reformulada, “de 

maneira a incorporar todos os sacrifícios e benefícios novos 

no lado da natureza em si, e no lado dos homens os seus pro-

dutos, inclusive os culturais e os que traduzem valores éticos, 

como justiça e solidariedade.” (buarque, 1993, p. 79). 

A possibilidade de modificação das contas nacionais ge-

rou muitas expectativas. ONU e Bird reuniram um grupo de 

peritos para a elaboração de instrumental específico, a fim de 

que o Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas (SNA) 

passasse a expressar as alterações ambientais ocorridas em 

cada país; o cálculo do Produto Interno Bruto nacional arro-

laria, como ativos de estoque, as riquezas naturais, e como 

custos, o uso dos recursos sujeitos à exaustão, passando a re-

fletir também a condição dos recursos naturais dos territórios 

nacionais - o que deixaria desenvolvidos e subdesenvolvidos 

em pé de igualdade. Em 1993, o trabalho foi concluído, e a 

ONU, conjuntamente com FMI, Bird, Comissão das Comu-

nidades Europeias (CCE) e Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico  (OCDE) lançou o novo SNA 

(ine, 1998) - cuja publicação incluiu um manual para auxiliar 

os países na implantação do novo sistema.

As críticas ao novo SNA apontaram a dificuldade de com-

preensão do manual, bem como a limitada aplicação do me-

canismo à realidade de cada nação. Aparentemente, as mu-

danças efetuadas enfocaram muito mais o estabelecimento de 

pontos de contato entre o meio ambiente e a macroeconomia, 

do que propriamente o “esverdeamento” das contas nacionais, 

como era a expectativa geral. Pesquisas visando a conformação 
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do SNA para tal fim continuaram a ser empreendidas nos es-

critórios de estatísticas do Pnuma e da ONU em todo o mun-

do. Em 2008, o sistema foi novamente revisado, mas até hoje 

ainda não foram criadas metodologias de cálculo satisfatórias.

El Serafy (1997), todavia, considera que o esverdeamento 

das contas nacionais resultaria, em verdade, numa sustenta-

bilidade pouco expressiva, uma vez que, na opinião do autor, 

os diagnósticos sobre depredação ou estoque ambiental, para 

fins de definição de políticas macroeconômicas, devem emba-

sar-se na medição da renda das populações nacionais. 

Mas isso, por si só, não será capaz de salvar o meio am-
biente, muitas partes do qual situam-se fora do alcance da 
ciência da economia, requerendo medições físicas para seu 
monitoramento, e ação direta de regulamentação e manu-
tenção para sua proteção. Entretanto, a sustentabilidade fra-
ca que possa ser assegurada pelo esverdeamento das contas 
é provavelmente um passo na direção certa, junto com a 
estrada que leva derradeiramente à sustentabilidade forte 
desejada por muitos analistas. (el serafy, 1997, p. 213). 

A Igreja, alguns meses antes da realização da Conferên-

cia do Rio, promoveu um seminário para discussão e uni-

formização do seu posicionamento a respeito do conceito de 

Sustentabilidade. Para a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), a sustentabilidade emergiria dos problemas 

ambientais, adquirindo, no entanto, expressão política e so-

cial; na visão da instituição, não pode haver desenvolvimento 

sustentável sem inclusão social, democracia, igualdade e com-

bate à pobreza, sendo fundamental ainda que a consolidação 

da sustentabilidade ocorra no âmbito local.
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No campo das lutas populares temos experiências impor-
tantes que poderíamos apontar como referências de pro-
jetos e práticas políticas e ambientalmente sustentáveis. É 
o caso das reservas extrativistas, dos povos indígenas, e de 
tantas comunidades que integram os chamados povos da 
floresta: ribeirinhos, pescadores, castanheiros, pequenos 
agricultores entre outros, cuja sobrevivência física e cultural 
está intrinsecamente ligada à sobrevivência da floresta e à 
preservação daquele ambiente. (cnbb, 1992, p. 33). 

A despeito da variedade de interpretações suscitadas pelo 

mencionado Relatório Brudtland, há sinalização de consenso 

para o fato de que a sustentabilidade deve abranger dimensão 

social, ambiental, econômica e cultural; ao tempo que deve ser 

diagnosticada em escala local, regional e global. Pensar global-

mente e agir localmente: este é o mandamento a ser seguido.

O ACORDO POSSÍVEL; AS CONVENÇÕES 

O acordo que resultou na assinatura das convenções exigiu 

grande esforço dos países que participaram da Conferência do 

Rio; foram inegáveis os avanços obtidos, principalmente em 

relação à estipulação de compromissos futuros. É verdade que 

o Ambientalismo demanda metas mais contundentes, mas, 

naquela conjuntura, o acordo realizado foi o possível.

Em Estocolmo, o tom predominante foi o científico; che-

gou-se ao detalhamento técnico dos efeitos decorrentes do 

processo de industrialização - como a quantidade e a qualidade 

da fumaça jogada na atmosfera. As discussões se assentaram 

na necessidade de se alertarem os países quanto às decisões 

que precisariam ser tomadas para minimizarem-se esses pro-
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blemas. No Rio, diferentemente, os debates, de cunho mais 

político, orientaram-se para as graves implicações causadas 

pelo modelo de desenvolvimento assumido pelo mundo; esse 

enfoque, além de comprometer diretamente os países desen-

volvidos, deixava os países em desenvolvimento numa posição 

de cobrança. Por isso, a realização de acordos que contemplas-

sem metas rígidas era quase impossível. 

As críticas às convenções aludiram ao fato de que os textos 

preparatórios ficaram mais pragmáticos do que os documen-

tos finais. A versão preliminar da Convenção do Clima che-

gou a estabelecer algumas metas para a redução de carbono 

na atmosfera, mas o texto definitivo, no final das contas, foi 

vinculado aos índices de 1990, ficando a definição de metas 

para outra oportunidade. A discussão sobre uma possível con-

venção de florestas acabou por se transformar, no documento 

final, numa tímida declaração de princípios; o mesmo aconte-

ceu com a discussão sobre desertificação.

Contudo, e apesar de todos os problemas que envolveram 

as negociações entre os países – os do Norte capitaneados pelo 

governo americano, cuja orientação era continuamente no sen-

tido da irresponsabilidade ambiental, e os do Sul, quase sem-

pre despreparados para tomar parte nas discussões -, os pactos 

firmados foram bastante avançados. Para se ter uma ideia do 

quanto foram significativos, basta mencionar que, dez anos de-

pois, quando foi realizada a Rio + 10, a bandeira empunhada foi 

unicamente em defesa da manutenção desses acordos. 
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CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) resgatou o 

conceito de Conservação aludido tanto pela IUCN na década de 

1970, quanto pela Engenharia Florestal alemã, em meados do 

século XIX. A valorização econômica dos ecossistemas é man-

damento presente em todo o texto final do pacto, que aborda 

ainda a necessidade de se controlar o acesso aos estoques de 

diversidade biológica existentes nos territórios nacionais. 

A CDB estabeleceu três objetivos, orientando os respecti-

vos signatários a conceberem estratégias para alcançá-los: (a) 

conservação da diversidade biológica; (b) utilização sustentável 

dos respectivos componentes; e (c) repartição justa e eqüitativa 

dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. 

Todavia, o maior avanço introduzido pelo documento foi, 

sem dúvida, o enfoque conferido ao Uso Sustentável; definiu-

se o termo como sendo “a utilização de componentes da diver-

sidade biológica de modo e em ritmos tais que não levem, no 

longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo 

assim seu potencial para atender as necessidades e aspirações 

das gerações atuais e futuras” (mma, 2000a, p. 26). Trata-se 

dos mesmos ideais conservacionistas que consagraram o de-

senvolvimento sustentável, considerados, todavia, sob a pers-

pectiva da diversidade biológica.

O Brasil ratificou a Convenção da Diversidade Biológi-

ca por meio do Decreto Presidencial n° 2.519/98. Ainda em 

1998, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou o pri-

meiro relatório dirigido à CDB, que abordou a situação da di-

versidade biológica no território brasileiro; foram elaborados 

mapeamentos e diagnósticos sobre as condições dos ecossis-
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temas nacionais e sua conservação in situ e ex situ; analisou-se 

também a capacidade institucional do país para atendimen-

to das demandas relacionadas à ratificação da CDB; por fim, 

foram avaliados os avanços ocorridos na legislação nacional 

e internacional desde a realização da Conferência do Rio. O 

relatório serviu de referência para a elaboração de uma Polí-

tica Nacional da Biodiversidade - que após longo processo de 

discussão, foi finalmente introduzida pelo Decreto n° 4.339, 

de 22 de agosto de 2002.

É incontestável a relevância dessa diretriz de planejamen-

to. O Brasil é qualificado como megadiverso, ante a dimen-

são dos cinco ecossistemas presentes no território nacional:                                       

Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Es-

ses ecossistemas representam um patrimônio natural imen-

surável - constituído por aproximadamente 50.000 espécies 

vegetais; 524 mamíferos (dos quais, 131 são endêmicos); 517 

anfíbios (294 endêmicos); 1.622 espécies de aves (191 endê-

micas); 468 répteis (178 endêmicos); 3.000 peixes de água 

doce; e 10 a 15 milhões de insetos. 

O setor da agroindústria, por exemplo, que se beneficia di-
retamente deste patrimônio, responde por cerca de 40% do 
PIB, calculado em aproximadamente 774 bilhões de dólares 
em 1997. O setor florestal responde por 4% do PIB e o setor 
pesqueiro por 1% [...] O extrativismo vegetal e a pesca em-
pregam mais de 3 milhões de pessoas [...] Cerca de 74% das 
drogas derivadas de plantas medicinais são hoje utilizadas 
da mesma forma como eram empregadas por comunidades 
tradicionais, fazendo crescer o interesse da indústria farma-
cêutica sobre os produtos da diversidade biológica para a 
produção de medicamentos. (mma, 2000b, p. 10). 
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Contudo, esse formidável potencial ecológico vem sendo 

paulatinamente destruído, em benefício de algumas espécies 

animais (bovinas), e vegetais (principalmente soja). A ratifi-

cação da Convenção da Diversidade Biológica, portanto, é ato 

que encerra grande significado para o país. 

A CDB produziu ainda outro grande resultado: a estipula-

ção de procedimentos de acesso aos recursos naturais, tendo 

delegado aos signatários a escolha da melhor forma de uso e 

dos mecanismos de valoração. A propósito desse tema, há que 

ser dito que, enquanto o mundo considera, cada vez mais, que 

o acesso e valoração dos recursos biológicos são tópicos im-

prescindíveis para o alcance da sustentabilidade, o Brasil opõe 

grande resistência à assimilação desses conceitos. Argumen-

tos no sentido de que “não se pode valorar a vida” impregnam 

o imaginário de técnicos e agentes públicos.

A criação e posterior extinção da Bioamazônia expressa bem 

o impasse. A instituição foi criada em 1998, sob o formato de 

organização social vinculada ao MMA, para gerenciar o Centro 

de Biotecnologia do Amazonas (CBA), cuja construção estava 

então prevista, no âmbito do Programa Brasileiro de Ecologia 

Molecular (Probem), executado pelo MMA, em parceria com a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 

Inaugurando iniciativas dirigidas à valoração dos recursos 

genéticos da diversidade, a Bioamazônia celebrou acordo com 

a Novarts, multinacional farmacêutica, para fins de prospec-

ção no campo da biotecnologia. Ao que tudo indica, os termos 

do ajuste não eram desvantajosos para a Amazônia; todavia, 

as resistências opostas, ao lado das condições sob as quais 

ocorreram as negociações (que não observaram a devida trans-
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parência e publicidade),  levaram ao cancelamento do acordo, 

e mesmo à extinção da Bioamazônia. Sem falar do desgaste 

causado ao Probem, programa de fundamental importância 

para a Amazônia - criado em observância ao disposto no artigo 

16 da CDB, que trata do acesso e transferência de tecnologias, 

e atendendo justamente a reivindicações da sociedade civil e 

de cientistas que desenvolvem pesquisas na respectiva área. 

Mas o programa prosseguiu, e o Centro de Biotecnologia 

do Amazonas - o maior da América Latina - já está funcionan-

do, e em condições de realizar, em escala comercial, testes e 

medições com fins de prospecção biológica. 

São ilimitadas as possibilidades da biotecnologia. A mani-

pulação genética, para os mais variados fins, poderá inaugu-

rar nova era de crescimento na região - daí a justificativa para 

a criação do Probem e a inauguração do CBA. Detectam-se, 

em espécies vegetais da Amazônia, características importan-

tes para manipulação no mercado biotecnológico. Um bom 

exemplo foi o trabalho desenvolvido pela empresa Pioneer 

Hi-Bred Internacional, que realizou pesquisas de transgenia 

entre a castanha-do-brasil e a soja.

Desejosos de melhorar o teor nutritivo dos grãos da plan-
ta, os técnicos da Pioneer introduziram nela um gene da 
castanha-do-pará para que a soja passasse a produzir uma 
proteína muito rica no aminoácido metionina. A ideia era 
obter uma variedade mais eficiente para alimentação de 
gado. (leite, 2000, p. 37).  
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CONVENÇÃO SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

A Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, ou sim-

plesmente Convenção do Clima (como se tornou conhecida), 

foi engendrada diante da possibilidade de mudanças climá-

ticas perigosas para a saúde humana, que começaram a ser 

comprovadas a partir da década de 1980. O Pnuma, conjun-

tamente com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM) 

criou, nos anos 90, o Painel Intergovernamental sobre Mu-

dança Climática (IPCC, na sigla em inglês), que ficou encar-

regado de dar suporte científico às negociações da convenção.

A monitoração realizada desde 1957 no observatório de 
Mauna Loa, no Havaí, já havia revelado um aumento na 
concentração de dióxido de carbono na atmosfera (CO2), 
de 315 partes por milhão (ppm) em 1957 para 335 ppm em 
1980, ou 6% em 23 anos. A queima de combustíveis fósseis 
foi identificada como a principal fonte, mas as pesquisas do 
final da década de 1970 sugeriram que o desmatamento e 
a remoção da vegetação também eram responsáveis pela li-
beração do CO2. Havia mais CO2 armazenado na biomassa 
da Terra do que retido pela atmosfera. Havia temores de que 
o aumento de CO2 poderia levar a alterações climáticas de 
vulto – inclusive ao chamado ‘efeito estufa’ -, com profun-
das implicações sociais, econômicas e políticas.  (mccormi-
ck, 1992, p. 184).  

Em 1990, a ONU instalou o Comitê Intergovernamental 

de Negociação para a Convenção-Quadro sobre Mudança do 

Clima, encomendando a redação de proposta de convenção 

a ser discutida na Conferência do Rio; uma série de reuniões 

foi realizada, envolvendo representantes de 150 países, até a 

assinatura definitiva da Convenção do Clima, em 1992; o pac-
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to entrou em vigor em 1994, e, em meados de 1996, cerca de 

160 países já haviam ratificado seus termos. A Conferência 

das Partes (COP), instância superior da Convenção do Clima, 

reuniu-se pela primeira vez em Berlim, em 1995, e a partir 

daí, vem se reunindo periodicamente, sempre que alguma 

evidência surge e é referendada pelo IPCC.

O texto aprovado, logo no primeiro parágrafo, reconhece 

“que a mudança do clima da Terra e seus efeitos negativos são 

uma preocupação comum da humanidade” (pnuma, 1992,   p. 

2); o que significa dizer que, mesmo havendo dúvidas científi-

cas acerca das mudanças climáticas e de seus efeitos, os países 

signatários reconhecem a necessidade da Convenção. Estão im-

plícitos em tal prescrição os termos do denominado Princípio 

da Precaução; ou seja, havendo dúvida, o melhor é a prevenção.

A superfície da Terra, ao longo dos anos, vem passando por 

um processo espontâneo de aquecimento; vale dizer, o planeta 

seria naturalmente mais quente hoje do que no passado. Trata-

se, todavia, de pequenas elevações de temperatura, que ocor-

rem em séries temporais bastante longas. O problema é que a 

atividade humana, em especial aquela que produz gases consi-

derados de efeito estufa, cria condições para que essa elevação 

ocorra de forma mais rápida. Os gases mais importantes são: 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), ozônio (O3), óxido 

nitroso (N2O) e hexafluoreto de enxofre (SF6); o carbono é o 

principal gás de efeito estufa, em razão da quantidade em que é 

produzido (a maior parte constituída de fumaça), e o tempo de 

permanência na atmosfera - que pode durar mais de cem anos. 

O CO2 liberado por veículos, pela geração de energia elé-

trica, caldeiras de indústrias, fornos de siderúrgicas, e outros 
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usos, ainda é insubstituível. A humanidade vem tentando de-

senvolver matérias-primas alternativas, mas considerando-se o 

ganho de escala que esse gás possibilita, não há ainda solução 

à vista. É possível que uma opção intermediária surja do gás 

natural, que permite o dobro do rendimento do carbono e é de 

fácil utilização; o Brasil, que vem investindo nessa possibilida-

de, construiu dois grandes gasodutos: Brasil/Bolívia e Urucu.

No existe ninguna tecnologia satisfactoria que quite el dióxi-
do de carbono, como los filtros quitan el dióxido de azufre. 
De momento, existe una alternativa al carbón, aunque no 
es ni mucho menos abundante, ni barata (para algunos pa-
íses): el gas natural. El mundo esta a punto de pasarse del 
carbón al gas natural, debido al salto en la eficiencia con 
que éste se puede convertir en electricidad. Dado que ge-
nera casi la mitad de dióxido de carbono que el carbón, en 
relación con la energía producida, el gas es la más promete-
dora esperanza para frenar el crecimiento de la produción 
mundial de dióxido de carbono. (cairncross, 1996, p. 99).

As nações reconhecem também as implicações econômi-

cas que as ações de controle do efeito estufa podem ocasio-

nar; a redução da quantidade de fumaça jogada na atmosfe-

ra pode provocar arrefecimento das atividades industriais e 

consequente declínio no processo de crescimento econômico. 

As indústrias e os países em desenvolvimento (que possuem 

maior dependência dos combustíveis fósseis para geração de 

energia termoelétrica a diesel) serão igualmente atingidos pe-

las medidas. O objetivo da Convenção do Clima é bastante cla-

ro quanto à necessidade do estabelecimento de medidas, mas 

não estipula prazo para implantação das mesmas.
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O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumen-
tos jurídicos com ela relacionados que adote a Conferência 
das Partes é o de alcançar, em conformidade com as dis-
posições pertinentes desta Convenção, a estabilização das 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num 
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no 
sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado num 
prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-
se naturalmente à mudança do clima, que assegure que a 
produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao 
desenvolvimento econômico prosseguir de maneira susten-
tável. (pnuma, 1992, p. 6).

Depois da realização de duas Conferências das Partes, os 

países se reuniram em Quioto, no Japão, em 1997, para a Ter-

ceira Conferência (COP 3), cujo objetivo era a revisão da Con-

venção do Clima. Decidiu-se ali a necessidade de assinatura de 

um protocolo prescrevendo metas para redução das emissões 

combinadas de gases de efeito estufa em pelo menos 5%, em 

relação aos níveis de 1990, até o período entre 2008 e 2012; 

esse compromisso, batizado de Protocolo de Quioto, começa-

ria a vigorar 90 dias após a adesão do 55o país-parte.

Bem mais incisivo do que a convenção, o protocolo esta-

beleceu metas a serem alcançadas, de fácil avaliação; também 

impôs a obrigação das partes em produzir, anualmente, um In-

ventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa, para avaliação 

do IPCC. Criou, ainda (artigo 12), o Mecanismo de Desenvolvi-

mento Limpo (MDL), pelo qual os países podem negociar, en-

tre si, Cotas de Emissões, a fim de cumprir a meta de redução 

descrita no artigo 3o, de 5% em relação aos níveis de 1990, até 

2008 (prazo prorrogado, posteriormente, para 2012).
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Sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo: a) as Par-
tes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades 
de projetos que resultem em reduções certificadas de emis-
sões; e b) as Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as 
reduções certificadas de emissões, resultantes de tais ativi-
dades de projetos, para contribuir com o cumprimento de 
parte de seus compromissos quantificados de limitação e 
redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como determi-
nado pela Conferência das Partes na qualidade de reunião 
das Partes deste Protocolo. (mma & pnud, 1997, p. 16). 

Outro mecanismo introduzido pelo Protocolo de Quioto 

(artigo 6o) foi o de Implementação Conjunta, que permite às 

partes negociarem Cotas de Emissão, por meio da implanta-

ção de projetos de Sumidouro de Carbono.

Artigo 6o. A fim de cumprir os compromissos assumidos 
sob o Artigo 3o, qualquer Parte incluída no Anexo I pode 
transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas Partes 
unidades de redução de emissões resultantes de projetos 
visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou o 
aumento das remoções antrópicas por sumidouros de gases 
de efeito estufa em qualquer setor da economia [...] (mma & 
pnud, 1997, p. 10).

Nos termos do dispositivo transcrito, os países do Sul podem 

negociar com os países industrializados a instalação de projetos 

de sumidouro, para a redução de fumaça da atmosfera, ficando 

essa redução incluída na meta obrigatória dos segundos.

A discussão sobre qual tipo de projeto poderia ser con-

siderado Sumidouro de Carbono – termo posteriormente 

substituído por Sequestro de Carbono - ainda está longe de 

terminar. Na COP 6, sexta reunião da Conferência das Partes, 
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realizada em 2000, discutiu-se a regulamentação do MDL e 

dos projetos de sequestro de carbono; a decisão acabou por 

privilegiar o reflorestamento como opção preferencial para 

os sumidouros, excluindo a possibilidade de a floresta nativa 

vir a ser utilizada como tal.

Em tal contexto, a Amazônia foi seriamente prejudicada; a 

deliberação de não conferir ao manejo florestal a condição de 

sumidouro de carbono reforça o ponto de vista que defende a 

conversão do ecossistema florestal em cultivos homogêneos, 

mesmo que de espécies exóticas, como eucalyptus, a preferida 

dos reflorestadores. Os países se comprometeram a revisar o 

Protocolo de Quioto, a fim de reconsiderar os critérios em-

pregados para classificar os projetos como sumidouros, o que 

vem sem feito a cada Conferencia das Partes, como a COP 15, 

que aconteceu em 2009, em Copenhague. 

Até que essa revisão seja consolidada, a Amazônia viverá 

um paradoxo: um projeto poderá ser considerado ambiental-

mente adequado se tiver como objetivo o desmatamento da 

floresta para o plantio de algum monocultivo. É concreta a pos-

sibilidade de virem a ser incentivadas atividades que causem 

prejuízos ao meio ambiente e às populações tradicionais; ou 

seja, poderá ser financiado um reflorestamento, cuja implanta-

ção foi antecedida por desmatamento e queimada.                        

Atividades que inibem o desmatamento, manejo florestal 
certificado, estímulos à reposição florestal, recuperação de 
matas ciliares e nascentes e plantações certificadas em áreas 
alteradas são exemplos cabíveis nesse âmbito. Outra esfera 
de ação que pode beneficiar as florestas no âmbito do MDL 
é o incentivo ao uso da madeira, nativa ou não, produzida de 
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forma sustentável para substituir materiais (principalmente 
nos setores da construção civil e de artefatos) que requerem 
muita energia em sua fabricação (carbono intensivo), tais 
como plásticos, aço e cimento. (amigos da terra, 2000, p. 7). 

A história demonstra o quanto tem sido difícil, para a 

diplomacia brasileira, compreender os processos e mecanis-

mos ambientais. No caso da Amazônia, o grau de dificuldade 

é acentuado: até hoje, o único enfoque sob o qual se discute 

as questões ambientais relativas ao ecossistema florestal é o 

que reputa a floresta como “objeto de cobiça internacional”. 

Ora, se uma riqueza nacional é passível de cobiça estrangei-

ra, certamente há que ser protegida - eis o raciocínio que 

justifica a orientação, sempre seguida pelo Itamaraty, de ex-

cluir a Amazônia de todas as negociações ambientais. Essa 

postura só reforça, cada vez mais, a valorização da opção pela 

conversão da floresta. 

Não obstante, pesquisas importantes estão sendo empre-

endidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(Inpa), no intuito de demonstrar-se cientificamente que a 

floresta gerenciada sob o regime do manejo florestal de uso 

múltiplo sequestra carbono da mesma forma que um reflo-

restamento; essas pesquisas, que vêm sendo periodicamente 

publicadas, são fundamentais para conferir maior suporte téc-

nico ao Itamaraty, atenuando eventuais inseguranças do órgão 

em relação aos temas ambientais.

 Nós ainda temos uma chance, que é a de provar que a flo-
resta sob o manejo de uso múltiplo com extração de madei-
ra está em constante crescimento e com alta capacidade de 
retenção de carbono. O problema é que as posições do Bra-
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sil, tanto em Quioto, no Japão, em 1997, como na rodada 
de Buenos Aires, no ano passado, foram contrárias a tudo, 
por entender-se que deve ser obrigatório o controle pelas 
próprias empresas. (rodrigues, 1999, p. 24). 

O Brasil ratificou o Protocolo de Quioto por meio do De-

creto Legislativo n° 144, de 20 de junho de 2002. O ordena-

mento, que já foi ratificado por mais de 180 países, entrou em 

vigor, oficialmente, em fevereiro de 2005 - quando a Rússia fi-

nalmente decidiu submeter-se aos termos ali convencionados; 

o longo período decorrido entre a negociação, em 1997, até o 

início da vigência do Protocolo, em 2005, deveu-se à oposição 

dos Estados Unidos, país que sempre discordou das metas im-

postas, bem como sempre questionou a veracidade científica 

do aquecimento global. 

Os Estados Unidos, isoladamente, são responsáveis por 

cerca de 27% do total das emissões mundiais de carbono; 

como um dos que mais contribuem para liberação de carbono 

na atmosfera, a resistência desse país impediu que, na prática, 

o acordo começasse a vigorar. Dos países desenvolvidos lista-

dos no Anexo I do documento, apenas 11 deles eram respon-

sáveis por 90% das emissões totais de CO2 em 1990, ano de 

referência para o Protocolo de Quioto. 

Os Estados Unidos representam mais de 1/3 das emissões 
do Anexo I, ou seja, cerca de 27% das emissões globais de 
CO2 em 1990, mais do que todos os 131 países não-Anexo I 
em conjunto; os Estados Unidos e a Rússia somam mais da 
metade das emissões do Anexo I; incluindo também Japão e 
a Alemanha, estes 4 líderes representam 70% do total; adicio-
nando-se o Reino Unido, o Canadá e a Itália, chega-se a 80%; 
se agregarmos Polônia, França, Austrália e Espanha, este gru-
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po de apenas 11 países responde por 90% das emissões totais 
de CO2 do Anexo I em 1990. (la rovere, 1998, p. 305).

A efetivação do Protocolo de Quioto representa um passo 

significativo no caminho para a sustentabilidade forte - como 

definida por El Serafy (1997) -, pois força a internalização das 

externalidades ambientais no fluxo de recursos: a economia se 

dobrando à realidade dos prejuízos ambientais. Sob a égide do 

princípio do poluidor/pagador, esse acordo significa um pri-

meiro e considerável enquadramento da economia aos ideários 

do desenvolvimento sustentável - a vigência do Protocolo de 

Quioto inaugura, enfim, a era da Economia de Baixo Carbono.

Se for devidamente implementado será um passo ainda 
modesto, mas um sinal de que os países que mais contri-
buem para o efeito estufa estão dispostos a lidar com este 
problema. Será apenas o início de um processo de mudança 
que terá de mexer de fato com os padrões de produção e 
consumo de energia e de uso da terra, atendendo inclusive 
a outras necessidades socioambientais. O Brasil pode e deve 
ter um papel de liderança nesse processo, resgatando a fun-
ção negociadora que já exerceu no âmbito do Grupo dos 77 
países em desenvolvimento. (silva, 2000, p. 10). 

AGENDA 21

Discutiu-se, ainda, na Conferência do Rio, a possibilidade 

de se assinalarem, numa espécie de agenda ambiental, inicia-

tivas de caráter rotineiro, que introduzissem conceitos susten-

táveis no dia a dia dos indivíduos, levando à modificação dos 

padrões de consumo habitualmente observados nos centros 

urbanos. Chegou-se, assim, mediante a colaboração de 179 
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países, à conformação de um documento – a Agenda 21 - que 

estabeleceu, em 40 capítulos, um expediente de ações prede-

terminadas, focadas na sustentabilidade urbana, a ser implan-

tadas no século então vindouro. 

Tratava-se de reconhecer que era possível se alcançar o 

desenvolvimento sustentável, mas, para tanto, havia a neces-

sidade de se estabelecer, desde logo, um rol de compromissos 

relativos ao uso de energias limpas, melhoria do saneamento 

e do atendimento básico de saúde, introdução da educação 

ambiental nas escolas etc. Dessa forma, “a conscientização 

da população para a importância estratégica da sustentabili-

dade é questão que permeia todas as áreas da Agenda 21 [...] 

reconhecida como uma das mais importantes pautas de aler-

tas e prioridades de ação para o próximo século.” (bartholo 

& bursztyn, 2001, p. 180). 

A Agenda 21 também instigou as nações a elaborarem 

suas próprias pautas de prioridades. Inicialmente, em relação 

às cidades (Curitiba, aliás, foi coroada como referência de ur-

banismo sustentável); depois, aos estados; finalmente, cada 

país deveria levar a discussão da sustentabilidade para as ruas, 

conferindo-lhe máxima amplitude.

Em 1997, quando algumas cidades e estados brasileiros já 

haviam promovido a discussão de suas respectivas agendas, 

o governo criou, via decreto, a Comissão de Políticas de De-

senvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Brasileira (CPDS), 

integrada por representantes do governo e da sociedade civil, 

e cujo objetivo era o de conduzir o processo de elaboração da 

Agenda 21 em âmbito nacional. A CPDS desenvolveu metodo-

logia de trabalho contemplando, primeiro, a produção de do-
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cumentos para dar subsídio à discussão de temas relevantes, 

como agricultura sustentável e gestão de recursos naturais; 

depois, a realização de debates preparatórios nos estados; e 

por fim, a eleição de 21 ações prioritárias, no desígnio da busca 

pela sustentabilidade.

A escolha dos temas centrais foi feita de forma a compreen-
der a complexidade do país e suas regiões dentro do concei-
to da sustentabilidade ampliada. São eles: gestão dos recur-
sos naturais, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, 
infra-estrutura e integração regional, redução das desigual-
dades sociais e ciência e tecnologia para o desenvolvimento 
sustentável. (mma & pnud, 2002b, p. 2). 

Esses documentos embasaram a definição de eixos pro-

gramáticos, que, por sua vez, orientaram a conformação da 

Agenda 21. Chegou-se, dessa forma, aos seguintes eixos, de-

nominados Dimensões Estratégicas: (a) Geoambiental - con-

servação dos recursos naturais; ordenamentos territoriais; 

resíduos e efluentes; biotecnologia; (b) Social - redução das 

desigualdades; saúde e seguridade social; educação e cultura; 

proteção dos grupos estratégicos da sociedade; (c) Econômi-

ca - transformação produtiva; inserção econômica; geração de 

emprego; dinâmica demográfica; (d) Política e Institucional 

- integração entre desenvolvimento e meio ambiente; descen-

tralização; democratização; ação institucional e instrumentos 

de regulação; (e) Informação e Conhecimento - tecnologia; 

inovação do conhecimento; informação para tomada de deci-

são; conscientização para a sustentabilidade.        

Após os debates em torno desses temas, foi redigido o do-

cumento final: um elenco de 21 ações, assinaladas como obje-
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tivos, detalhadamente descritas, juntamente com os procedi-

mentos e recomendações a elas concernentes; também foram 

indicados os meios para a efetivação dessas ações, situando-se 

o arcabouço institucional e os instrumentos necessários para 

tal. Portanto, mais do que um documento propositivo, con-

cebeu-se um minucioso plano de desenvolvimento, prevendo 

ações concretas na alçada do Executivo. 

Em relação à Amazônia, o texto introdutório ao Objetivo 

16 - que se refere à política florestal, controle do desmatamen-

to, e corredores de biodiversidade - pondera que embora esse 

bioma seja o menos destruído em termos percentuais, o des-

florestamento ocorrido na região, entre 1978 e 1996, chegou a 

52 km2 por dia, média que desde então vem diminuindo pau-

latinamente; propõe-se ali o objetivo de se alcançar, no prazo 

de dez anos, a taxa de desmatamento zero nas áreas críticas 

dos biomas ameaçados. “Isso, porém, ainda não é o bastante. 

É preciso promover o reflorestamento e a reconstituição das 

áreas que perderam sua cobertura vegetal original” (mma & 

pnud, 2002a, p. 73). De tal contextualização resultaram pro-

postas de forte viés conservacionista, voltadas para a redução 

dos limiares da pecuária e da agricultura.  

De maneira geral, as ações propostas se reportam ao que 

foi estabelecido na CBD e reafirmado na Convenção do Cli-

ma, bem como nas Declarações de Princípios sobre flores-

tas, água e desertificação: a aplicação do princípio do polui-

dor/pagador para o gerenciamento do acesso aos recursos 

naturais, valorizando-se economicamente os ecossistemas, e 

internalizando-se no sistema econômico os custos ambien-

tais das atividades produtivas.
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A decisão de não dar tratamento especial à Amazônia (as 

propostas destinadas à região foram diluídas no rol das 21 

ações) foi criticada por segmentos sociais. Considerando-se a 

relevância desse bioma (que abrange mais de 40% do territó-

rio nacional), as críticas tiveram fundamento; ademais, sem-

pre que a região, em programas de abrangência nacional, é 

contemplada em igualdade de condições com outras, ela perde 

em importância, e termina sendo desfavorecida. Assim ocor-

reu nos programas de incentivo geridos pelo MMA, como o 

Fundo Nacional de Meio Ambiente, e o Programa Nacional de 

Biodiversidade. Também foi alvo de censura a forma como foi 

conduzido o processo de elaboração das 21 ações prioritárias, 

que dificultou, na região, a participação da sociedade civil.

As propostas, sem justificativas e defesas, deveriam ser es-
critas em um formulário que foi repassado pela Comissão 
(CDPS) às Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, respon-
sáveis por sua distribuição. A complexidade, no entanto, da 
elaboração de um documento como esse e a pouca compre-
ensão de como preenchê-lo inviabilizaram a participação da 
maioria das organizações representantes das comunidades 
locais e populações tradicionais da Amazônia Legal. (gta, 
2000, p. 10). 

O pouco-caso conferido à Amazônia denota manifesta 

contradição, uma vez que a decisão de se atribuir tratamento 

diferenciado a esse bioma já havia sido objeto de prévia de-

liberação; nesse sentido, produziram-se documentos, e um 

processo de discussão tivera início ainda em 1997. Em 1998, 

quando a Associação de Universidades Amazônicas realizou, 

em Brasília, a Conferência Internacional Amazônia 21 – que 

reuniu cientistas e representantes de organismos de coope-
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ração multilateral - foi unânime o reconhecimento da impor-

tância da região para a composição da Agenda 21 em escala 

nacional, e mesmo global.

O objetivo desta Conferência, portanto, tem a ver com a in-
venção de uma Amazônia do século 21, social, ecológica e 
economicamente sustentável, como parte de uma estratégia 
de sustentabilidade planetária. Nessa direção aponta uma 
Agenda 21 Global. Um avanço nessa direção fortalecerá a 
Amazônia na condição de grande exportadora de sustenta-
bilidade, pelos serviços ambientais que presta à humanida-
de. E assegurará, ao mesmo tempo, a liquidação da dívida 
social para com as populações atuais e futuras da região. 
(mendes & sachs, 1998, p. 33). 

  JOANESBURGO 2002  

Durante a Conferência Rio + 10, realizada em 2002, em 

Joanesburgo, África do Sul, dois objetivos foram considera-

dos, especialmente: monitoramento das ações desenvolvidas 

pelos países signatários das Convenções e Declarações assi-

nadas em 1992; e identificação de demandas, eventualmen-

te surgidas desde 1992, que aludissem à realização de novos 

acordos. Esperava-se, dessa forma, que os antigos compromis-

sos fossem reafirmados, e um novo plano de ação viesse a ser 

estabelecido, definindo metas para cumprimento pelos parti-

cipantes da cúpula ambiental.

Houve quatro reuniões preparatórias, bem como um con-

junto de iniciativas de âmbito local, regional e nacional, que 

serviram de subsídio para a realização da cúpula. A Rio + 10 é 

considerada a conferência em cuja organização foi realizado o 
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maior número de reuniões. 

O Brasil, que havia participado da  Rio + 5 (na verdade, 

uma sessão especial das Nações Unidas, realizada no Rio de 

janeiro, para discussão da Agenda 21), um tanto despreveni-

damente, foi mais cuidadoso ao se preparar para a Rio + 10. 

Governo e sociedade civil estabeleceram como prioridade a 

participação do país no evento, e além da Comissão Brasileira 

para o Desenvolvimento Sustentável (CBDS), responsável pela 

condução da Agenda 21, foi instalada a Comissão de Prepa-

ração da Participação Brasileira na Conferência, formada por 

representantes governamentais e organizações da sociedade 

civil; foi constituído, ainda, o Fórum Brasileiro de Mudanças 

Climáticas (FBMC), que contou com a assessoria do Grupo de 

Trabalho da Rio + 10, também criado naquela ocasião. Esses 

organismos elaboraram documentos que auxiliaram o país a 

reconquistar sua posição de destaque na América Latina e Ca-

ribe e, posteriormente, na própria conferência, como lideran-

ça no processo de negociação.

A expectativa era que chegassem a ser produzidos três 

documentos: “uma declaração política que expresse novos 

compromissos [...] um plano de ação que venha a guiar a im-

plementação dos compromissos [...] e uma compilação não-

negociada de novos compromissos e iniciativas em parceria 

para ações específicas e de âmbito regional ou nacional” (fbmc, 

2002, p. 6).  O que foi parcialmente realizado.

A proposta brasileira de maior importância fixava como 

meta que até 2010, pelo menos 10% da energia consumida 

pelos países participantes se originassem de fonte renovável; 

a aprovação de tal proposta - que terminou sendo prejudicada 
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pela ação dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos 

- favoreceria nações como o Brasil, que possuem estimável di-

versidade biológica com potencial de uso, além de pôr em re-

levo a experiência brasileira na produção de álcool.  

MANTENDO CONQUISTAS

A Rio + 10 manteve os avanços obtidos em 1992, e per-

mitiu que se alinhavasse um plano de ação, orientado para 

a efetivação dos respectivos acordos; também possibilitou a 

assinatura de compromissos prescrevendo maior controle 

dos danos causados à diversidade biológica nos países em 

desenvolvimento, bem como o apoio dos países desenvol-

vidos a esses projetos de controle. As metas concernentes 

ao acesso a água tratada e saneamento básico foram ainda 

mais incisivas: os signatários se comprometeram a reduzir 

pela metade, até 2015, o número de indivíduos – em 2007 

calculado em 1,2 bilhões – sem direito a esses benefícios; os 

países ricos ficaram responsáveis pela transferência de tec-

nologia e pelos recursos financeiros necessários ao cumpri-

mento do objetivo.

[...] Isso requer que sejam tomadas medidas em todos os 
níveis a fim de: (a) reduzir pela metade até o ano de 2015, a 
proporção de pessoas no mundo com renda inferior a 1 dó-
lar por dia e o número de pessoas que passam fome e, para 
o mesmo ano, reduzir pela metade a proporção de pessoas 
sem acesso à água potável segura [...] (mma, 2003, p. 15).
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RIO DE JANEIRO 2007

De volta ao Rio de Janeiro em setembro de 2007, 15 anos 

depois da conferência que entrara para a história como referên-

cia para a conceituação do termo Desenvolvimento Sustentá-

vel, representantes de 182 países associados à ONU (do mundo 

inteiro, portanto) se reuniram na Cúpula batizada de Rio + 15, 

cujo principal tema foi a monitoração dos avanços obtidos nas 

Convenções do Clima, Agenda 21 e Diversidade Biológica.

Diversamente do que ocorrera em 2002, na África do Sul, 

quando existia grande expectativa em relação ao perfilhamen-

to de compromissos inéditos, a nova Conferencia das Nações 

Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad) na 

realidade foi ofuscada por circunstâncias relacionadas às Con-

ferências das Partes (COP), eventos que acompanham cada 

uma das convenções pactuadas durante a Rio 92, e que conti-

nuam ocorrendo periodicamente, conforme a necessidade de 

discussão dos temas que lhes são correlatos.

Em maio daquele 2007, havia sido realizada na ilha de 

Bali, Indonésia, a COP 13, concernente à Convenção sobre 

Mudança Climática; durante esse evento, os países chegaram 

ao consenso acerca da necessidade da elaboração de novo 

acordo climático global, que prescrevesse regras mais rigo-

rosas, incluindo o estabelecimento de cortes mais profundos 

nas emissões de gases de efeito estufa, e redução do prazo 

para efetivação das metas pactuadas.

A COP 13 culminou na aprovação do Bali Road Map (Ro-

teiro de Bali, em tradução livre), documento que traçou uma 

espécie de roteiro, orientando as futuras decisões que deve-
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riam ser tomadas para se chegar a uma situação de segurança 

climática; o Roteiro de Bali incluiu o Bali Action Plan (Plano 

de Ação de Bali), que delineou um novo processo de negocia-

ções, voltadas para o enfrentamento das alterações climáticas; 

e incluiu ainda o lançamento do Fundo de Adaptação (antiga 

reivindicação dos países em desenvolvimento), um mecanis-

mo de financiamento de ações de mitigação do aquecimento 

global, cujo suprimento ficou a cargo países desenvolvidos. 

Diante das deliberações de Bali, grandes esperanças 

(como se discutirá mais adiante), foram assentadas na re-

alização da COP 15, que ocorreria em 2009, na cidade de 

Copenhague, na Dinamarca.

Em relação à Convenção da Diversidade Biológica, no ano 

anterior (2006), Curitiba havia sediado a COP 8, ocasião em 

que foi travado constrangedor embate a respeito do ajustamen-

to de condutas no país para o cultivo da soja transgênica: o Mi-

nistério do Meio Ambiente, de um lado, defendia a coibição da 

cultura, em oposição ao Ministério da Agricultura, que, por seu 

turno, entendia que a discussão sobre regras para produção de 

organismos geneticamente modificados (OGM) - antes de vir a 

ser objeto de acordo internacional (como queria o MMA) - teria 

que ser conduzida no âmbito dos estados nacionais. 

Na ressaca que se seguiu à contenda – desnecessária, for-

çoso dizer - entre as duas pastas do Executivo, o MMA (que 

não obteve êxito no acordo proposto) resignou-se diante da 

publicação de normativo que impôs à indústria alimentícia 

nacional a obrigação de fazer constar, no rótulo das embala-

gens, informação sobre a eventual presença de transgênicos 

na composição dos produtos; quanto ao Ministério da Agricul-



73Associação Andiroba

tura, o ente se satisfez em ganhar tempo - o que lhe possibi-

litaria levar a efeito ocasional discussão pública sobre o tema.

Finalmente, no que diz respeito à Agenda 21, houve um pe-

ríodo de intensa mobilização até 2002, quando os países entre-

garam suas respectivas propostas de Agenda nacional, confor-

me previa o pacto assinado em 1992. Uma vez cumprida essa 

obrigação, não havia muito mais o que se discutir na cúpula 

ambiental, a não ser os avanços relacionados ao amoldamento 

dos documentos às correspondentes conjunturas nacionais.

O fato é que – diante do desdobramento das conferências 

das partes - a Rio + 15 se voltou para a atualização dos assuntos 

tratados nessas conferências, atendo-se à análise de muitos 

relatórios nacionais sobre Clima, Biodiversidade e Agenda 21. 

O FUTURO COMEÇOU EM COPENHAGUE?

Os países signatários da Convenção do Clima, pactuada 

em 1992, e do Protocolo de Quioto - que entrara efetivamente 

em vigor em fevereiro de 2005, após a adesão da Rússia e ante 

a persistida ausência dos Estados Unidos - chegariam à COP 

15 alentados por grandes esperanças de que novos acordos se-

riam finalmente negociados e assinados.

A expectativa em relação ao que aconteceria em dezembro 

de 2009 em Copenhague, Dinamarca, foi bem superior ao que 

se esperou das reuniões realizadas em Estocolmo (1972) e no 

Rio de Janeiro (1992 e 2002) - as quais, pode-se dizer, culmina-

ram na formatação do célebre protocolo internacional que arro-

lou praticamente todos os países do mundo num compromisso 

para a redução do lançamento de CO2 na atmosfera terrestre.



74 Sustentabilidade na Amazônia

As razões para tamanha expectativa eram compreensí-

veis; enquanto na série de reuniões anteriores, vez ou outra, 

houve necessidade de se recorrer ao princípio da precaução 

para a conversão dos mais incrédulos, em 2009 já não havia 

dúvidas: o planeta estava esquentando de forma perigosa. A 

grande ansiedade quanto aos resultados da COP 15 não se li-

mitava aos ambientalistas; a preocupação era generalizada, e 

a cobrança por ações enérgicas e rápidas provinha de quase 

todos os setores da sociedade. 

O comitê responsável pela entrega do Prêmio Nobel da 

Paz, em 2008, reconheceu (e laureou), simultaneamente, os 

esforços do ex-vice-presidente americano Al Gore para alertar o 

mundo quanto à urgência suscitada pelo aquecimento global, 

e o trabalho desenvolvido pelos (cerca de) três mil cientistas 

que compõem o IPCC, cujo relatório apresentara conclusões 

estarrecedoras: o mundo estava aquecendo, esse aquecimento 

traria prejuízos ecológicos imensuráveis, e (o mais grave) a 

culpa era da própria humanidade.

Um ano antes da referida premiação, um estudo encomen-

dado pelo governo da Inglaterra causara grande impacto no 

mundo capitalista: renomados economistas concluíram que os 

prejuízos no mercado e nas empresas sobrevindos do aqueci-

mento do planeta seriam superiores aos causados pela quebra 

da bolsa de valores ocorrida nos Estados Unidos em 1929. 

Os resultados de Copenhague, todavia, não corresponde-

ram aos sentimentos compartilhados pelo mundo. Os dirigen-

tes mundiais, a despeito da forte pressão exercida pela opinião 

pública, adiaram as decisões mais importantes, especialmente 

as alusivas à estipulação de regras mais rígidas para a con-
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tenção dos gases de efeito estufa - tanto em relação à redução 

das cotas de emissão, quanto ao estabelecimento de prazos. 

O ponto central das discussões, que causou o travamento das 

negociações, diz respeito ao segundo período de compromis-

sos do Protocolo de Quioto (CP2) - justamente a prescrição 

de novas metas de redução de emissões para os signatários 

arrolados no Anexo 1 (o grupo dos países desenvolvidos), cujo 

cumprimento deveria se dar já a partir de 2012.

A COP 15, dessa forma, terminou em clima de frustração; 

a conferência acabou sem que se formatasse o tão aguardado 

novo acordo global sobre o clima. Apenas um documento – 

o Acordo de Copenhague - chegou a ser finalizado, mesmo 

assim, contou com a adesão de poucos países (cerca de 30, 

apenas), e não menciona metas de redução de emissões – o 

que era o objetivo final dessa COP. 

O Brasil se empenhou na articulação de apoios em tor-

no do dispositivo batizado de “desmatamento evitado”. Trata-

se dum mecanismo designado pela sigla Redd (Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação), baseado num 

questionável – para dizer o mínimo - sistema de compensação 

financeira, a ser assegurada aos produtores que abram mão do 

“direito” de desmatar. (O tema será abordado mais detidamen-

te logo a seguir).

Mas, apesar do sentimento generalizado de fracasso, a 

COP 15 promoveu a discussão da chamada economia de baixo 

carbono - uma das mais importantes releituras já engendradas 

sob a perspectiva do Desenvolvimento Sustentável. Funda-se 

essa nova concepção econômica na aplicação dos princípios 

atinentes à Sustentabilidade aos processos produtivos (prin-
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cipalmente os relacionados à geração de energia) -, a fim de 

reduzir-se-lhes o emprego de matéria-prima rica em carbono, 

como petróleo por exemplo.

Existe consonância quanto à noção de que a persistência 

numa economia intensiva em carbono acarretará consequên-

cias catastróficas para a humanidade, sendo que alguns im-

pactos já são mesmo irreversíveis; nesse contexto propício à 

tomada de decisões, os países precisam assumir metas au-

daciosas, comprometendo-se com novas fontes energéticas e 

com o fim da destruição de florestas. 

Para a Amazônia, emergiu da Cop 15 uma oportunidade 

única. Afinal, não se pode deixar de considerar a importância 

do ecossistema florestal quando se têm em mira os dois prin-

cipais tópicos relacionados à emissão de carbono - a geração 

de energia e os desmatamentos.  O certo é que a economia de 

baixo carbono depende do ecossistema florestal, esse, sim, o 

ativo mais importante que a Amazônia possui. 

DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL À ECONOMIA 

DE BAIXO CARBONO

De nada adianta cunharem-se termos ou estabelecerem-se 

conceitos, se não for clara a leitura dos respectivos significados 

para o cotidiano dos homens. Desde 1992, quando os países as-

sociados à ONU chegaram à conformação dos princípios aplica-

dos ao desenvolvimento sustentável, que indivíduos e institui-

ções vêm fazendo sua própria interpretação do sentido do termo.

Dessa forma, o preceito “satisfazer as demandas das gera-

ções atuais sem comprometer a capacidade de as futuras gera-
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ções atenderem às suas demandas” acabou por ser interpretado 

da maneira que melhor conviesse ao interlocutor; no alarga-

mento que se impôs, praticamente tudo chegou a ser abrangido.

Até as queimadas, cujos efeitos causam sérios problemas 

de saúde, destroem a fertilidade dos solos e acarretam vulto-

sos prejuízos econômicos (bem superiores aos retornos even-

tualmente gerados pela técnica primitiva), chegaram a ser 

incluídas no rol das possibilidades sustentáveis – desde que 

fossem praticadas de “maneira controlada” (como se isso fos-

se possível, e como se desse modo os correspondentes efeitos 

nocivos fossem atenuados).

A mineração de jazidas - petróleo, ferro, alumínio, vidro, 

somente para ficar nas mais usuais - poderia ser rotulada 

como “prática sustentável”, se a cratera aberta durante a ex-

ploração fosse fechada ao final desta; ou seja, uma vez que os 

buracos fossem cobertos, os graves impactos socioambientais 

acarretados pela atividade não precisariam ser considerados.

O desmatamento realizado na Amazônia em favor da 

agropecuária voltada para o agronegócio da soja e carne de 

gado também obteria o passaporte para a sustentabilidade, se 

deixasse nacos de vegetação nas margens dos igarapés e olhos 

d’água; mantendo-se fragmentos da floresta, as imensas áreas 

desmatadas pela agropecuária poderiam ser mascaradas por 

um falso pretexto sustentável.

Finalmente, porém, descobriu-se o óbvio: diante do mani-

festo desvirtuamento do ideário do desenvolvimento susten-

tável, os impactos ambientais não estavam sendo mitigados, 

mas tão somente justificados, encobertos pelo manto de uma 

pseudosustentabilidade; era mais que urgente, portanto, que 
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a leitura correta do tema fosse resgatada.

O termômetro que indicou os equívocos incorridos foi o 

aquecimento do planeta; e o embasamento para a correção das 

imprecisões veio da comprovação de que o principal respon-

sável pelas mudanças climáticas era o monóxido de carbono 

(CO2). A despeito dos outros gases que também são agentes 

causadores do efeito estufa e, conseguintemente, do aqueci-

mento do planeta, constatou-se que o carbono, além de mais 

abundante, permanece na atmosfera por muito mais tempo.

Uma vez que houve consenso quanto ao alvo, o monitora-

mento e redução da emissão de CO2 na atmosfera passaram, 

concomitantemente, à condição de prioridade para as indús-

trias internacionais e instituições de pesquisa; abrolhava daí 

uma nova economia, ou melhor, um novo sistema econômico, 

para substituir aquele baseado no petróleo, intensivo no car-

bono que precisa ser retirado da atmosfera. Economia de baixo 

carbono foi a designação conferida à nova fase do Desenvolvi-

mento Sustentável. 

Dessa vez, todavia, o objetivo era claro, não dando mar-

gem a interpretações estendidas - redução de todas as ativida-

des que jogam carbono na atmosfera, como desmatamento e 

queimada, por exemplo.

O REDD E A DESVALORIZAÇÃO DA FLORESTA

Alçado à condição de “salvação da lavoura”, como registra 

a expressão popular, o mecanismo denominado Redução de 

Emissões pelo Desmatamento e Degradação, de sigla Redd, 

poderá, no curto prazo, promover a desvalorização da floresta 
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em favor da agropecuária. O Brasil tem proposto a inclusão 

do mecanismo às disposições da Convenção do Clima e do 

Protocolo de Quioto.

O Redd instituiu o Sistema de Compensação por Desmata-

mento Evitado, que pressupõe o seguinte: uma vez que o pro-

dutor tem o direito de desmatar, deverá receber uma quantia 

em dinheiro, como compensação por abrir mão desse direito, 

em favor da manutenção da floresta; ou seja, já que o destino 

da floresta é mesmo a degradação, o produtor deve ser ressar-

cido ao deixar de desmatá-la. 

O Redd, portanto, parte do princípio de que o produtor rural 

domiciliado na Amazônia tem o direito de desmatar; a despeito 

das discussões acerca da amplitude desse direito, ao reconhecê-

lo, o mecanismo, indo contra a corrente, valoriza a agropecuária. 

Além de basear-se nesse princípio tortuoso, verificam-se 

ainda dois equívocos graves na concepção do sistema proposto 

pelo Redd; o primeiro, obviamente, é o diagnóstico segundo o 

qual, do ponto de vista econômico, o único fim do ecossistema 

florestal é o desmatamento. Uma análise temerária, diga-se, 

que joga por terra toda a discussão acerca da competitividade 

da floresta frente à agropecuária.

Nos últimos 20 anos, pesquisadores de distintas áreas dis-

persados pela Amazônia se empenham na definição de coe-

ficientes técnicos direcionados para a comprovação da supe-

rioridade competitiva do ecossistema florestal sobre qualquer 

outra atividade produtiva que pressuponha o desmatamento, 

como é o caso da pecuária de gado e também da soja. 

Um primeiro e decisivo passo foi dado quando se conse-

guiu demonstrar, diferenciando-se o conceito de Viabilidade 
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Econômica (geralmente associado às vantagens comparati-

vas) do conceito de Sustentabilidade (geralmente associado 

às vantagens competitivas), que o segundo era mais adequa-

do à realidade amazônica; sendo assim, para obter e manter 

vantagens competitivas, os empreendimentos instalados na 

Amazônia teriam que internalizar as externalidades sociais e 

ambientais decorrentes do seu funcionamento. 

Foi possível evidenciar-se que, a despeito dos ganhos, es-

pecialmente no curto prazo, que a agropecuária origina, os 

custos sociais e ambientais a ela associados reduzem, no pra-

zo médio ou longo, a competitividade dessa atividade - a pecu-

ária é viável, em vista de suas vantagens comparativas (como 

abundância de terras), mas não é competitiva. Inversamente 

ocorre em relação à atividade florestal. Apesar das dificulda-

des que afetam a viabilidade dessa atividade produtiva, em 

razão dos altos investimentos iniciais demandados, no médio 

ou longo prazo ela amplia a sua competitividade, uma vez que 

lhe é intrínseca uma tendência a neutralizar as externalidades.

Entretanto, o Redd anula a possibilidade econômica de 

competição entre as atividades: rebaixa o valor da floresta e 

fomenta o da agropecuária.

O segundo equívoco embutido na concepção do Redd é a 

suposição de que não desmatar é o mesmo que manter a flores-

ta; um erro conceitual que, além do mais, incentiva o produtor 

a “deitar na rede”, vale dizer, a simplesmente assistir, de bra-

ços cruzados, à deterioração do seu patrimônio florestal, oca-

sionada pelas inúmeras agressões (pragas, incêndios, espécies 

invasoras) a que está sujeita a biodiversidade. Ora, não basta se 

eximir do desmatamento: é preciso manejar a floresta. 
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REFLEXOS NO BRASIL

O Brasil, porque detém a porção mais extensa da maior 

floresta tropical do planeta, cujos índices de desmatamento al-

cançaram picos superiores a 25% entre 1995 e 2010; também 

pelo potencial de diversidade biológica de que dispõe; ainda, 

pelo estoque d’água existente em suas bacias hidrográficas; e, 

por fim, em vista de sua dimensão territorial, que lhe confere 

grande exposição internacional, foi influenciado, por um lado, 

pelas transformações ambientais ocorridas no planeta, e, por 

outro, tornou-se objeto de atenção especial do mundo.

Tendo participado timidamente da Conferência de Estocol-

mo, o país avançou a ponto de ser escolhido para sediar a cú-

pula realizada em 1992. É certo que foi precipitada a tentativa 

de se demonstrar, após a publicação do Relatório Brundtland, 

em 1987, que o país havia assimilado as condicionantes am-

bientais; contudo, desde então foi instalado, em território na-

cional, considerável arcabouço normativo-institucional para o 

meio ambiente. 

Da mesma forma que os seus vizinhos latino-americanos, 

o Brasil já apresentava, à época da Rio 92, índices preocupan-

tes de condições ambientais. Problemas relacionados à quali-

dade e à redução da vazão de água eram observados em alguns 

pontos do país; o desmatamento e a queimada eram práticas 

recorrentes, a desertificação começava a dar sinais de persis-

tência no Sul e no Nordeste, e a ampliação da fronteira agríco-

la começava a fazer estragos no Centro-Oeste e no Norte.
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O modelo de ocupação do território, baseado na agricul-

tura e na pecuária herdadas do período colonial – quando se 

desenvolviam grandes monocultivos destinados à    exporta-

ção -, revelava o seu semblante obscuro: sob o ponto de vis-

ta social, evidenciavam-se concentração de renda, redução da 

população rural e expansão da urbana; sob o ponto de vista 

econômico, redução da produtividade e perdas no rendimento 

de atividades como fabricação de combustíveis e geração de 

energia elétrica; e sob o ponto de vista ambiental, degradação 

dos solos e comprometimento da água.

Os impactos de mais difícil recuperação da expansão ho-
rizontal foram as derrubadas e a eliminação da vegetação 
nativa, ocorridas em extensas áreas do território nacional. 
Antes do surto cafeeiro, florestas cobriam cerca de 82% da 
superfície territorial de São Paulo. Em 1973, essa proporção 
era de apenas 8,3%. No fim da década de 1940, quase 90% 
do território do norte do Paraná estava coberto com matas 
nativas. Atualmente, essas matas cobrem pouco mais de 
17% da região. O impacto sobre outros estados foi seme-
lhante. (cima, 1991, p. 36). 

Vale destacar, aqui, que ao danificar as reservas do recur-

so natural que provavelmente é o mais importante do século 

XXI - a água -, o monocultivo, além dos danos causados ao 

solo, empobrecimento da diversidade biológica, mudanças 

climáticas e redução das florestas, enseja igualmente graves 

prejuízos econômicos. 

Na China, por exemplo, rios inteiros chegam a secar em de-
terminadas épocas do ano, tamanha é a drenagem destinada 
à irrigação. No Brasil, igualmente, já começam a despontar 
conflitos entre usos múltiplos da água, com a irrigação se 
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contrapondo ao abastecimento urbano, geração de eletrici-
dade e mesmo recreação. (leite, 2000, p. 65).  

Todavia, o Brasil – apesar de ser o “maior produtor de hi-

dreletricidade da América Latina (com 600 barragens), segui-

do pela Argentina com 101 barragens, Chile com 87 e Vene-

zuela com 72” (silva, 2002, p. 34) - ainda não assimilou que as 

perdas observadas na geração de energia elétrica estão direta-

mente vinculadas ao processo de conversão das matas ciliares 

e assoreamento dos cursos d’água. Mesmo quando ocorreu 

o risco de “apagão”, em 2001, a falta de chuva foi atribuída 

aos “caprichos da natureza”, ou seja, a fenômenos naturais, 

alheios à vontade humana, quando, na verdade, a escassez de 

água e os decorrentes prejuízos energéticos resultaram exclu-

sivamente da inadequada ocupação imposta pelo homem às 

margens dos fluxos d’água.

Mas, como dito, o país foi influenciado pelos aconteci-

mentos internacionais. Acompanhando o questionamento 

acerca da degradação das condições ambientais, emergia 

uma sociedade civil ávida por discutir opções de desenvol-

vimento. No período de redemocratização nacional, as orga-

nizações denominadas não governamentais adquiriram ex-

pressão sem precedentes; a atuação dessas entidades – antes 

vinculada, em face do regime autoritário que subjugava o 

país, à Igreja Católica e às reivindicações do ambientalismo 

urbano oficial - conquistou força e independência no final da 

década de 1980. As ONGs passaram a influir principalmente 

na discussão de questões ambientais e sociais, e tiveram de-

sempenho impressionante durante a Rio 92, demonstrando 

grande potencial de mobilização. 
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O campo de atuação dessas organizações - que a despeito 

de sua natureza privada, operam precipuamente na execução de 

políticas públicas - recebeu a designação de terceiro setor, e sua 

articulação foi organizada em representações de abrangência na-

cional (como a Associação Brasileira de ONGs e o Fórum Brasi-

leiro de ONGs) e regional, como o GTA, no caso da Amazônia.

As organizações não-governamentais começam a ganhar 
importância política; depois, tematiza-se um terceiro setor, 
que seria o desaguadouro das novas possibilidades de inte-
rações políticas e de poder na sociedade, além de se consti-
tuir no grande operador das questões sociais que emergem 
como o calcanhar-de-aquiles do mundo globalizado domina-
do pelo capitalismo financeiro. (bernardo, 2001, p. 45). 

No Brasil de industrialização tardia, os mais graves trans-

tornos ambientais ainda se relacionam ao meio rural. Embora 

a urbanização e a industrialização sejam questões não menos 

relevantes - que dizem respeito ao bombeamento de carbono 

na atmosfera e à coleta e armazenamento do lixo -, os desma-

tamentos e queimadas realizados indiscriminadamente (ain-

da que em escala menor que na década de 1990), em razão da 

amplitude territorial que alcançam, acarretam os mais críticos 

(e primitivos) problemas de degradação ambiental no país.

INSTITUCIONALIDADE NO MEIO AMBIENTE

Após a experiência em Estocolmo, o país iniciou inten-

so processo de institucionalização das questões ambientais. 

Em 1989, o Programa Nossa Natureza efetuou profundas 

mudanças na gestão ambiental nacional, extinguindo alguns 
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órgãos, entre os quais, Superintendência do Desenvolvi-

mento da Borracha (Sudhevea), Superintendência da Pesca 

(Sudepe), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) e Secretaria Especial da Presidência para Assuntos 

do Meio Ambiente (Sema); ainda sob a chancela do progra-

ma, foi criado o Ibama, para gerir o meio ambiente e os re-

cursos naturais renováveis. 

Na jurisdição dos estados, foram criadas as secretarias de 

meio ambiente. A implantação do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama), em 1981, acionou a organização dos sis-

temas estaduais, que, de maneira geral, seguiram o padrão 

federal, incorporando a instalação dos conselhos de meio am-

biente, e conferindo-lhes as atribuições de propor diretrizes 

ambientais, estabelecer normatizações e, ainda, de funcionar 

como instância administrativa superior nas decisões sobre 

licenciamento e fiscalização; esses conselhos – que contam 

com a participação da sociedade civil – constituem, hoje, im-

portantes espaços de discussão das políticas ambientais.

No entanto, a capacidade de atendimento dos sistemas 

de meio ambiente, na esfera federal e na estadual, é bem in-

ferior às demandas da sociedade. O Ibama, por exemplo, até 

hoje não possui condições, apesar da estrutura herdada dos 

órgãos extintos, para manter equipamentos em funciona-

mento e equipes técnicas em atuação. Em 1992, a autarquia 

fez uma tentativa de reforma estrutural, tendo contratado o 

Consórcio Price Waterhouse e Geotécnica, com a incumbên-

cia de elaborar um projeto de fortalecimento institucional; 

o Consórcio produziu cinco documentos, a saber: (1) Docu-

mento Básico, para subsidio; (2) Estudos da Característica 
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da Organização; (3) Estudo de Cenários; (4) Diagnóstico Or-

ganizacional; (5) Plano Estratégico. A despeito dos elevados 

custos da consultoria, não se levou adiante a reengenharia 

institucional pretendida.

Diante dos eternos entraves operacionais que perduram 

no órgão, o Ibama foi sendo aos poucos desmembrado. Em 

2000, foi criada a Agência Nacional de Águas (ANA), que pas-

sou a ter jurisdição sobre os assuntos relacionados aos recur-

sos hídricos; posteriormente, em 2006, foi a vez dos recursos 

florestais, adjudicados ao Serviço Florestal Brasileiro (SBF), 

instituído pela Lei n° 11.284/2006, que dispôs sobre a gestão 

de florestas públicas. 

Mas o Ibama ainda acumulava, além das funções de fisca-

lização e controle (relativas ao policiamento das ações de des-

matamento, queimada e retirada ilegal de madeira), a gestão 

das unidades de conservação, que ocupavam cerca de 6% do 

território nacional, e correspondiam a 52 milhões de hectares 

(dados de setembro de 2002). Em 2007, finalmente, quando 

foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-

versidade (ICMBio), reconheceu-se que o monitoramento da 

integridade dessas unidades, em face dos intensos esforços 

físicos e financeiros implicados, era tarefa que, por si só, re-

queria um organismo autônomo.

Certamente, tivesse ocorrido a reestruturação proposta 

pela consultoria, o Ibama, hoje, seria um órgão mais bem 

organizado. A apreciação dos Fatores Críticos para o Sucesso 

do Órgão, elencados pelo Consórcio em 1992, fornece uma 

ideia do quanto as avaliações efetuadas na época continuam 

atuais e acertadas.
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[Para o Ibama ter sucesso precisa de] credibilidade junto 
aos setores produtivos e à sociedade em geral; facilidade de 
interação e de comunicação com a sociedade brasileira; ca-
pacitação técnica de quadros; adequação de infra-estrutura 
e recursos tecnológicos; agilidade na atuação, cobrindo com 
presteza todo o território nacional. (price waterhouse, 1992, 
p. 46). 

A junção dos quatro órgãos geralmente é apontada como 

causa dos problemas de gestão enfrentados pelo Ibama; po-

rém, passados tantos anos, verifica-se o equívoco dessa aná-

lise. Os gargalos, na verdade, estão associados à gigantesca 

estrutura da autarquia, que abraça incumbências nem sem-

pre afins. 

A dificuldade de elaboração de uma síntese de missão ex-

pressa bem o conflito gerencial que acomete o órgão, que, em 

busca de compendiar seus objetivos, tem consumido exces-

sivos recursos em consultorias; a última, realizada em 2002, 

pelo Consórcio Boucinhas & Harza, chegou à seguinte súmu-

la, em cujos termos é claramente perceptível o alto grau de 

generalidade embutido:

Executar políticas públicas de meio ambiente referentes às 
atribuições federais permanentes para a preservação e uso 
sustentável dos recursos ambientais, de forma integrada, 
descentralizada e supletiva, para as presentes e futuras ge-
rações. (boucinhas & harza, 2002, p. 11). 

A penosa tarefa de reunir competências tão distintas e 

tão abrangentes num só enunciado exprime a esquizofrenia 

institucional o que assola o Ibama. Tratava-se, então, de pelo 

menos três macro-objetivos, que, em vista da dimensão terri-
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torial do país, muito dificilmente poderiam ser acumulados 

por uma mesma instituição. Eram eles: 

1. Licenciamento ambiental de atividades potencialmen-

te poluidoras e a respectiva fiscalização do funciona-

mento dessas atividades, funções afeitas a uma agên-

cia reguladora, nos moldes da agência reguladora da 

água, ANA;

2. Criação e implantação de unidades de conservação, en-

volvendo a gestão do Snuc, funções próprias de uma 

organização social, como a Bioamazônia e o Jardim 

Botânico do Rio; e 

3. Fomento e serviços de extensão nos ecossistemas, me-

diante o apoio a atividades motivadoras do desenvolvi-

mento sustentável, funções também inerentes a uma 

organização social.        

A despeito das orientações da consultoria, o Serviço Flo-

restal Brasileiro foi criado sob a natureza jurídica de uma au-

tarquia - o mesmo modelo institucional do Ibama -, e não de 

uma agência reguladora, como havia sido proposto. 

Também o ICMBio, que assumiu o monitoramento das 

unidades de conservação, longe de receber a conformação de 

uma organização social, estrutura que seria a ideal, foi consti-

tuído como mais uma autarquia vinculada ao MMA. Preso às 

mesmas amarras burocráticas e administrativas presentes no 

Ibama, o ICMBio parece padecer dos mesmos males que afli-

gem o órgão do qual se originou: não sabe se faz fomento, ex-

tensão ou fiscalização; pior: não consegue estabelecer a devida 
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distinção entre Proteção Integral e Uso Sustentável, as duas 

categorizações atribuídas às unidades de conservação pela Lei 

do Snuc - o principal referencial para atuação nessa área.

Quanto à Bioamazônia - no rastro do equívoco que pautou 

as discussões acerca da importância do CBA levadas a cabo no 

MMA a partir de 2003 -, essa organização social acabou por 

ser extinta, na expectativa (também equivocada, ressalte-se), de 

que o CBA teria condições de assumir as atribuições de nego-

ciar, com as empresas (geralmente multinacionais) que ope-

ram no seleto e complexo mercado da biotecnologia, contratos 

de bioprospecção e de incubação de empreendimentos para 

produção dos princípios ativos eventualmente pesquisados. 

Por ironia, em 2010, o Conselho Deliberativo da Suframa 

– órgão que assumiu a gestão do CBA - decidiu contratar os 

serviços de uma consultoria, que deverá não só indicar um 

novo formato jurídico para o Centro de Biotecnologia, como 

também propor a criação de nova empresa pública a ele vincu-

lada, cuja finalidade será justamente (após um atraso de oito 

anos) operar no mercado da biotecnologia.

No caso do Jardim Botânico (que havia sido transformado 

em organização social antes de 2003), a natureza jurídica se 

manteve; contudo, o devido Contrato de Gestão, instrumento 

administrativo previsto na legislação competente, que permite 

o adequado funcionamento da OS, nunca foi ajustado com o 

MMA, que, por sua vez, parece ainda não compreender e não 

aceitar aquela figura jurídica.

O MMA, diversamente do Ibama, realizou, em 1999, am-

pla reforma institucional, pela qual estabeleceu seu funciona-

mento mediante a criação de organograma descentralizado e 
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desconcentrado, baseado em estruturas móbiles denomina-

das agendas; as questões urbanas, por exemplo, passaram a 

ser objeto da “agenda marrom”, e as questões relacionadas à 

biodiversidade e florestas, da “agenda verde”. Essa conforma-

ção possibilitou que as secretarias, organismos fixos até então 

existentes, convergissem para um diagrama matricial, no qual 

os projetos se vinculam entre si.

Não obstante, desde 2003 o órgão vem passando por uma 

crise de identidade sem precedentes, cujo desfecho parece 

ser uma incógnita. Difícil prever quais órgãos ainda poderão 

surgir do MMA, Ibama, Serviço Florestal e ICMBio. No nú-

cleo dessa crise se encontram os instrumentos de fomento 

- destinados ao apoio financeiro de projetos relacionados à 

execução da Política Nacional de Meio Ambiente – que vêm 

se deparando, no Ministério, com uma situação de embara-

ços inusitada. 

Os instrumentos de fomento correspondem, na compo-

sição do MMA, a um grupo de relevantes programas e or-

ganismos na área ambiental – como Secretaria da Amazô-

nia, Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais, 

Fundo Nacional de Meio Ambiente e Programa de Agroex-

trativismo -, cuja função na estrutura do órgão passou a ser 

questionada pelos gestores do MMA, que, por outro lado, 

não conseguiam decidir a respeito do seu futuro; sem serem 

extintos e sem serem apoiados, os mecanismos do grupo de 

fomento foram deixados à própria sorte. 

A importância do apoio financeiro a projetos relacionados 

ao tema ambiental voltaria a fazer parte da agenda de planeja-

mento do MMA somente em 2009, quando o Fundo Amazô-



91Associação Andiroba

nia começou a operar, mediante a captação de recursos oriun-

dos de doações internacionais.

A realização de serviços de extensão, com o objetivo de 

levar aos produtores inovações tecnológicas eventualmente 

germinadas nos projetos apoiados pelo sistema de fomento 

ambiental, nunca existiu e continua sem acontecer.

O FINANCIAMENTO DE OPÇÕES SUSTENTÁVEIS

No final da década de 1980, alguns acontecimentos pre-

cipitaram, no Brasil, medidas governamentais de cunho am-

bientalista. Em 1987, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida 

como sede da Conferência de Cúpula da ONU sobre Meio 

Ambiente, realizada em 1992; em 1988, a ONU publicou o 

relatório Nosso Futuro Comum (cmmad, 1988), no qual alertava 

para a crise ambiental que se avizinhava, e para a urgência de 

ações que promovessem o desenvolvimento sustentável.

O país era alvo de críticas, em razão da divulgação dos al-

tos índices de desmatamentos e queimadas (que começavam 

a ser mensurados) medidos na Amazônia. O governo brasi-

leiro, em resposta às críticas, concentrou esforços na redução 

daqueles indicadores e criou o Programa Nossa Natureza, no 

intuito de conter a expansão da agropecuária na região. 

O programa, além de prever a criação de unidades de con-

servação e a regularização de terras indígenas, tinha também 

o propósito de estabelecer critérios ambientais para a aprova-

ção de projetos de incentivos fiscais no âmbito da Suframa e 

da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Su-

dam) - que foi extinta em 1998, e recriada em 2005.
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No rol dos empreendimentos passíveis de avaliação am-

biental foram incluídos ainda os projetos financiados pelo 

Fundo Constitucional do Norte (FNO). Dessa forma, reduziu-

se o investimento massivo em agricultura e pecuária que vinha 

ocorrendo. As normatizações ambientais se tornaram obriga-

tórias e mais rigorosas; a exigência de realização do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (Rima), para a instalação da pecuária, restringiu 

significativamente a ampliação dessa atividade na região.

 Ao adotar tais medidas, o país demonstrou maturidade 

para guiar o seu futuro na direção do desenvolvimento susten-

tável; credenciou-se, ademais, para exigir que os países desen-

volvidos se comprometessem em relação ao financiamento de 

projetos adequados à realidade ambiental amazônica. 

Os sete países mais ricos do mundo, reunidos no então 

Grupo dos Sete (Grupo dos Oito, depois da admissão da Rús-

sia), assumiram a realização dum amplo apoio financeiro, 

efetivado na doação de cerca de 250 milhões de dólares, com 

a finalidade de patrocinar ações que reduzissem os desmata-

mentos e queimadas na Amazônia; esses recursos foram uti-

lizados na execução do Programa Piloto para a Proteção das 

Florestas Tropicais do Brasil, o PPG7, que se tornou o mais 

importante programa ambiental até hoje executado no país.

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) foi criado 

em 1989, pela Lei n° 7.797/89, com a missão de apoiar, por 

meio de financiamento a fundo perdido, a execução de projetos 
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ambientais. Trata-se de um instrumento de descentralização - 

pioneiro na América Latina e de fundamental importância para 

a concretização de propostas voltadas para o desenvolvimento 

sustentável -, que prevê o apoio direto às entidades da sociedade 

civil, pequenas prefeituras e órgãos dos governos estaduais.

O orçamento do FNMA foi alavancado por meio de um 

contrato de empréstimo celebrado em 1992 com o Banco In-

teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de 30 

milhões de dólares. Em 2001, o fundo operou o valor recorde, 

não superado até 2010, de 30 milhões de reais. Embora tenha 

sido criado com o objetivo de atuar prioritariamente na Ama-

zônia, a região recebeu apenas 9% dos 45 milhões de dólares 

investidos pelo organismo, distribuídos em mais de 720 pro-

jetos apoiados até setembro de 2001.

Os projetos apresentados perante o FNMA são, primei-

ramente, avaliados por especialistas, que examinam o cum-

primento dos requisitos técnicos; após, são submetidos a um 

conselho deliberativo, que efetua o julgamento da proposta. 

Se o projeto chegar a ser aprovado, o fundo firma um convê-

nio com a entidade proponente para o repasse dos recursos, 

geralmente em duas ou mais parcelas. Nesse tipo de apoio, de-

nominado Demanda Espontânea, o FNMA realizava a maior 

parte de seu investimento.

Outra importante característica do FNMA é a composição 
do seu Conselho Deliberativo, órgão responsável pelo julga-
mento dos projetos e elaboração das diretrizes de atuação do 
Fundo. O Conselho é composto por representantes de orga-
nizações da sociedade civil, um para cada região geográfica 
do país, e de representantes do Ministério do Meio Ambien-
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te; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; além de um representante da Associa-
ção Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. 
(fnma, 2001, p. 3).    

A partir de 2000, a fim de ampliar-se a capacidade de in-

vestimento, e também para converter o organismo em agente 

de execução das políticas públicas de meio ambiente no pró-

prio Ministério, instituiu-se no sistema de financiamento do 

FNMA a modalidade Demanda Induzida - cujos editais são 

direcionados para o financiamento de projetos que envolvam 

temas de interesse da Administração Pública; por meio des-

sa categorização, tornou-se possível um apoio mais efetivo às 

propostas originárias da Amazônia.

As críticas ao FNMA geralmente assinalam a burocracia 

que aos poucos foi se disseminando nos procedimentos do 

organismo. O prazo médio entre a recepção das propostas e 

a liberação da primeira parcela (após a aprovação do proje-

to), que inicialmente era de menos de dois meses, ampliou-se 

consideravelmente, chegando a mais de seis meses. As críti-

cas apontam, principalmente:

1. As dificuldades impostas pelos formulários, geral-

mente complicados, extensos e desconexos;

2. A demora na elaboração dos pareceres técnicos;

3. O academicismo excessivo dos pareceres, que na 

maioria das vezes têm pouca ou nenhuma conexão 

com a realidade vivenciada pelo proponente;

4. A reduzida agenda de reuniões do Conselho Delibera-
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tivo para avaliação dos projetos;

5. A composição do Conselho Deliberativo, que não ob-

serva paridade entre representantes de órgãos públi-

cos e de entidades da sociedade civil; 

6. As regras financeiras que orientam os investimentos, 

similares às da Administração Pública;

7. O fato de não ser facultada às ONGs a realização de 

investimentos em bens de capital;

8. A exigência de elaboração de grande número de relató-

rios de acompanhamento;

9. Os procedimentos demasiadamente burocráticos e o 

excesso de documentação exigida por ocasião da apre-

sentação das propostas e realização dos convênios;

10. A prolixidade com que são efetuados os monitoramen-

tos dos projetos pela equipe técnica de apoio, que mui-

tas vezes se atém a pormenores meramente burocráti-

cos ou a formalidades insignificantes; e

11. O grande número de componentes da equipe técnica.  

Tais questões não se vinculam, diretamente, à consecução 

da missão do FNMA - o apoio a experiências que promovam o 

desenvolvimento sustentável -, mas seguramente dificultam a 

atuação da instituição; os entraves burocráticos oneram o pro-

cesso de aprovação das propostas e restringem a eficiência do 

Fundo, atrasando o trâmite dos projetos e a liberação da pri-

meira parcela do financiamento. Ainda que - ressalve-se - seja 

perfeitamente viável manterem-se a transparência e lisura do 

processo de seleção, sem que os procedimentos ultrapassem o 

prazo de sessenta dias. 
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FNMA tenta sair da falência A missão contemplada pelo 

FNMA, de apoiar projetos na área ambiental e se estabelecer 

como principal instrumento de financiamento da Política Na-

cional de Meio Ambiente, foi, nos últimos anos, motivo de 

questionamento e incompreensão por parte dos gestores do 

MMA, o que levou o organismo, em 2009, quando completou 

20 anos de existência, a passar por sua pior crise.

A decadência do Fundo começou a ter lugar quando se ins-

taurou uma discussão – infrutífera, diga-se - acerca do papel 

do mecanismo no organograma do MMA. Argumentava-se 

que, uma vez que as atribuições do órgão ministerial dizem 

respeito à elaboração de políticas públicas, não haveria espa-

ço institucional para atuação no financiamento de projetos; 

em outras palavras, não estaria incluído nas incumbências do 

MMMA o apoio financeiro a iniciativas ambientais.

O resultado foi que, se antes o FNMA chegara a ser uma 

das mais importantes fontes de recursos para ações de pe-

quenas prefeituras e organizações do terceiro setor na área 

ambiental, a fonte começou a secar; sem que se definisse o 

papel do mecanismo de fomento no arcabouço institucional 

do MMA, e sem qualquer outra decisão sobre o seu destino, 

o Fundo nem fechou nem avançou, permaneceu como se en-

contra até hoje: esvaindo-se.

O segundo e decisivo golpe foi perpetrado quando o MMA 

não aceitou renovar os termos do empréstimo com o BID des-

tinado a formar as carteiras do FNMA; ainda que o banco não 

tenha medido esforços para manter o contrato, todos os pra-

zos foram perdidos, e sob o inconsistente argumento de que o 

país não precisava de recursos externos para investir em meio 
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ambiente, o empréstimo caducou. 

Ocorre que os recursos do BID eram a principal fonte para 

o fomento da Demanda Espontânea – justamente a que capta 

as soluções que os indivíduos que se preocupam com a sus-

tentabilidade encontram para resolver os problemas que sur-

gem no cotidiano das comunidades (como as que existem do 

interior da Amazônia, por exemplo, que costumam ter pouco 

ou nenhum acesso às políticas públicas).

Sem a garantia dos recursos do BID e diante da inseguran-

ça do orçamento público federal, a Demanda Espontânea foi 

praticamente suprimida – o que deixou os projetos já aprova-

dos e na expectativa de financiamento amargando uma espe-

ra indefinida (alguns permanecem na fila desde 2003). Para 

completar o padecimento, o Fundo continuou recepcionando 

propostas, sem advertir acerca da situação de total falta de 

prioridade a que estavam sujeitos os projetos dirigidos àquela 

modalidade; somente após a intervenção do Conselho Delibe-

rativo, o bom senso prevaleceu e suspendeu-se o recebimento 

de propostas pela via da Demanda Espontânea.

Restava ainda ao FNMA o canal da Demanda Induzida, 

que, como indica a denominação, direciona o financiamento a 

temas de interesse do governo, por meio de editais de convo-

cação que estabelecem, entre outros, a natureza das iniciativas 

a serem apoiadas, prazos para apresentação das propostas e 

regras para avaliação e contratação dos projetos vencedores; 

todavia, mesmo a Demanda Induzida viria a se esvaziar diante 

da dificuldade de os gestores ambientais compreenderem o 

quão importante e fundamental é a existência do Fundo para 

a política ambiental no Brasil. 
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A triste constatação é que, nos últimos dois anos, o FNMA 

quase desapareceu, e, a permanecer no MMA a despreocupa-

ção com a história e sucessos desse instrumento, bem como a 

indefinição em relação ao seu destino, essa experiência única 

de fomento ambiental continuará se esvaindo.

FUNDO AMAZÔNIA DECOLA

Criado em 2009, como instrumento de captação de recur-

sos para o financiamento de ações de controle do desmata-

mento na Amazônia, o Fundo Amazônia parece ter decola-

do de imediato. Contrariando as orientações que persistiam 

no MMA desde 2003, pelas quais o próprio país poderia, por 

meio do contingenciado Orçamento Geral da União, custear 

o monitoramento ambiental da região, o mecanismo de fo-

mento evidenciou potencialidade para arrecadar recursos da 

Cooperação Internacional, logo no seu lançamento.

A fim de dar o exemplo, a Noruega ofereceu a expressi-

va quantia de um bilhão de dólares, que deverão ser doados 

até 2015; de imediato, devem ser liberados U$ 130 milhões, e 

o restante (U$ 870 milhões) será repassado gradualmente, à 

medida que o Brasil comprove a redução do desmatamento, a 

cada ano, em relação à média dos dez anos anteriores.

O exemplo da Noruega foi seguido de pronto por Japão, 

Suécia, Alemanha, Coréia e Suíça, países que se propuseram 

a também efetuar doações. Como é grande a disposição inter-

nacional de prestar auxílio financeiro à redução do desmata-

mento na Amazônia, espera-se que o desempenho do fundo 

corresponda às expectativas - o que vai depender da disposição 
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brasileira para garantir o controle da prática nociva.

A gestão do Fundo Amazônia compete ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), que segue 

as deliberações de um conselho de orientação, formado por 

representantes dos governos federal e estaduais, e por inte-

grantes da sociedade civil; projetos oriundos de governos mu-

nicipais e outros, que abracem a causa patrocinada, poderão 

acessar o mecanismo de financiamento. O caminho trilhado 

pelo Fundo parece ser auspicioso e, tudo indica, o organismo 

carreará retornos econômicos relevantes aos entes municipais 

e estaduais da Amazônia que optarem por não desmatar e 

queimar - será possível auferir renda por meio do mais atrati-

vo dos serviços florestais: a regulação do clima. 

A criação desse instrumento de fomento situa na prática 

o pensamento segundo o qual se o mundo precisa do servi-

ço ambiental de proteção climática oferecido pela floresta na 

Amazônia, deve pagar por ele. Ora, nada mais justo e mais 

relevante para as frágeis economias locais do que auferir, pela 

manutenção da cobertura florestal, recursos superiores aos 

advindos da produção agropecuária. 

A despeito das eternas e desnecessárias discussões acer-

ca de eventuais ingerências políticas que as doações venham 

a originar, o importante é que, ao se fazer a associação en-

tre recursos financeiros e taxa de redução do desmatamento, 

pela primeira vez se reconhece internacionalmente o serviço 

de regulação climática realizado pelo ecossistema florestal 

na Amazônia; a valoração desse serviço certamente elevará a 

competitividade da floresta, fazendo com que um hectare de 

floresta produza mais renda que a substituição do ecossistema 
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por capim, soja, cana...

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Na esfera política, o país também intensificou a elaboração 

de instrumentos legais e normativos - a fim de possibilitar a 

concretização do desejo mundial pelo desenvolvimento sus-

tentável. Um cabedal de políticas públicas foi estabelecido, 

muitas vezes sem que houvesse qualquer tipo de coordenação 

entre elas. Quando vistas em conjunto, contudo, essas políti-

cas refletem uma disposição para mudar os rumos da ocupa-

ção do território nacional.

No âmbito do Conama, foram estabelecidas diretrizes para 

a borracha, pesca e madeira; também se articulou a elaboração 

do decreto que instituiu a Política Nacional de Biodiversidade. 

Sob a jurisdição do MMA, foi formulada a Política Nacional 

de Florestas. E na esfera do Conselho Nacional da Amazônia 

Legal (Conamaz), criado em 1993, instituiu-se a Política Na-

cional Integrada para a Amazônia legal (Pnial).

Esses documentos decorrem de uma mudança de conduta 

– traduzida no propósito de valorar e tornar sustentável a ex-

ploração dos recursos dos ecossistemas. A valoração econômica 

dos ecossistemas, por sinal, é uma constante em todas as dire-

trizes, e reflete a posição majoritária presente na Rio 92 (e man-

tida em Copenhague), tendo orientado a elaboração da CDB, 

Agenda 21 e Convenção do Clima; já então havia a convicção ge-

neralizada de que somente por meio da valoração e conservação 

dos ecossistemas é possível a ampliação da competitividade da 
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exploração florestal frente a outros usos do solo, principalmente 

para a agricultura e pecuária. O relatório brasileiro de apoio à 

Conferência de 1992 alertava para essa questão.

O valor econômico imediato da floresta é erroneamente 
apresentado como menor do que o valor de usos alternati-
vos do solo. Essa diferença é, inclusive, artificialmente au-
mentada por mecanismos fiscais inadequados, a exemplo 
do Imposto Territorial Rural, maior para áreas florestadas, 
uma vez que a derrubada é considerada uma benfeitoria, 
ou a exemplo dos incentivos fiscais concedidos até recen-
temente para projetos agropecuários em áreas de floresta 
densa. (cima, 1991, p. 98). 

POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA PARA 

A AMAZÔNIA LEGAL

A Pnial, aprovada pelo Conamaz em 1996, já apontava 

para a necessidade de se conferir enfoque nacional à Amazô-

nia, reconhecendo a importância estratégica da região, princi-

palmente em vista das vantagens comparativas do ecossiste-

ma florestal - em relação ao país e ao mundo; essas vantagens 

advêm da dimensão territorial, posição geográfica e magnitu-

de da região amazônica, e, ainda, da diversidade de sua base 

de recursos naturais e de sua rica identidade cultural. O docu-

mento reconhece também um elemento a mais, que é a expe-

riência acumulada por gerações - desde o início da ocupação 

da Amazônia, no século XVII - na manipulação etnobotânica 

do ecossistema florestal.

A Pnial assinala como imperativa a elaboração de um Proje-
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to Amazônico, que substitua as políticas setoriais pulverizadas, 

e estabeleça diretrizes integradas (abrangendo os aspectos eco-

nômico, social e ambiental), voltadas para o desenvolvimento 

sustentável da região; também analisa as dificuldades a serem 

superadas, a fim de que a associação entre a imensa diversidade 

biológica e a experiência das populações tradicionais resulte em 

geração de renda e crescimento econômico.

O eixo das estruturas produtivas (hoje baseado na Zona 

Franca de Manaus, no Projeto Carajás, e no Arco do Desflo-

restamento compreendido pelo corredor agropecuário que liga 

sudeste do Pará, Tocantins, norte do Mato Grosso e Rondônia) 

precisaria ser revisto e reformulado, introduzindo-se condições 

de fomento e inovação tecnológica às novas atividades produti-

vas que reconheçam o potencial da diversidade biológica.

A reorientação da estrutura produtiva, a partir da reavalia-
ção dos projetos já implantados, deve ser conduzida para 
os seguintes objetivos: a) a renovação tecnológica das ativi-
dades econômicas de reconhecido impacto ambiental e so-
cial (mineração, garimpo, exploração madeireira, pecuária 
e outras); b) a modernização e dinamização de atividades 
tradicionais (pesca, extrativismo, agricultura, e navegação 
fluvial); c) o desenvolvimento e a implementação de novos 
ramos e atividades de grande potencial econômico e de sus-
tentabilidade ambiental, como a silvicultura, a bio-indústria 
e o ecoturismo; d) o adequado aparelhamento dos núcleos 
urbanos, tendo em vista o seu papel integrador nos siste-
mas de circulação e irradiador de inovações na região. (co-
namaz, 1998, p. 20).     

No campo tecnológico, considera-se fundamental a conso-
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lidação da Comissão Coordenadora Regional de Pesquisa na 

Amazônia (Corpam), o fortalecimento do Programa de For-

mação de Recursos Humanos e o apoio ao desenvolvimento 

institucional dos órgãos estaduais de ciência e tecnologia; a 

Pnial se reporta ainda ao Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE), e à definição de zonas produtivas. Nesse ponto, é possí-

vel que se tenha incorrido em equívoco, uma vez que as tenta-

tivas de realização de ZEE na região não vingaram, por razões 

que serão discutidas oportunamente.

Mesmo passados tantos anos desde a publicação da Pnial, 

a maior parte das determinações nela contidas não saiu do 

papel - e o novo padrão de desenvolvimento preconizado por 

essa Política ainda está longe de ser seguido pelos governos 

estaduais. É provável, aliás, que os maiores obstáculos se si-

tuem justamente na dificuldade de assimilação, pelos estados 

(onde se mantém a defesa da agricultura e da pecuária), das 

inovações produtivas trazidas pelo documento. 

É certo também que os recursos financeiros necessários 

à execução da Pnial não foram disponibilizados pelo gover-

no federal; as ações de inovação tecnológica e de criação de 

opções produtivas desenvolvidas na região quase sempre es-

tiveram relacionadas ao capital internacional, quase sempre 

financiadas pelo PPG7.

A mais importante iniciativa já empreendida na região 

em consonância com as diretrizes da Pnial certamente foi a 

construção do CBA, em Manaus, mediante recursos disponi-

bilizados pela Suframa; o CBA, não há dúvida, significou um 

marco para a instauração de uma estrutura produtiva baseada 

na diversidade biológica.
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Mas a Pnial continua sendo contemporânea e sua execu-

ção, imperativa. Pela primeira vez, um documento de grande 

envergadura assumiu os equívocos cometidos pelo Desen-

volvimentismo da década de 1970, e propôs uma forma de 

ocupação apropriada às características sociais e ambientais da 

Amazônia. As diretrizes que orientam essa Política precisam 

ser resgatadas, portanto; somente dessa forma será possível 

reverter-se a tendência destrutiva suscitada pelo modelo pro-

dutivo atualmente instalado na região.

Em 1998, o Conamaz publicou um balanço das ações efeti-

vadas na região (pelo governo federal e governos estaduais) des-

de a aprovação da Pnial; o que se apurou foi um contexto de am-

pla desarticulação e poucas realizações em consonância com a 

concepção de desenvolvimento presente na Política. Constatou-

se que “as ações em curso não respondem, ainda, às Diretrizes 

desenhadas pela Política Nacional Integrada para a Amazônia 

Legal, e muito menos à matriz de vertebração via ‘ações estru-

turadoras’ inserida na Agenda Amazônia 21” (conamaz, 1998, 

p. 87). A conjuntura, dessa forma, refletia praticamente as mes-

mas circunstâncias precedentes ao documento. 

Em 1999, O MMA, por intermédio da Secretaria da Ama-

zônia, fez uma tentativa de estabelecer consenso quanto às ati-

vidades econômicas adequadas à região. Deflagradas por uma 

instrução normativa que determinou a suspensão temporária 

das licenças de desmatamento (e que ficou conhecida como 

“Moratória dos 120 Dias”), as discussões, que tiveram lugar 

nos encontros promovidos pelo evento batizado de Agenda 

Positiva da Amazônia, resultaram tão somente em propostas 

para ampliação do cerco infligido sobre os madeireiros e pe-
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cuaristas pelo referido dispositivo. Embora o momento fosse 

oportuno para a realização, pelo menos, de uma avaliação dos 

rumos da Pnial, nos vários encontros realizados a política pú-

blica não entrou na pauta de discussões.

POLÍTICA NACIONAL DE FLORESTAS

A Política Nacional de Florestas (PNF), instituída pelo De-

creto n° 3.420, de 20 de abril de 2000, foi criada com o pro-

pósito de sistematizar-se a atuação governamental na área flo-

restal, já que era comum certa desarticulação entre os órgãos 

públicos, chegando mesmo a ocorrer sobreposição de ações.

Outra justificativa para a criação da PNF foi a previsão de in-

vestimentos apresentada no estudo Eixos Nacionais de Integração 

e Desenvolvimento (do Programa Avança Brasil), para o período 

de 2000 a 2007, de um montante de 15,7 bilhões de reais na 

área de meio ambiente, oriundos de entes públicos e privados; 

desse total, 3,3 bilhões foram destinados aos negócios com flo-

resta, e os valores restantes foram distribuídos da seguinte for-

ma: 6,3 bilhões para aplicação em recursos hídricos; 0,4 bilhão, 

em recursos pesqueiros; 0,4 bilhão, em biodiversidade; 0,7 bi-

lhão, em questões de desertificação; 0,8 bilhão, em ecoturismo; 

1,6 bilhões, em qualidade ambiental; 0,1 bilhão, em educação 

ambiental; e 2,1 bilhões, em desenvolvimento sustentável.

Em conformidade com a PNF, o Plano Plurianual do Go-

verno Federal/triênio      2000-2003, e o Orçamento Geral da 

União/2000 contemplaram o setor florestal com três linhas 

programáticas: 
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1. Florestar – destinada a ampliar a base plantada de re-

cursos florestais, notadamente eucalyptus e pinus, em-

pregados na produção de papel e celulose; 

2. Sustentar – destinada a apoiar iniciativas de manejo 

de florestas nativas, incluindo a comercialização de 

produtos florestais; e 

3. Florescer – destinada à prevenção e combate de des-

matamentos, queimadas e incêndios florestais.

Após a realização de consulta pública questionável (por 

intermédio da Internet e na “carona” de algum evento), a 

PNF foi estruturada e suas condutas, definidas. De maneira 

geral, a PNF concentra muito esforço na ampliação dos re-

florestamentos e no estabelecimento de uma sinergia entre 

programas ministeriais afins. À Amazônia não foi conferida 

qualquer prioridade, tendo a maior região florestal do mun-

do ficado mesmo despercebida no conteúdo da Política; ainda 

que se tenha reconhecido, na fase de diagnóstico, a relevân-

cia do setor florestal madeireiro para a região, no momento 

da definição das metas propriamente ditas, essa importância 

não foi considerada. Questões como manejo florestal, acesso 

comunitário aos recursos florestais, concepção de um modelo 

de desenvolvimento que considere o uso múltiplo da floresta e 

fornecimento de serviços ambientais foram abordadas de for-

ma marginal e sem muita convicção. 

O setor madeireiro, que realiza o processamento da madei-
ra, é responsável por 1% da formação do PIB nacional. Em 
termos regionais, essa participação é mais expressiva. Na 
Amazônia Legal, por exemplo, representa 15% do PIB local 
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e emprega 5% da população economicamente ativa (PEA). 
Nos Estados do Mato Grosso e Pará, cerca de 10% do total 
de impostos arrecadados são provenientes das atividades 
florestais. (mma, 2000c, p. 19).

Contudo, o interesse inerente às florestas motivou a so-

ciedade civil a reivindicar o tema perante a PNF. Em face das 

disposições da Convenção do Clima, da Agenda 21 (por seu 

capítulo 11, que trata da desertificação) e do Protocolo de Quio-

to, o assunto adquiriu grande importância; seja nas discus-

sões sobre o combate à desertificação, ou a respeito da retirada 

de carbono da atmosfera; seja nas questões que envolvem a 

manutenção dos fluxos d’água, ou que tratem da produção e 

fornecimento de produtos florestais de base (papel, celulose, 

madeira), as florestas estão em evidência. O descaso da PNF, 

dessa forma, chamou a atenção da sociedade civil, que exigiu 

maior transparência na execução das metas ali estipuladas.

A pressão social possibilitou que o contexto amazônico 

fosse, finalmente, conduzido à PNF, via criação de unidades 

de conservação de uso sustentável, como reservas extrativistas 

(Resex) e florestas nacionais (Flonas). Foram iniciadas discus-

sões sobre a exploração das Flonas por meio de contratos de 

concessão florestal, o que efetivamente viria a acontecer em 

2006, quando foi promulgada a Lei de Gestão de Florestas Pú-

blicas. Não obstante, a importância atribuída ao ecossistema 

florestal ainda está longe da ideal.

A PNF, constata-se, vem se firmando como programa de 

suporte do setor florestal. A excessiva importância conferida 

ao reflorestamento terá que ser atenuada, em favor do manejo 

florestal de uso múltiplo, e da inclusão definitiva da Amazô-
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nia, sob o grau de relevância que a imensa hiléia requer. No 

momento, está andamento uma negociação entre o governo 

brasileiro e o Banco Mundial, cujo objeto é um empréstimo 

no valor aproximado de 500 milhões de dólares, que serão 

destinados justamente à implantação da PNF na região. 

A sociedade civil estará atenta e seguramente funcionará 

como fiscalizadora das ações a serem priorizadas. O Fórum 

Brasileiro de Organizações Não Governamentais, durante as 

articulações em torno da RIO + 10, elaborou documento no 

qual assevera que a consolidação da PNF é uma reivindicação 

da própria sociedade, e defende a certificação florestal como 

requisito para a exploração de terras públicas. 

Implementar o Programa Nacional de Florestas – PNF, in-
cluindo a exigência da certificação conforme o FSC – o Con-
selho de Manejo Florestal – como requisito para exploração 
das terras públicas. Os princípios e critérios do FSC garan-
tem que as áreas serão manejadas de forma a satisfazer as 
necessidades ecológicas, empresariais e dos trabalhadores e 
povos da floresta. (fórum de ongs, 2002, p. 16). 

Durante a fase de delimitação de prioridades, é fundamen-

tal o envolvimento da sociedade civil, cuja influência poderá 

compelir a PNF a perfilhar as preocupações do mundo com o 

uso do recurso florestal e a valorar esse recurso como presta-

dor de importantes serviços ambientais.

FLONA DO JAMARI É EXPLORADA PELA INICIATIVA 
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PRIVADA

Dois anos depois da aprovação da Lei n° 11.284/06, foi li-

citada a primeira concessão para exploração de uma unidade 

de conservação pela iniciativa privada; a Floresta Nacional do 

Jamari, em Rondônia, servirá como importante laboratório de 

teste para o uso privado de florestas públicas.

A Lei de Gestão de Florestas Públicas trouxe, em verdade, 

três inovações, que mudaram a história da política florestal 

na Amazônia. A primeira delas importou na criação do Ser-

viço Florestal Brasileiro (SBF), que aproveitou a experiência 

acumulada pelo antigo IBDF, dispondo, porém, de estrutura 

mais moderna e de maior liberdade de ação; o SFB resgatou a 

relevância do tema florestal, preterido desde a criação do Iba-

ma, no início de 1990.

A lei instituiu ainda o Fundo Nacional de Desenvolvimen-

to Florestal – medida que, além de conferir condições opera-

cionais para a manutenção do novo órgão, SFB, evitou o canal 

comum da arrecadação geral da União, onde costumeiramen-

te se diluem as arrecadações dos órgãos ambientais.

Por fim, a norma legal introduziu no ordenamento jurí-

dico nacional o inédito regime de concessão de florestas pú-

blicas, que causou grande polêmica e motivou insinuações             

- injustas e equivocadas -, de que as florestas estariam sendo 

privatizadas. Na verdade, ao prever a concessão florestal, o di-

ploma superou as imperfeições da Lei de Licitações (a critica-

da 8.666/93), e possibilitou a exploração privada de florestas 

públicas, inserindo, dessa forma, essas unidades de conserva-

ção no sistema produtivo do país. 

As empresas vencedoras no processo licitatório - que esti-
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pula critérios de preço, a ser pago ao SFB, e critérios ambien-

tais, para garantia da manutenção do ecossistema florestal -, 

podem explorar, com o emprego da técnica do manejo flores-

tal de uso múltiplo, os recursos florestais existentes na área 

sob concessão.

No caso da Floresta Nacional do Jamari, três empresas fo-

ram habilitadas para a exploração: à Alex Madeiras caberá a 

primeira Unidade de Manejo Florestal (UMF), uma área de 

17 mil hectares, pela qual pagará o valor de R$ 759.761,00 

por ano; a segunda empresa vencedora, Sakura, pagará anu-

almente o montante de R$ 1.683.879,00 para explorar a se-

gunda UMF, de 33 mil hectares; e a terceira empresa, Amata, 

pagará R$ 1.361.255,47 anuais, para explorar a maior UMF, 

que mede 46 mil hectares. Esses valores deverão ser ajustados 

pelo IPCA, índice definido pelo IBGE, até que o SFB produza 

um indicador próprio para o setor florestal.

Às concessionárias é facultado o direito de extração, por um 

período de 40 anos e mediante a assinatura do respectivo con-

trato de exploração, de uma gama variada de produtos florestais - 

madeira, óleos, sementes, resinas etc.; as empresas podem, ain-

da, explorar serviços como ecoturismo e esportes de aventura.

Num futuro próximo, outras possibilidades, importantes 

para ampliar-se a produtividade das áreas florestais na Ama-

zônia - a exemplo dos serviços ambientais de produção e pu-

rificação de água e ar, e do manejo da fauna silvestre -, podem 

vir a ser incluídas nos contratos de concessão. 

A concessão da Flona do Jamari, diante dos recursos que 

serão arrecadados, certamente evidenciará, aos estados e mu-

nicípios da Amazônia, que a criação de unidades de conserva-
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ção pode ser mais vantajosa que a destruição de florestas - será 

possível demonstrar-se o que a ciência florestal professa há 

tempos: o ecossistema florestal da Amazônia é mais competi-

tivo que plantios de soja, capim, cana...   

CONCESSÕES FLORESTAIS COMPROVAM VOCAÇÃO 

FLORESTAL DA AMAZÔNIA

Depois de Rondônia, onde a Flona do Jamari se tornou, 

em 2009, a primeira área de floresta pública a ser objeto de 

contrato de concessão florestal, foi a vez do Pará; a concessão 

da Flona de Sacará-Taquera sinaliza o início de um novo ciclo 

no estado, no qual a exploração madeireira passa a ser legali-

zada, planejada e, o melhor, praticada segundo as mais avan-

çadas técnicas de manejo florestal.

Aos poucos - bem aos poucos, diante da morosidade dos 

procedimentos público-administrativos -, vai se confirman-

do, na prática, que a exploração madeireira na região é viável, 

sob todos os aspectos - técnico, econômico, social e ecológi-

co. Em breve, não haverá mais dúvidas quanto ao que antes 

parecia infactível.

A exploração de madeira na Amazônia, depois que saiu 

da várzea em direção à terra firme, ainda na década de 1970, 

foi cingida por uma série de exigências burocráticas: um rol 

proibitivo de regras, ampliadas ano a ano, e que culminaram 

na conformação do vulnerável, e muitas vezes equivocado, 

processo de licenciamento ambiental.

Como os empreendedores, por várias razões, sempre se 

esquivam da obrigação de licenciar a exploração madeireira, o 



112 Sustentabilidade na Amazônia

emprego da tecnologia do manejo florestal não acontece; por 

outro lado, como os ambientalistas, em especial os que atuam 

nos órgãos oficiais de monitoramento e controle, costumam 

referir ao licenciamento como solução para todos os males 

ambientais, as exigências para o licenciamento do manejo flo-

restal se tornam cada vez mais rígidas.

O empresário, então, termina buscando a madeira por ou-

tros meios - para não ser levado ao recurso extremo de fechar 

o seu empreendimento, solução que não interessa a ninguém, 

pois além de desemprego, acarreta redução da dinâmica eco-

nômica em municípios cuja economia já é frágil; ressalve-se, 

todavia, que buscar a madeira por outros meios não significa, na 

maioria das vezes, operar na ilicitude, ou algo do tipo, como 

poderia pensar alguém pouco familiarizado com a realidade 

florestal; significa, isso sim, explorar madeira de forma per-

feitamente legal, ainda que sem a menor preocupação com a 

manutenção do estoque, ou melhor, com o futuro. 

Ocorre que se o licenciamento do manejo é obstado pelas 

normas vigentes, contraditoriamente a exploração sem mane-

jo pode ser facilmente habilitada por meio de outro procedi-

mento, o Plano de Exploração, que possibilita a extração de 

madeira sem licenciamento ambiental, se o dono da respecti-

va área declarar a intenção de criar gado.   

A efetivação das concessões florestais poderá, de uma vez 

por todas, pôr fim a essa rotina de faz de conta que orienta a 

normatização da exploração madeireira na região. Amplian-

do-se o número de áreas destinadas à concessão, a tendência 

é que permaneçam no mercado apenas os empreendimentos 

que tiverem garantida a origem do seu respectivo estoque de 
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madeira; somente os que comprovarem que praticam o ma-

nejo florestal, do mesmo modo como exigido em relação às 

concessões florestais.

No Pará, as empresas pagarão, no mínimo, 2,8 milhões 

por ano, quantia a ser dividida entre as esferas federal, estadu-

al e municipal; todos ganham, portanto, e o mais importante 

é que a economia local irá se desenvolver.

Depois do Pará, ficam faltando, ainda, a primeira conces-

são florestal do Acre (Flona do Macauã), Amapá, Roraima, e 

assim por diante; falta mais: uma reserva extrativista subme-

tida à concessão florestal. Afinal, somente inserindo-se as 

unidades de conservação no sistema produtivo será possível 

chegar-se a uma economia ancorada no ecossistema florestal 

- e na capacidade de manejá-lo que detêm as populações que 

vivem no seu interior, as duas maiores vantagens competiti-

vas da Amazônia.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

O ZEE foi instituído em 1981, como instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente – normatizada, por sua vez, pela Lei 

n° 6.938/81. Denominado então de Zoneamento Ambiental, o 

instrumento só veio a ser regulamentado em 2002 (Decreto n° 

4297/02), já designado como Ecológico-Econômico. 

Na origem, o ZEE foi classificado pelo governo militar 

como assunto de segurança nacional, porque se acreditava 

que a destinação de terras que o mecanismo promoveria pode-

ria deflagrar um estouro na especulação imobiliária; por conta 

disso, a execução do zoneamento foi confiada aos militares.
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Ao considerar o ZEE um procedimento sigiloso, os mili-

tares cometeram grave equívoco, que pode ter selado o des-

tino do instrumento; pois, são justamente a transparência e 

o envolvimento da sociedade que facultam algum resultado 

ao dispositivo. Aliás, a discussão pública acerca dos rumos de 

uma região é o componente mais atraente do ZEE e, possivel-

mente, o que ainda o sustenta.

Após a fase militar, o instrumento, já tendo caído no des-

crédito, foi confiado ao Ministério do Meio Ambiente, ficando 

sob a competência da Secretaria de Desenvolvimento Susten-

tável (SDS); já eram então manifestas as deficiências do meca-

nismo, a começar pela própria definição que lhe era atribuída, 

que ainda não envolvia o enfoque econômico, apesar de já ha-

ver assimilado o social.

O zoneamento ambiental é um dos instrumentos preconi-
zados pela Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal 
no 6.938/81, cujo objetivo básico é possibilitar que a uni-
dade de conservação possa atingir os objetivos para a qual 
foi criada, levando em consideração a realidade ecológica e 
social da região que está inserida. Podemos defini-lo como 
sendo um procedimento por meio do qual se instituem zo-
nas de atuação especial, onde se regulamenta a apropriação 
dos recursos naturais e o uso do solo, prevendo em cada 
zona uma atuação especial a fim de atender as suas peculia-
ridades ecológicas e sociais. (benatti, 2000, p. 7). 

Foi a dimensão do Desenvolvimento Sustentável (preceitua-

do na Rio 92) que ampliou os contornos do ZEE, introduzindo-

lhe  amplitude econômica, e guiando-o para além das fronteiras 

(primeiramente) ambiental e (posteriormente) social.

No MMA, a despeito do volume de recursos investidos na 
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execução de zoneamentos (como ocorreu, por exemplo, em 

Rondônia), o mecanismo permaneceu sem rumo por um pe-

ríodo, o que, de certa forma, comprometeu o funcionamento 

da SDS. Após a realização de uma avaliação interna, chegou-se 

à conclusão que o ZEE ainda não lograra êxito porque exis-

tia um entrave metodológico que suprimia a sua legitimidade 

como instrumento de planejamento.

 Assim, de 2000 a 2002, realizaram-se seminários, a fim 

de definirem-se os procedimentos metodológicos adequados ao 

aprimoramento do ZEE; ao todo, foram oito seminários - seis de 

âmbito regional (um em cada região) e dois de âmbito nacional. 

A conclusão a que se chegou não era novidade. Ao que 

tudo indica, houve consenso quanto ao entendimento de que 

o ZEE deve ser gerido pela União Federal e que as caracterís-

ticas técnicas e políticas inerentes ao instrumento impedem 

que lhe seja outorgada a condição de dispositivo regulador da 

destinação de terras; ou seja, não é conveniente, ao final dos 

trabalhos de zoneamento, a formatação de um ordenamento 

jurídico delimitando as zonas de uso (uma Lei do ZEE, por 

exemplo). Esse ordenamento certamente não terá eficácia; foi 

exatamente o que ocorreu em Rondônia. 

Na verdade, o princípio que norteia o ZEE se insere no 

universo simplificador cartesiano, pois se funda num singelo 

sistema de delimitação de espaços, pelo qual, enquanto algu-

mas extensões territoriais são consideradas intocáveis, em ou-

tras, todos os tipos de atividades prejudiciais ao meio ambien-

te podem ser permitidos; a interdição imposta a certas áreas, 

portanto, minimizaria os impactos causados pela destruição 

de outras. Tal concepção é incompatível com a complexidade 
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do ecossistema amazônico - mesmo assim, um grande inves-

timento foi realizado, a fim de que o ZEE funcionasse como 

instrumento de macroplanejamento da região amazônica.

O ZEE tem importância apenas como instrumento orien-

tador do planejamento regional, uma vez que possibilita a dis-

cussão pública do destino socioeconômico-ambiental das zo-

nas trabalhadas; como tal, não pode demandar excessivo rigor 

técnico que implique em custos proibitivos – o que também 

aconteceu em Rondônia. Alguns levantamentos imprescin-

díveis (como inventário florestal, numa região de floresta) e 

muita discussão pública são os elementos necessários para a 

realização do zoneamento - o que certamente confere relativa 

importância ao mecanismo, mas jamais o configura na pana-

céia que por algum tempo se acreditou que fosse.

[Apreende-se do] conceito original do zoneamento ser ele 
um instrumento técnico e, ao mesmo tempo, um instru-
mento político. Um instrumento técnico, porque reúne uma 
base de informação georeferenciada, espacializada, dá uma 
sistemática para isso, apresenta produtos de síntese mas, 
ao mesmo tempo, é político, pois é apenas um subsídio à 
negociação, para que as pessoas concretas, os seguimentos 
sociais, os vários interesses que a sociedade tem,  decidam, 
afinal, o que quer fazer de seu território. (mma, 2002, p. 41). 

Por outro lado, é extremamente difícil o aproveitamento 

do ZEE como instrumento de gestão ambiental. Havia uma 

expectativa, também posteriormente frustrada, de que o ZEE 

e o licenciamento ambiental, em conjunto, poderiam funcio-

nar como instrumentos básicos para o exercício de uma gestão 

eficaz; contudo, a faceta política, no caso do ZEE, bem como a 

fragilidade do também político licenciamento afetaram a cre-
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dibilidade de ambos os mecanismos.

O ZEE, de demanda da sociedade, converteu-se em de-

manda da Cooperação Internacional; nessa condição, teve 

como principal investidor o PPG7, cujo Subprograma de 

Políticas de Recursos Naturais (SPRN) apoiou a realização 

de uma série de zoneamentos na Amazônia. Depois da ma-

lograda experiência de Rondônia com o Plano Agropecuá-

rio e Florestal (Planafloro), que teve o Banco Mundial como 

protagonista, foi a vez do Mato Grosso, com o Programa de 

Desenvolvimento Agropecuário (Prodeagro), quando, mais 

uma vez, o papel do Bird foi preponderante; não bastasse, 

surge o PPG7 investindo equivocadamente em toda a Ama-

zônia, o que também ocorreu sob a chancela do Banco Mun-

dial. Em razão dessas experiências negativas, os estados do 

Acre e Amapá trabalharam apenas com dados secundários, 

ressuscitando as informações do Projeto Radam, de 1970, o 

que foi suficiente e mais sensato, muito embora não se tives-

se consciência disso, na ocasião.

Não é de se estranhar que, após dispêndio de recursos con-

sideráveis, o documento de Avaliação de Meio Termo do SPRN 

(mma, 2000f) divulgado em maio de 2000, tenha elencado 

nove razões pelas quais o ZEE não seria um bom investimen-

to; essas razões reforçam tanto a percepção de instabilidade 

econômica, social e ambiental imprimida pelo contexto regio-

nal (o que certamente obsta o macroplanejamento), quanto 

o aspecto fortemente político do instrumento. A avaliação do 

SPRN motivou uma reflexão sobre a adoção do instrumento 

pelos agentes da Cooperação Internacional. 

Uma das principais conclusões da avaliação de meio termo 



118 Sustentabilidade na Amazônia

é que o zoneamento ecológico-econômico, como instru-
mento relativamente novo de planejamento e gestão terri-
torial, ainda carece de uma melhor definição de suas bases 
conceituais (objetivos, propósitos, finalidades) e metodolo-
gias de implementação. (mma, 2000f, p. 26). 

Os custos associados ao ZEE demonstram que a expe-

riência de Rondônia custou caro ao país; contabilizando as 

duas fases do programa (como a primeira versão não cor-

respondeu às expectativas, foram realizados mais estudos, 

designados como Segunda Aproximação, cujos resultados 

também viriam a sofrer alteração em 2004), estima-se um 

investimento superior a vinte milhões de dólares, a maior 

parte destinada a peritos internacionais, o que só ressalta a 

dificuldade de o Banco Mundial implantar projetos ambien-

tais na Amazônia. 

Um grande equívoco que não pode ser desconsiderado foi 

o fato de o Banco Mundial, demonstrando absoluta insensibi-

lidade, tratar o ZEE como se fosse uma grande “obra”, sujeita 

à licitação internacional. Ora, o Zoneamento Ecológico-Econô-

mico se configura, antes de tudo, num processo, e como tal, 

precisa ser conduzido por quem domina a realidade local. Ao 

ser rotulado como uma mera obra, o ZEE teve um custo, como 

sempre acontece nesses casos, bem superior ao que seria jus-

to; no final das contas, transformou-se em mais um “elefante 

branco”, constituído por relatórios de consultoria. 

ZEE BENEFICIOU A PECUÁRIA NA AMAZÔNIA
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Nem o mais otimista dos que defendem o progresso a qual-

quer custo poderia imaginar que o Zoneamento Ecológico-Eco-

nômico iria beneficiar, na Amazônia, justamente o setor pro-

dutivo que mais resistia ao uso desse instrumento: a pecuária.

Os pecuaristas temiam que na destinação de terras (as cha-

madas zonas) promovida pelo ZEE, a pecuária fosse prejudica-

da, ou, em alguns casos, chegasse mesmo a ser proibida. Con-

tudo, não foi o que ocorreu: no embate entre ambientalistas e 

pecuaristas, perderam os ambientalistas; na maioria dos zone-

amentos já realizados na Amazônia, foram assinaladas mais 

terras à pecuária do que à criação de unidades de conservação.

Ocorre que a metodologia do zoneamento, que tanto agra-

dava aos planejadores na década de 1980, apresenta fragilida-

des insuperáveis. A verdade é que zonear sai muito caro, e o 

resultado nem sempre é satisfatório.

Existe consenso quanto ao fato de que é muito difícil esta-

belecer critérios técnicos para a recomendação dos usos pro-

dutivos às zonas demarcadas pelo ZEE. Frequentemente, ou a 

indicação das atividades apropriadas (a cada zona) é efetuada 

com alto grau de generalidade (e se permite a produção de 

quase tudo), ou as recomendações são óbvias demais (quan-

do se sugere manter unidades de conservação já criadas, por 

exemplo). Geralmente, depois de se realizarem pesquisas e 

levantamentos dispendiosos (v. g., solos, geologia, geomorfo-

logia, vegetação, fauna), as recomendações são estabelecidas 

com base nos riscos de erosão; dependendo da inclinação do 

terreno, o risco de erosão é maior, e nesse caso, a agropecuária 

não é indicada, pois, como todo produtor bem sabe, não se 

deve plantar em morros.
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No caso do zoneamento realizado no Acre, após a realiza-

ção de onerosos estudos, reconheceu-se a ocupação que efeti-

vamente já ocorria; assim, foram ampliadas as áreas onde já 

se praticava a pecuária, e mantidas as áreas protegidas. 

O desinteresse pela metodologia do ZEE aumentou quan-

do, de uns tempos para cá, foi atribuída grande ênfase ao 

aspecto político do instrumento. O deslumbramento com o 

termo da moda “empoderamento” (tradução tosca do inglês 

empowerment) conferiu demasiada importância à opinião das 

populações envolvidas; cunhou-se a expressão “zonear de 

baixo para cima”, tornando-se mandatório que se levasse em 

conta, na destinação das áreas, a preferência dos seus respec-

tivos habitantes. O procedimento de “ouvir as populações” se 

converteu, desse modo, não só em componente metodológico, 

como também em bandeira de luta.  Nesse contexto, a orien-

tação de uso baseada na técnica, que já era algo difícil de por 

em prática, se tornou quase impossível; em decorrência, ato-

res sociais e agentes econômicos que detêm maior peso políti-

co, como é o caso dos pecuaristas, passaram a exercer grande 

pressão, conquistando mais espaço.

O ZEE beneficiou a pecuária, destinando áreas maiores 

a essa atividade, no Acre, Rondônia, Amapá e, mais recente-

mente, no Pará. E o que é pior: o ZoneamentoEcológico-Eco-

nômico, a despeito de todo o embasamento técnico que lhe 

é atribuído, tem sido usado como principal argumento pelos 

pecuaristas para jogar por terra importantes dispositivos do 

Código Florestal; é o caso da reserva legal e da proteção per-

manente das nascentes dos rios, preceitos que correm o risco 

de vir a ser suprimidos, em razão justamente dos resultados 
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dos zoneamentos.

A conclusão parece óbvia – se o zoneamento, em última 

análise, implica na destinação de mais terras aos pecuaristas, 

ainda é preferível o contexto precedente ao instrumento. 
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 A DIFÍCIL GESTÃO AMBIENTAL 

Durante os preparativos pré-Estocolmo, e na década de 

1970 com maior força, os governos impuseram condições 

para a instalação de atividades econômicas potencialmente 

poluidoras. A sociedade, alarmada com o rumo dos aconte-

cimentos e com as tragédias ambientais, especialmente as 

chuvas ácidas e o buraco na camada de ozônio, cobrava mais 

atenção dos governantes em relação aos transtornos ambien-

tais advindos do crescimento econômico.

Era natural, portanto, que se requisitasse a presença do 

Estado na avaliação dos impactos ambientais causados por 

empreendimentos poluentes. A pressão se direcionava em 

três vertentes: 

a. Produção de estatísticas ambientais que pudessem re-

ferenciar as decisões acerca da capacidade de suporte 

do meio para a atividade potencialmente poluidora; 

b. Exigência de realização, pelo empreendedor, de avalia-

ção de impacto ambiental; e 

c. Definição de procedimento de licenciamento ambien-

tal, a ser conduzido por instituição governamental.

O licenciamento ambiental, nos países em que foi estabe-

lecido, costuma ser condicionado à realização de um Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA), que, por sua vez, origina o Rela-

tório de Impacto Ambiental (Rima). O primeiro, de conteúdo 
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técnico, deve ser, em tese, mais aprofundado e voltado para 

a avaliação dos detalhes do empreendimento e dos impactos 

por ele causados; o segundo, destinado ao público em geral, 

norteia as audiências públicas que avaliam o EIA/Rima. 

As audiências funcionam como espaço para as observa-

ções da coletividade, sendo que não possuem caráter delibe-

rativo. A decisão quanto à aprovação ou não do EIA/Rima ge-

ralmente é ato privativo do presidente do órgão responsável 

pela gestão ambiental; no entanto, o que se espera é que o 

comportamento da audiência influencie no julgamento da au-

toridade pública.

La valoración de impacto consiste em la previsión e inter-
pretación de las alteraciones que puedem resultar de la 
realización de las alternativas en consideración. El públi-
co puede ayudar en este proceso de diversas maneras. Por 
ejemplo, analizando las alternativas en consideración, se 
puede comprobar que no ha sido involuntariamente omiti-
da ninguna alternativa viable. Cuando los estándares legales 
no son de obligado cumplimiento, los comentários del pú-
blico puedem ser útiles para establecer criterios de pryecto 
específicos o niveles máximos de alteración tolerables. (can-
ter, 1998, p. 714).    

A expectativa de que a normatização de procedimentos de 

licenciamento adjudicaria eficiência à gestão ambiental está 

longe de ser concretizada. Nos países de recente democra-

tização, onde comumente as audiências públicas são vistas, 

ou como mera formalidade, ou como franquias de grupos in-

teressados, o resultado tem sido constrangedor. No caso da 

Amazônia, o licenciamento de grandes obras é cercado por 

inconvenientes de toda a sorte.



125Associação Andiroba

No Brasil, o EIA/Rima e as audiências públicas, introdu-

zidos no processo de licenciamento por resoluções do Cona-

ma aprovadas na década de 1980, constituem importantes 

mecanismos para o trato adequado das questões ambientais. 

Seguindo o exemplo do Rio de Janeiro, que em 1977 já exigia 

estudos de impacto ambiental, o Conama, por meio da Re-

solução n° 001/1986, tornou obrigatória a realização de EIA/

Rima, a fim de subsidiar o licenciamento de atividades e em-

preendimentos potencialmente poluidores ou que ocasionem 

grande impacto ambiental; são 16 atividades listadas pela ci-

tada resolução, entre as quais, estradas de rodagem com duas 

ou mais faixas de rolamentos; ferrovias; portos; aeroportos; 

oleodutos; linhas de transmissão acima de 230 Kw; extração 

de petróleo; e usinas de geração de eletricidade. 

GESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL

A gestão ambiental, no ordenamento brasileiro, é regu-

lada pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), 

instituído pela Lei n° 6.938/81, com as alterações da Lei n° 

8.028/90; o Sisnama, por sua vez, é constituído pelos órgãos 

e entidades ambientais federais, estaduais e municipais. O 

Ministério do Meio Ambiente é o órgão central do Sisnama, 

que coordena e supervisiona a política nacional; o Ibama e o 

Instituto Chico Mendes, na esfera federal, e as secretarias do 

meio ambiente (ou o órgão correspondente), nas esferas es-

tadual e municipal, são os órgãos responsáveis pela execução 

das políticas ambientais. 
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Na estrutura do Sisnama existem ainda os órgãos colegia-

dos - o Conama, de jurisdição federal, e nos estados, os res-

pectivos Conselhos Estaduais -, compostos por representan-

tes de entes públicos e da sociedade civil (estes distribuídos 

entre empresários, trabalhadores e entidades ambientalistas). 

A esses organismos compete a proposição de diretrizes de 

políticas governamentais e a deliberação, no âmbito de sua 

competência, a respeito de normatizações ambientais - como 

regras de licenciamento, por exemplo; os colegiados funcio-

nam ainda como instância recursal superior para as decisões 

administrativas. 

Esses órgãos colegiados, a despeito das fragilidades que 

perduram em seu funcionamento, são espaços de referência 

na gestão ambiental. O Brasil pode se orgulhar por contar com 

conselhos de meio ambiente organizados em todos os estados 

da Federação; sem falar da estrutura de que dispõe o Conama, 

o qual, em face dos seus mais de 90 conselheiros, possui am-

plo poder de representação e, ao longo de sua história, já apro-

vou mais de 400 resoluções, o que o legitima como o mais im-

portante organismo brasileiro de regulamentação ambiental.

As críticas ao funcionamento dos conselhos apontam di-

ficuldades operacionais, insuficiência de recursos financeiros 

e humanos, e despreparo dos conselheiros para o trato das 

questões ambientais. Contudo, a eficiência de um conselho 

(a despeito da autonomia conferida por lei), geralmente está 

vinculada à projeção do órgão perante a autoridade governa-

mental correlata à sua jurisdição. 

Se a autoridade ambiental em questão (o secretário de 

meio ambiente, por exemplo), reconhece a importância do 
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seu respectivo conselho, acionando-o regularmente (na con-

dição de conselheiro-presidente) e submetendo à apreciação 

do colegiado as questões que lhe são pertinentes, o organismo 

tende a funcionar de forma satisfatória, mesmo enfrentando 

problemas de recursos, de pessoal e de qualificação; entretan-

to, se essa autoridade não atribui ao conselho a devida relevân-

cia, certamente o desempenho do organismo não será eficaz.     

As características afetas ao nosso sistema presidencialista, 

aliás, constituem questão importante a ser considerada. Com 

efeito, as prerrogativas atribuídas ao presidente do órgão exe-

cutivo (que acumula a presidência do conselho de meio am-

biente correspondente) lhe conferem um hiperbólico poder 

decisório, o que pode interferir na análise e julgamento dos 

pedidos de licenciamento ambiental. 

A fim de padronizar os critérios de análise, foram estabe-

lecidos, na esfera federal, procedimentos a serem observados 

para a avaliação dos empreendimentos sujeitos ao licencia-

mento ambiental. Na mesma linha de raciocínio equivocada 

seguida no caso do ZEE, inferiu-se que os subsídios técnicos 

seriam suficientes para pautar a tomada de decisão, relevan-

do-se, desse modo, o caráter político que também é intrínseco 

ao licenciamento ambiental no Brasil.

Fica, então, a critério de cada equipe técnica usuária a sele-
ção daquele(s) métodos(s) mais apropriado(s), ou parte(s) 
dele(s), de acordo com as atividades propostas. Desta forma, 
definir uma metodologia de avaliação de impactos ambien-
tais consiste em definir os procedimentos lógicos, técnicos 
e operacionais capazes de permitir que o processo, antes 
referido, seja completado. (bastos & almeida, 1996, p. 88). 
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Por outro lado, e igualmente como ocorre no plano da ges-

tão ambiental, o licenciamento é todo ele baseado no princípio 

do comando e controle, que diz respeito tão somente à coi-

bição de infrações e cominação de penalidades, não havendo 

lugar para a prevenção de impactos ambientais, mediante o 

incentivo ao uso de tecnologias limpas e ao respeito ao meio 

ambiente. A imposição de multas, ademais, é dispositivo de 

eficácia questionável, diante da dificuldade de cobrança dos 

montantes cominados, geralmente exorbitantes; o Ibama, por 

exemplo, consegue recuperar, judicialmente, apenas (em tor-

no de) 10% do valor total das multas que aplica.

Desde a década de 1990, e principalmente após a reali-

zação da Rio 92, o princípio do poluidor/pagador, já então 

perfilhado pelos países da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), começou a ser in-

troduzido no ordenamento ambiental brasileiro. De acordo 

com esse princípio, os impactos devem comportados – ou 

internalizados – pelos respectivos empreendimentos que 

lhes deram causa; vale dizer, os empreendimentos ou ati-

vidades poluidoras devem cobrir os prejuízos financeiros 

concernentes aos danos ambientais decorrentes da sua res-

pectiva instalação. 

O mandamento orientou a introdução de dois disposi-

tivos que conferiram significativo avanço na legislação am-

biental nacional - a Compensação Ambiental e a Indenização 

pelo Lucro Cessante; esses mecanismos, presentes no Snuc, 

oneram os empreendimentos, possibilitando que as perdas 

relacionadas aos impactos sejam comparadas aos custos de 

opções menos poluidoras.
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Como exemplo, cite-se o licenciamento requerido pela Ele-

tronorte, perante o Ibama, de uma linha de transmissão de 

energia elétrica no Amapá, que  percorreria a distância entre 

os municípios de Santana e Laranjal do Jarí, e cuja instala-

ção estava avaliada em cerca de 130 milhões de reais; sob toda 

a extensão da linha era necessária a realização de corte raso, 

que suprimiria a vegetação ali existente. O Ibama, adotando a 

postura de praxe, exigiu estudos exagerados, como um levan-

tamento que perscrutaria a existência de sítios arqueológicos 

numa faixa de influência de mais de 50 quilômetros da linha; 

o argumento para tal imposição foi o de sempre: o efeito “edu-

cativo” da medida. 

Esse tipo de conduta, contrária ao bom senso, comumente 

tem como efeito apenas o desgaste da relação entre o órgão 

licenciador e o requerente, levando este último à completa in-

satisfação; na maioria das vezes, os únicos beneficiados por 

essas exigências absurdas são os consultores. Tópicos impor-

tantes, que deveriam ser levados em conta na apreciação do 

pedido de licenciamento (como a largura da faixa de vegetação 

a ser suprimida no episódio citado, que segundo a empresa 

não poderia ser inferior a 80 metros) entram para o rol dos 

prejuízos inevitáveis. Mas, nem sempre o licenciamento pre-

cisa transcorrer dessa forma. 

No caso trazido à baila, como a linha de transmissão atraves-

saria a Reserva Extrativista do Cajari, a equipe do Centro Nacio-

nal das Populações Tradicionais (CNPT), atualmente vinculado 

ao ICMBio, foi chamada ao feito, tendo conduzido a análise do 

licenciamento para a discussão de três questões fundamentais: 
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a. Cálculo da indenização pelo lucro cessante, a ser paga 

às associações comunitárias atuantes na Reserva, le-

vando-se em conta cada indivíduo (de cada espécie) a 

ser suprimido - o que equivaleria aproximadamente a 

8 milhões de reais, numa faixa de desmatamento de 

80 metros de largura; 

b. Cálculo da compensação ambiental (mediante inven-

tário a 100% da biomassa a ser suprimida, como for-

ma de ultrapassar o valor mínimo de 0,5% do custo do 

empreendimento, conforme estabelecido em resolu-

ção do Conama), a ser paga anualmente às associações 

para a manutenção da cobertura do restante da área; e

c. Rebaixamento da energia a ser transmitida, para aten-

dimento das comunidades residentes na Reserva.

A empresa, ao contabilizar os custos, ponderou que seria 

mais viável, e também melhor para a sua imagem (já que a 

comunidade havia sido envolvida), a elevação da altura das tor-

res de transmissão; essa medida representaria uma redução 

drástica da largura da faixa a ser desmatada (que chegaria no 

máximo a 30 metros), uma vez que a maior parte da fiação 

passaria sobre o dossel dominante da floresta. 

Dessa forma, aplicando-se o princípio do poluidor/paga-

dor, chegou-se a uma solução que reduziu consideravelmente 

o impacto ambiental, forçada pela internalização dos custos 

relativos à compensação ambiental e ao lucro cessante. 

Contudo, o caminho para se chegar a uma gestão baseada 

no princípio do poluidor/pagador ainda está por ser trilhado. 

Esse princípio postula um nível de elaboração praticamente 
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incompatível com o raciocínio simplificador que é arraigado à 

nossa formação cultural, e que pode ser prontamente aplicado 

ao comando e controle; ora, impor uma penalidade que jamais 

será cumprida é mais fácil e mais cômodo, além de não exigir 

formação técnica. Por outra, o elevado grau de arbítrio confe-

rido ao agente fiscalizador convida-o a dar e receber favores, 

o que torna a corrupção (uma circunstância atraente, não há 

dúvida) praticamente inerente ao mecanismo da fiscalização 

– cuja permanência, desse modo, é conveniente (digamos as-

sim) à sociedade de maneira geral. 

ESTATÍSTICAS AMBIENTAIS GEO

A inexistência de estatísticas ambientais se tornou um 

grande entrave para a gestão ambiental nos estados e no go-

verno federal. O fato de não se aferirem, no país, as condi-

ções ambientais relativas aos ecossistemas, qualidade do ar 

e da água, perda de fertilidade dos solos, ampliação da ero-

são etc. dificultava imensamente a definição de rumos para 

a área ambiental.

Essa insuficiência de subsídios foi ressaltada após a con-

ferência de 1992 - as discussões que envolveram os países em 

desenvolvimento, embora acaloradas, contiveram escassa re-

ferência estatística. Para a Rio + 10, contudo, essas nações pu-

deram contar com rigorosos levantamentos, publicados com 

o carimbo dos organismos das Nações Unidas, entre os quais, 

os Relatórios de Desenvolvimento Humano, do Pnud; Relatório 

Mundial da Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

Relatório Mundial sobre Desenvolvimento, do Bird; e Relatório 
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Mundial de Desenvolvimento da Água, da Unesco. 

Alguns países - o Brasil inclusive – produziram estudos nos 

quais divulgaram o seu perfil ambiental; tais publicações origi-

naram o Relatório de Perspectivas Globais para o Meio Ambiente 

(ou, em inglês, Global Environment Outlook, GEO), do Pnuma, 

que passou a ser editado de dois em dois anos, desde então. 

Em escala global, as perspectivas em relação às condições 

ambientais são pautadas pela situação econômica dos países; 

o meio ambiente tende a ser desfavorecido, quando a conjun-

tura é de retração, e a ser valorizado, quando ocorre cresci-

mento econômico. A ONU contextualiza em quatro cenários 

possíveis a relação entre economia e meio ambiente.

No primeiro cenário, a globalização e a liberalização eco-
nômica se mantêm como ‘elementos indispensáveis ao 
processo de desenvolvimento econômico’, com impactos 
negativos crescentes sobre o meio ambiente. No cenário 
dois, ‘metas sociais e ambientais’ passariam a condicionar 
o crescimento econômico. A avaliação do custo ambiental 
seria prioritária determinando a aprovação, ou não, dos 
projetos políticos, reduzindo os seus impactos sobre as ba-
ses dos recursos naturais. O cenário três apresenta a pior 
perspectiva possível, onde a preponderância da segurança 
econômica dos países industrializados justificaria o conflito 
e o isolamento com graves conseqüências sobre a integri-
dade do planeta. Em contraponto a este cenário de horror, a 
última alternativa de futuro possível apresentada pela ONU 
privilegiaria o consenso, o entendimento entre as nações na 
construção conjunta de políticas de sustentabilidade econô-
mica e ambiental. (ibama, 2002, p. 319).

No Brasil, o GEO começou a ser publicado em 2002, pelo 

Ibama, em parceria com o Pnuma e o MMA, e, como os docu-
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mentos divulgados por outras nações, tem seus dados estatís-

ticos atualizados a cada dois anos. O relatório traz informações 

sobre a gestão ambiental exercida no país, bem como sobre as 

condições presentes em todos os biomas; o documento tam-

bém expressa os resultados das políticas públicas implanta-

das, delineando cenários e efetuando recomendações. 

Tratando-se, enfim, de importante documento para a com-

preensão das condições ambientais do país, o GEO Brasil pro-

põe dois desafios para o estabelecimento do desenvolvimento 

sustentável: melhorar a qualidade de vida nas grandes áreas 

urbanas que apresentam coeficientes elevados de degradação 

ambiental - principalmente em razão da sobreutilização de 

recursos, como a água, por exemplo; e garantir, nas regiões 

ainda não ocupadas, a preservação e o manejo sustentável dos 

recursos naturais, de forma a tornar a expansão da ocupação 

adequada às características de cada bioma.  O relatório de-

fende ainda a participação da sociedade civil na gestão am-

biental, e a criação de zonas fisiográficas, delimitadas pelos 

biomas, para orientar o planejamento e gerenciamento dos 

recursos naturais.

Na Amazônia, o GEO constata uma tendência ao aumento 

dos impactos ambientais oriundos da ação antrópica - como 

concentração dos gases de efeito estufa, desflorestamento, re-

dução da biomassa, extinção de espécies, perda do patrimô-

nio natural, contaminação da água de lastro, erosão dos solos, 

contaminação e degradação do subsolo, perda da diversidade 

e incêndios florestais; para amenizá-los, recomenda o estabe-

lecimento de políticas públicas que valorizem o ecossistema 

florestal, coibindo-se a expansão desmedida da agropecuária.            
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RELATÓRIO DE QUALIDADE AMBIENTAL

Outro importante documento de avaliação das condições dos 

ecossistemas, cuja publicação periódica poderia subsidiar espe-

cialmente o licenciamento e controle da instalação e operação 

de atividades potencialmente poluidoras, é o Relatório de Qua-

lidade Ambiental (RQA); concebido para ser um relatório cir-

cunstanciado de análise quantitativa e qualitativa dos impactos 

ambientais, o RQA não chegou ainda a um formato satisfatório.

O objetivo seria obter-se um marco zero de qualidade 

ambiental, a fim de que o impacto de atividades poluidoras 

pudesse ser avaliado. Como exemplo, pode-se citar a medi-

ção da quantidade de efluentes jogados em determinado fluxo 

d’água, a fim de determinar-se a capacidade de suporte do re-

curso hídrico, bem como as medidas mitigadoras necessárias 

para a sua recuperação; realizando-se essa medição periodica-

mente, seria possível chegar-se a um padrão de aferição das 

condições das bacias hidrográficas, o que permitiria a avalia-

ção, em determinado momento, das condições dos recursos 

hídricos existentes na região, e assim por diante.

O RQA traduziria o monitoramento da qualidade ambien-

tal, permitindo a definição de regras para a instalação de ati-

vidades potencialmente poluidoras, bem como a aferição dos 

custos inerentes à recuperação dos danos ambientais even-

tualmente causados. Ao estabelecer os padrões de qualidade 

ambiental (nacionais e locais), o RQA subsidiaria as decisões 

sobre licenciamentos, bem como sobre a indenização dos im-

pactos por meio de medidas compensatórias.

O único e genuíno RQA produzido no país foi publicado 

em 1992, sob a denominação de Relatório de Qualidade do 
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Meio Ambiente (RQMA). Depois disso, o MMA publicou, em 

2001, um diagnóstico sobre a gestão ambiental nos estados, 

baseado em entrevistas estruturadas, realizadas com dirigen-

tes das secretarias estaduais de meio ambiente; as informa-

ções contidas nesse diagnóstico, dessa forma, são tendencio-

sas, já que refletem posições de governo. A despeito disso, o 

que se constata pela leitura do documento é que há muito ain-

da a ser feito para que a gestão ambiental se torne relevante 

nos estados e no país.

A ausência de relatórios confiáveis de qualidade ambien-

tal nos estados (que possibilitassem o estabelecimento de 

padrões ambientais adequados para cada tipo de  impacto), 

associada à generalizada instabilidade institucional dos ór-

gãos de controle ambiental, causa, pelo menos, duas seque-

las: deixa a gestão ambiental sem meios para a realização de 

análises comparativas; e - o que é mais grave - deixa o agen-

te público sem subsídios para executar políticas públicas de 

controle e prevenção de danos ambientais. O resultado é que 

a gestão ambiental, no Brasil, oscila na órbita da incapacida-

de das decisões políticas.

GESTÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA

Sem diferir muito do restante do país, porém, tendo como 

agravante a dinâmica do processo de ocupação da região, a 

gestão ambiental na Amazônia se depara com muitas dificul-

dades – que vão da falta de recursos ao despreparo técnico dos 

agentes públicos.
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[A conjuntura de] fragilidade orgânica e institucional exis-
tente na região, associada ao permanente componente po-
lítico-eleitoral do processo de instalação de infra-estrutura 
viária, sobretudo de estradas, faz com que o processo de 
elaboração dos EIA/RIMA e o conseqüente licenciamento 
ambiental se transformem em palanques de campanhas. 
A discussão necessária acerca do modelo de transporte e 
da adequação tecnológica para a sua instalação passa bem 
longe das urnas, dos meios acadêmicos, dos órgãos ambien-
tais, das empresas de consultoria e, o que é pior, do próprio 
Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER, 
autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes e respon-
sável pela liberação dos recursos financeiros. (rodrigues & 
lima, 2002, p. 02). 

Os processos de licenciamento costumam tramitar num 

clima de ferrenhas discussões políticas. As ingerências políti-

cas também são frequentes, e muitas vezes ocorrem mesmo 

quando o objeto do licenciamento é uma atividade privada, já 

que geralmente os empreendedores (ao menos os maiores) 

possuem algum tipo de influência no governo estadual ou fe-

deral. Quando então é o próprio Estado a parte requerente do  

licenciamento - como no caso dos asfaltamentos realizados no 

Pará, ou dos projetos de irrigação implantados no Tocantins, 

ou ainda das hidrelétricas construídas na região -, a licença 

chega mesmo a ser garantida antecipadamente. Não é raro 

que o órgão ambiental, em tal circunstância, confunda os seus 

próprios interesses com os do empreendedor, atuando sem a 

imparcialidade devida.

Na verdade, o Estado ainda não desenvolveu um mecanis-

mo administrativo que torne a expedição das licenças imune 

às forças políticas que ocupam o poder. O modelo das agên-



137Associação Andiroba

cias reguladoras, em função das suas prerrogativas de órgão 

autônomo e com continuidade administrativa, é o que mais 

se ajusta, aparentemente, às características e imperativos da 

gestão ambiental; todavia, pouco se avançou na consolidação 

das novas figuras institucionais introduzidas pela reforma ad-

ministrativa empreendida na segunda metade da década de 

1990. Na área ambiental, além da Agência Nacional de Águas 

(Lei n° 9.984/00 e Decreto n° 3.692/00), responsável pela 

gestão dos recursos hídricos brasileiros, nenhuma outra agên-

cia foi criada. 

O fato é que, do modo como é atualmente conduzido, o li-

cenciamento ambiental não possui legitimidade. Nem mesmo 

na esfera federal, o processo está livre das influências políticas 

infligidas aos órgãos estaduais. 

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 

TROPICAIS DO BRASIL

Em face da escassez de recursos públicos - fosse em ra-

zão de não se priorizar a gestão ambiental, fosse em razão de 

concreta insuficiência financeira - os investimentos em gestão 

ambiental na Amazônia estiveram durante muito tempo vin-

culados ao PPG7. A maioria dos recursos investidos era pro-

veniente, via Cooperação Internacional, das doações efetuadas 

pelo G-7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo.

Criado no calor da Rio 92, o PPG7 foi uma demanda dos 

países ricos pela contenção das agressões ambientais perpe-

tradas na Amazônia; o programa visava, primordialmente, 

coibir os desmatamentos, bem como inibir o bombeamento, 
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na atmosfera, do carbono liberado pelas queimadas. Cálcu-

los do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC, na sigla em inglês) haviam evidenciado considerável 

participação dos desmatamentos e queimadas na quantidade 

de fumaça jogada na atmosfera.

O PPG7, que demandaria grande soma de recursos (esti-

mados à época em 5 bilhões de dólares), exigia uma fase piloto 

para o seu próprio delineamento; essa fase piloto, orçada em 

250 milhões de dólares, foi ativada em meados de 1993, e du-

rou até meados de 2005, sem que fosse concluída, e iniciado 

o programa propriamente dito. 

A fase piloto foi pensada para operar em dois eixos princi-

pais - um estruturante e outro demonstrativo -, contemplando, 

dessa forma, tanto o diagnóstico da realidade regional, quanto 

a elaboração do projeto definitivo. O Eixo Estruturante, dire-

cionado para a concepção e estabelecimento de novas formas 

de gestão ambiental, abrangia diversos subprogramas, entre 

eles:

 

•	 Subprograma de Políticas de Recursos Naturais (SPRN) 

- destinado a apoiar os órgãos estaduais de meio am-

biente, estabelecer políticas ambientais compatíveis 

com a realidade amazônica e patrocinar a realização de 

ZEEs em áreas de gestão ambiental integrada;

•	 Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na 

Amazônia (ProManejo) – destinado a apoiar novas 

metodologias de manejo florestal madeireiro na re-

gião, desenvolvidas por órgãos públicos, empresários 

e organizações comunitárias;
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•	 Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea 

(ProVárzea) – destinado a apoiar os projetos de ma-

nejo de recursos de várzea envolvendo madeira e re-

cursos aquáticos;

•	 Projeto de Pesquisa Dirigida (PPD) – destinado a 

apoiar projetos de pesquisa e instituições classificadas 

como Centros de Excelência: Instituto Nacional de Pes-

quisas da Amazônia e Museu Paraense Emilio Goeld;

•	 Projeto Reservas Extrativistas (Resex) – destinado a 

apoiar, no intuito de estabelecer formas de uso sus-

tentável dos ecossistemas, quatro áreas de Reservas 

Extrativistas previamente selecionadas (Chico Mendes 

e Alto Juruá, no Acre; Rio Ouro Preto, em Rondônia e 

Rio Cajari, no Amapá); 

•	 Projeto Integrado de Proteção às Populações e às Ter-

ras Indígenas (PPTAL) – destinado a apoiar iniciativas 

de populações indígenas, incluindo as atribuições da 

Funai de identificação e regularização fundiária de ter-

ras indígenas;

•	 Projeto de Apoio ao Monitoramento e Análise (AMA) 

– destinado a acompanhar e monitorar todos os de-

mais subprogramas.

O propósito do Eixo Demonstrativo, por sua vez, era o de 

financiar ações e experiências inovadoras na área ambiental, 

conduzidas por comunidades e populações tradicionais, no 

intuito de estender o alcance dessas iniciativas e de difundir 

os resultados obtidos; planejou-se, inicialmente, o apoio a dois 

tipos de Projetos Demonstrativos: o tipo A, que seriam os pro-



140 Sustentabilidade na Amazônia

jetos oriundos da sociedade civil, e o tipo B, oriundos dos ór-

gãos públicos. Todavia, somente os Projetos Demonstrativos 

do tipo A (PD/A) chegaram a ser objeto de financiamento. 

O PPG7, sem dúvida, possuía condições para promover 

uma profunda transformação na região, o que não ocorreu. É 

possível que se tenha pecado, em primeiro lugar, pela ampli-

tude atribuída ao programa; de fato, era de se esperar que um 

programa de cooperação em fase piloto não poderia solucio-

nar todos os graves problemas da região.

A fim de efetuar uma avaliação de meio termo do progra-

ma, o Banco Mundial realizou, em 2000, licitação internacio-

nal, da qual saiu vencedora a empresa holandesa Indufor Ou, 

que, por sua vez, subcontratou, para executar o trabalho, a em-

presa de consultoria STCP Engenharia de Projetos, do Paraná 

(novamente o equivocado procedimento do Banco Mundial, 

que trata as discussões e avaliações de programas ambientais 

como se fossem empreitadas de obras).

As conclusões dessa avaliação (expostas num documento 

bastante extenso, do tipo que poucos se aventuram a folhear) 

apontavam para a necessidade de maior participação da socie-

dade civil, o que, segundo a avaliação, seria o fator de sucesso 

ou de fracasso da gestão ambiental na região.

Quanto aos subprogramas, a avaliação referendou as críti-

cas apresentadas pelo GTA na Reunião de Avaliação dos Par-

ticipantes do PPG7 realizada em 1999, transcritas a seguir.

De maneira geral o PPG7, ao fazer uso da estrutura pública 
para sua gestão, torna-se excessivamente complexo, vez que 
reúne a extrema burocracia dos países doadores, do Banco 
Mundial, do Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
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vimento, Pnud, e a não menos complicada burocracia brasi-
leira. O resultado final é um rol de procedimentos que exige 
uma infinidade de profissionais trabalhando na área meio, 
os quais se preocupam muito mais com os procedimentos e 
menos com as finalidades dos programas;

A responsabilidade pelo gerenciamento dos programas é di-
luída entre o executor, que pode ser o MMA, o Ibama ou ou-
tros, o Banco Mundial, a ABC/MRE e o Pnud. Todos podem 
objetar qualquer ação e todos possuem auditorias próprias. 
Ao final, ocorre simplesmente a inviabilização operacional 
do programa, sem que se saiba quem é o verdadeiro res-
ponsável pelos resultados, sempre aquém do devido. Não 
se pode esquecer da cooperação técnica que vem junto com 
a cooperação financeira, geralmente da alemã GTZ ou do 
inglês DFID, que também precisam concordar ou não com 
qualquer medida;

O SPRN perdeu-se com o ZEE e com a definição das áreas 
prioritárias para o Programa de Gestão Ambiental Integra-
da, PGAI. Em nenhum momento teve condições políticas e 
técnicas para realmente influenciar a definição e execução 
de políticas públicas na área de meio ambiente nos estados; 

O Promanejo, que surgiu tardiamente, depois de muita re-
sistência ao óbvio – a prioridade no investimento ao manejo 
florestal -, confundiu-se com a sensibilização da iniciativa 
privada, e no reducionismo de considerar a floresta somen-
te pela madeira, dando preferência à exploração de baixo im-
pacto, em detrimento do manejo florestal de uso múltiplo;

O Provarzea apenas em 2002 conseguiu finalmente lan-
çar um primeiro edital, repleto de vícios preservacionistas, 
desconsiderando o imenso potencial produtivo que a vár-
zea possui;

O PPD não conseguiu que o Inpa e o Goeld se voltassem 
para a pesquisa aplicada, no atendimento das demandas dos 
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diversos atores da região. Os editais de pesquisa dirigida, 
emitidos pelos próprios pesquisadores, atenderam apenas a 
eles mesmos, não acrescentando nada de novo ao que o Mi-
nistério da Ciencia e Tecnologia, MCT, já operava por meio 
dos Fundos Setoriais;

O Resex, destinado a demonstrar um modelo de gestão 
compartilhada de unidades de conservação e modelos alter-
nativos e sustentáveis de uso do ecossistema florestal, ficou 
perdido no paternalismo e no apoio a atividades produtivas 
que pressupõem a conversão da floresta com a criação de 
animais domesticados e a realização de cultivos agrícolas;

O PDPI, depois de muita morosidade, conseguiu ser inter-
nalizado nos procedimentos do PD/A e começa a dar alguns 
resultados para as comunidades indígenas, apesar de estar 
ainda longe de acerto no ideal produtivo das áreas;

O projeto de Educação Ambiental não apresentou nenhum 
resultado;

O AMA, em que pese suas tentativas de sistematização das 
experiências, não consegue transformá-las em políticas pú-
blicas nacionais;

O PD/A talvez seja a maior decepção. Depois de um início 
promissor, quando se investiu em experiências importantes 
e com a devida rapidez, o Programa começou a efetuar uma 
análise improdutiva do que seria realmente demonstrativo, 
perdendo-se no caminho até chegar ao cúmulo de criar uma 
ONG, chamada contraditoriamente de Coalizão Floresta – 
quando, na verdade, só trata de agropecuária - para gerir 
os resíduos que eventualmente ainda existam. (gta, 1999). 
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O MELANCÓLICO FIM DO PPG7

Durante a realização da Rio 92, os então sete países mais 

ricos do mundo, reunidos no denominado Grupo dos Sete, 

foram pressionados a realizar uma doação milionária, a fim 

de ajudar o Brasil a conter os desmatamentos e queimadas na 

Amazônia. Havia um clima de perplexidade, em face da divul-

gação de índices que apontavam a supressão do ecossistema 

florestal, em benefício da prática de uma primitiva pecuária.

No final da década de 1980, começaram a ser produzidos 

e publicados índices que traduziam a situação ambiental no 

território nacional; a redemocratização recente do país autori-

zava a transparência de informações e a divulgação de todos os 

tipos de estatísticas represadas durante o regime militar. 

Que o incentivo governamental conferido ao processo de 

ocupação da Amazônia, iniciado dez anos antes, trazia conse-

qüências perigosas para a floresta, não era nenhuma novida-

de. O que os indicadores revelaram que causou assombro foi a 

dimensão e a distribuição da ocupação, via produção de grãos 

e cultivo de capim; passava-se, então, a se ter certeza de que o 

estrago era grande e facilmente visível.

A contenção do desmatamento e das queimadas no ecos-

sistema florestal da Amazônia foi o motivo principal para o es-

tabelecimento dum amplo programa financeiro de apoio. Os 

países que compunham o G-7 se mostraram dispostos a rea-

lizar uma doação que chegaria na casa dos bilhões de dólares, 

mas antes dessa doação definitiva, haveria uma oferta inicial, 

destinada ao desenvolvimento de iniciativas que se mostras-

sem apropriadas à manutenção da floresta. 
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Concebia-se, dessa forma, o Programa Piloto para a Prote-

ção das Florestas Tropicais do Brasil, o célebre PPG7, que sur-

gia com o aporte significativo de 250 milhões de dólares; esses 

recursos deveriam ser aplicados num amplo elenco de inicia-

tivas voltadas para o fortalecimento do poder de polícia dos 

órgãos de fiscalização, como também para a implantação de 

opções produtivas que não se baseassem no desmatamento.

O PPG7 foi recebido com entusiasmo pelas organizações 

não governamentais que atuavam na Amazônia; afinal, trata-

va-se de concreta possibilidade de obtenção de financiamen-

to. Contudo, o encaminhamento dos recursos doados até os 

beneficiários sempre foi um exercício burocrático quase im-

praticável. Os países doadores depositavam o dinheiro num 

fundo internacional administrado pelo Banco Mundial, que 

era o gestor oficial do PPG7; do banco, os recursos iam para 

o Tesouro Nacional, para depois serem transferidos ao órgão 

público responsável por sua aplicação (geralmente o Ministé-

rio do Meio Ambiente). 

O problema é que, conquanto a transferência internacio-

nal de dólares seja o padrão tradicionalmente adotado na co-

operação entre países, o MMA observava o regime do reem-

bolso para o repasse dos recursos às instituições executoras; 

ou seja, o Ministério gastava do seu próprio orçamento, para 

então vir a ser reembolsado pelo PPG7. Essa burocracia, insti-

tuída pelo próprio governo brasileiro, extenuava os envolvidos 

na execução do programa, que, não obstante, seguiu esse pro-

cedimento durante os mais de dez anos de sua vigência. 

Os resultados do PPG7 nunca chegaram a ser unanimida-

de; muitas críticas foram dirigidas à morosidade com que os 
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projetos eram executados. De uma coisa, porém, não se tem 

dúvida - por mais de uma década, o PPG7 foi a principal (às 

vezes, única) fonte de recursos para a área ambiental e flores-

tal da Amazônia. As negociações a respeito da segunda fase, 

que suplantaria a fase piloto e envolveria a cifra dos bilhões 

de dólares, naufragaram após a mudança de governo ocorrida 

em 2003; os novos gestores acreditavam que o país não preci-

sava desse tipo de cooperação. 

O fim do PPG7 começou aí; sem brilho, o que poderia ter 

sido um exemplo de cooperação para a sustentabilidade da 

Amazônia, encerrou-se com o gosto melancólico da dúvida: 

valeu a pena?    

AMAZÔNIA, UM NOVO OLHAR

Uma mudança de percepção, todavia, vem ocorrendo pau-

latinamente na região, ainda que não se possa precisar até que 

ponto o PPG7 concorreu para tal; essa mudança implica, em 

última análise, na convergência das atividades produtivas para 

o lastro da sustentabilidade. 

Resta saber que tipos e coeficientes de sustentabilidade 

poderão ser alcançados, considerando-se os parâmetros tecno-

lógicos atualmente disponíveis. Experiências de manejo flo-

restal conduzidas por algumas comunidades indígenas ilus-

tram bem a questão; essas iniciativas, valendo-se de técnicas 

diferenciadas, visavam a diversificação do uso da tecnologia 

do manejo, de regra adstrita a um rol limitado de espécies dos 

ecossistemas florestais.
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Toda a complexidade do manejo indígena dos ecossistemas 
locais pode estar se traduzindo, nos próximos anos, em có-
digos de ética e manejo ambiental, registrados e divulgados 
a outros membros de povos e comunidades indígenas. O 
que se espera desse processo são conceitos e códigos que 
contemplem a diversidade e as especificidades da relação 
de cada povo com seu meio ambiente. (comissão pró-índio, 
2002, p. 35).

A identificação e categorização da sustentabilidade alme-

jada são, nesse momento, fundamentais para subsidiar as 

decisões de investimento. Mas, para se chegar aos níveis ide-

ais de sustentabilidade, é necessário, primeiramente, trans-

por alguns mitos que costumam ser recorrentes nas discus-

sões ambientais.

O primeiro deles sugere que tudo o que é realizado em 

pequena escala é sustentável; esse “culto à pequena escala” é 

o que fundamenta, por exemplo, a defesa que se faz da agri-

cultura familiar como atividade sustentável. Ocorre que, inde-

pendentemente da escala em que é praticada, uma atividade 

produtiva que se baseie no ciclo do desmatamento-queimada-

-plantio jamais pode ser considerada sustentável.

Igualmente, a agricultura familiar praticada em conformi-

dade com os métodos da agroecologia se ajusta apenas em parte 

aos preceitos da sustentabilidade, uma vez que a técnica preco-

niza o resguardo do solo, que é apenas um dos elementos do 

complexo ecossistema; pode-se dizer, assim, que a agroecologia 

se reveste de sustentabilidade relativa, e isso, claro, independen-

temente da escala em que seja praticada. Obviamente, basean-

do-se a atividade no tal ciclo desmatamento-queimada-plantio, 

quanto maior a escala, maior será o grau de insustentabilidade.
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Outro desses mitos dá a entender que tudo o que é comu-

nitário é sustentável; ora, a natureza (comunitária, particular, 

pública) da atividade produtiva não guarda relação com o atri-

buto da sustentabilidade. O manejo florestal para extração de 

madeira - para usar um exemplo atual - pode ser completa-

mente insustentável, mesmo quando praticado por uma co-

munidade muito organizada (e ainda que todo o processo de 

exploração, beneficiamento e comercialização seja realizado 

coletivamente), se a metodologia ali convencionada, não ob-

servando o limite máximo de retirada de espécimes por hecta-

re, impossibilitar a regeneração da floresta no ciclo adequado.

Na tabela 3 (página 146), é apresentado um modelo de 

classificação dos níveis de sustentabilidade, que vai desde a 

prática voltada unicamente para a subsistência, até a produção 

totalmente direcionada para o mercado. Note-se que o rigor 

observado nos critérios de classificação inclui no rol da insus-

tentabilidade mesmo comunidades indígenas - o que é factí-

vel, apesar de muitos não admitirem.

Para que a gestão ambiental venha a ser desempenhada 

com eficiência, faz-se necessária a superação dos equívocos 

conceituais que ainda persistem; somente assim será possível 

chegar-se a uma conexão entre a realidade presente e o que se 

espera do futuro. Trata-se, não há dúvida, de aspiração ambi-

ciosa - uma perspectiva, decerto, bem superior ao que têm a 

oferecer as boas intenções do Banco Mundial e da Cooperação 

Internacional. 
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Povos Indígenas de comércio 
esporádico

Povos Indígenas de comércio 
recorrente

Povos indígenas dependentes 
da produção mercantil

Pequenos produtores 
tradicionais

Latifúndios “tradicionais”

Latifúndios recentes

Migrantes/fronteira

Grandes projetos

Exploradores itinerantes

alta

média

baixa

média

média

média

média

média

média

mitógena¹

mitógena

mitógena/
“tradicional cabocla”

“tradicional cabocla”

“tradicional cabocla”

não formada/
depredatória

não formada/
emergente

aplicada

depredatória

autóctone²

consuntiva³

consuntiva

consuntiva

consuntiva

rentária4

consuntiva

lucrativa5

lucrativa

 categorias socioambientais
sustentabilidade 
ecológica cultura ecológica

orientação 
econômica

1 Advinda do mito. Os elementos naturais são pensados segundo seu lugar no cosmo na-
tivo. Voltada para a subsistência com total independência do mercado. 2 Voltada para o 
consumo doméstico, mas buscando no mercado itens considerados indispensáveis pelas 
comunidades. 3 Voltada para a manutenção de determinado padrão de vida comum das oli-
garquias locais. 4 Voltada para a acumulação de capital, o que significa a abertura constante 
de novas frentes de exploração e de transformação da paisagem florestal.
Fonte: lima & pozzobom; 2000.

Tabela 3. Classificação socioambiental da Amazônia

GESTÃO AMBIENTAL NO ACRE 

Embora não se possa dissociar o Estado do Acre do seu 

histórico de intensa mobilização social, o processo local de or-

ganização da sociedade civil tinha como escopo, na verdade, a 

solução dos conflitos fundiários que tiveram lugar no estado 

a partir dos anos Setenta, quando se iniciou a ocupação dos 

antigos seringais por pecuaristas oriundos do Sul do país.
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Como é cediço, esses conflitos, que opunham, de um 

lado, os seringueiros-posseiros e de outro, os proprietários 

do Sul (os chamados “paulistas”), originaram longo período 

de violência no campo, durante o qual ocorreu o assassinato 

de trabalhadores rurais, entre eles o líder sindicalista Chico 

Mendes. O assassinato de Chico Mendes deflagrou o atendi-

mento da maior demanda do sindicalista, que era a regulação 

de espaços territoriais destinados aos seringueiros, como as 

reservas extrativistas.

A gestão ambiental não estava na pauta das organizações 

locais. O Sistema Estadual de Meio Ambiente foi instituído 

em 1992, diante das pressões do governo federal, que con-

dicionou o acesso indireto aos recursos da União (principal-

mente os direcionados à infraestrutura viária) à composição 

daquele ordenamento; a legislação ambiental foi promulgada 

a fim de garantir-se a liberação de recursos para o asfaltamen-

to de estradas, esta sim, uma prioridade, sem exceção, de to-

dos os governos estaduais. Quando o sistema foi instituído, 

já haviam sido criados quase dois milhões de hectares de re-

servas extrativistas, o equivalente a 15% do território estadual.

SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

No Acre, da mesma forma como acontece na maioria dos 

estados brasileiros, os instrumentos de gestão ambiental são 

provenientes do Sistema Nacional de Meio Ambiente; cópia 

fiel deste último, o Sistema Estadual, estabelecido pela Lei Es-

tadual n° 1.022/92, prescreve a existência de um órgão execu-

tivo central, uma estrutura colegiada instituída como Conse-
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lho, e órgãos e instituições de execução secundária; a lei prevê 

ainda a criação de unidades de conservação. 

O diferencial que tornou o modelo estadual mais com-

plexo e de difícil efetivação foi a inclusão do tema Ciência e 

Tecnologia; o aparato normativo e institucional previsto na lei 

abrange ambos os temas de forma simbiótica, abordando-os 

como uma única matéria.  Em face da pouca relevância con-

ferida à gestão ambiental e aos assuntos a ela relacionados, 

tanto pela estrutura pública quanto pelos movimentos sociais, 

essa vinculação e os conseqüentes complicadores operacio-

nais são poucos sentidos e se mantêm por vários governos; 

os dois temas têm sido, assim, maltratados, e apresentam, ao 

longo de mais de quinze anos, poucos resultados.   

Também copiando o sistema nacional - que já antevia es-

cassez de recursos na área ambiental, circunstância que se 

perpetua no tempo - o sistema estadual previu a criação de 

um Fundo Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, 

a ser provisionado com recursos oriundos dos procedimentos 

de licenciamento, orçamento estadual e doações.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente é o órgão central 

do Sistema Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

(Sismact); o Instituto de Meio Ambiente do Acre, órgão da 

Administração indireta, é o executor do Sismact para o Meio 

Ambiente, responsável pelo controle ambiental, em conso-

nância com o órgão federal, Ibama; o Conselho Estadual de 

Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (Cemact) é o órgão su-

perior do Sismact e conta com estrutura formada por plená-

rio, câmaras técnicas e secretaria administrativa. O plenário 

do Cemact, presidido pelo Secretário de Ciência e Tecnologia 
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e Meio Ambiente, é integrado por um representante de cada 

ente a seguir:

•	 Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), responsá-

vel pela Secretaria Administrativa;

•	 Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que 

preside o Cemact;

•	 Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), órgão exe-

cutor do Sismact para o tema agregado - Ciência e 

Tecnologia;

•	 Secretaria de Turismo;

•	 Secretaria de Estado de Planejamento;

•	 Secretaria de Estado de Agropecuária;

•	 Secretaria de Estado da Educação e Cultura;

•	 Ministério Público Estadual;

•	 Municípios do Estado, representados pela Associação 

de Prefeitos do Acre;

•	 Universidade Federal do Acre;

•	 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis;

•	 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária;

•	 Fundação Nacional do Índio;

•	 Federação da Agricultura do Estado do Acre;

•	 Federação das Indústrias do Estado do Acre;

•	 Federação do Comércio do Estado do Acre.

Integram ainda o Conselho Estadual três representantes 

de entidades civis legalmente constituídas que tenham atua-

ção na área do Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia. Atu-



152 Sustentabilidade na Amazônia

almente, são essas as entidades: Rede Acreana de Mulheres 

e Homens, organização da sociedade civil que executa proje-

tos relacionados aos direitos humanos e relações de gênero; 

Fundação SOS Amazônia, organização da sociedade civil de 

cunho ambientalista-preservacionista; Federação dos Traba-

lhadores na Agricultura do Acre, organização da sociedade 

civil que representa os interesses dos trabalhadores rurais e 

pequenos e médios proprietários de terra. 

A composição do Cemact, considerada equivocadamen-

te como fator determinante para o precário funcionamen-

to do colegiado, foi objeto de alteração pelas Resoluções             

001/1999, 002/2001, 001/2003 e 001/2006; a conclusão, 

óbvia, é que nenhuma dessas resoluções apresentou resulta-

do satisfatório. Além do Cemact, também foram criados con-

selhos municipais de meio ambiente na capital, Rio Branco, 

e, até o momento, em outros três municípios do Acre; esses 

conselhos, de maneira geral, seguem a estrutura do Cemact e 

apresentam problemas operacionais semelhantes, agravados 

pelas frágeis gestões municipais.

A EFETIVIDADE DO SISTEMA

Durante pelo menos os dez primeiros anos de existência 

do Cemact, discutiu-se de forma ostensiva duas questões que 

à época pareciam fundamentais para o funcionamento do co-

legiado: legitimidade e paridade. Legitimidade, considerando-

se que as organizações participantes deveriam ter atuação nos 

temas que direta ou indiretamente possuem algum tipo de 

vinculação com a área ambiental; e paridade, na medida em 
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que o número de instituições oriundas do governo e da socie-

dade civil tinha que ser equivalente.

Diante das dificuldades para definir-se objetivamen-

te que missão institucional se identificava com a ampla e 

complexa temática ambiental, tendia-se sempre a relacionar 

paridade com legitimidade: se não houvesse o mesmo nú-

mero de representantes do governo e da sociedade civil, não 

haveria, por conseguinte, legitimidade; em outras palavras, 

não era relevante o fato de a instituição ter ou não atuação no 

meio ambiente, mas, sim, se a natureza dessa instituição era 

pública ou privada. 

Todavia, a realidade demonstrou a impossibilidade - ainda 

hoje não há exemplos no país de conselhos paritários na área 

ambiental – de se manter uma distribuição matemática que 

agradasse a todos e significasse o ideal de paridade. Ademais, 

a pouca competência técnica para fazer funcionar o Cemact 

causou, em certa medida, o esvaziamento do organismo, e a 

sua importância - que é real – foi minimizada ao longo do 

tempo, principalmente diante do afastamento paulatino de 

entidades que detinham direito legítimo de participação.

Não obstante, o Cemact possui relevante poder de influ-

ência na organização das atividades produtivas no território 

estadual, podendo orientá-las no sentido do desenvolvimento 

sustentável; esse poder faculta ao colegiado uma posição es-

tratégica e de grande abrangência na definição e execução de 

políticas públicas de desenvolvimento. Dessa forma, o Cemact 

não pode ser desconsiderado como organismo fundamental 

para a gestão ambiental no estado; todavia, ressalvando-se al-

gumas situações, sempre foi o que ocorreu.
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Um fato interessante é que, em face das mudanças po-

líticas ocorridas no estado a partir de 1998, quando a outro-

ra oposição assumiu o governo (devendo permanecer pelo 

menos até 2014), o jogo mudou radicalmente no Cemact - a 

disparidade passou a privilegiar os que antes reivindicavam a 

paridade. A nova conformação possibilitou a aprovação, em 

1999, da mais incoerente resolução da história do colegiado, 

que reconheceu o direito de posse em situações de ocupação 

de propriedades rurais (em alguns casos, invasão), autorizan-

do o licenciamento de desmatamentos e queimadas ilícitas, 

as quais, em grande parte, ocorrem em áreas de reserva legal.

Em 1997, o Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA) 

- entidade que à época compunha o plenário -, propôs altera-

ção das disposições do regimento interno, no intuito de tor-

nar mais efetiva a atuação do Cemact; é possível que se tenha 

chegado, nessa ocasião, transpondo-se as triviais discussões 

acerca da paridade, ao cerne das dificuldades enfrentadas pelo 

organismo - a falta de pragmatismo presente nos procedimen-

tos do colegiado. Sob o argumento de que o Cemact poderia 

aprovar maior número de resoluções, e ampliar sua influência 

nos rumos ambientais do estado e no cotidiano dos indivídu-

os, o CTA alvitrou significativas propostas:

•	 Representação da entidade-membro perante o Cemact 

por meios institucionais, de forma impessoal (e não 

de modo pessoal, pelo respectivo representante);

•	 Cominação de penalidade à entidade-membro (e não 

ao respectivo representante);

•	 Exclusão de entidade-membro após duas faltas con-
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secutivas nas reuniões plenárias, ordinárias ou não; e 

nova inclusão somente depois de cumprido o prazo de 

quatro anos;

•	 Admissão de entidade por solicitação da interessada 

ou por convite do plenário, em ambos os casos, após 

aprovação por maioria absoluta de votos;

•	 Eleição direta, realizada entre as entidades-membros, 

para a presidência do plenário, cujo mandato seria de 

dois anos;

•	 Ajuda de custo para as entidades da sociedade civil, 

exceto as patronais.

Nenhuma dessas propostas foi acatada à época de sua 

apresentação pelo CTA; em 2000, elas foram reapresentadas, 

desta feita por uma instituição governamental, a Funtac, e 

foram aprovadas com modificações (conforme Resolução n° 

002/01), excluindo-se o dispositivo referente à eleição para 

presidência, que foi rejeitado com o voto do próprio governo 

(sema, 2000). 

A controvérsia sobre a paridade foi superada diante da 

possibilidade de responsabilizar-se a entidade-membro, bem 

como de deliberar-se objetivamente a respeito da admissão e 

exclusão de participantes. A questão da paridade, na verdade, 

estava relacionada à eventual ocorrência do “voto de banca-

da”, situação comum no Congresso Nacional, em que todos os 

membros de uma bancada seguem o mesmo posicionamento 

e votam em conjunto - o que nunca aconteceu no Cemact; em 

razão da natureza peculiar dos temas ambientais, as entidades 

costumam assumir posturas próprias. Sendo assim, mais im-
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portante que a conformação jurídica é o compromisso dessas 

instituições com os ideais do desenvolvimento sustentável. 

O ZEE COMO INSTRUMENTO DE ORDENAMENTO 

TERRITORIAL

Em 2001, foi finalmente concluída uma primeira e tímida 

etapa do zoneamento estadual; essa primeira fase, contudo, 

não foi de grande valia para qualificar o ZEE como instrumen-

to de ordenamento territorial. Elaborado, na maior parte, com 

base em dados secundários (oriundos principalmente do Pro-

jeto Radam Brasil, de 1970), o ZEE concluído apresentava fa-

lhas que comprometiam a sua aplicação até mesmo como ins-

trumento de planejamento, quanto mais para o ordenamento 

pretendido; exceção deve ser feita aos trabalhos de inventários 

florestais, únicos dados primários do documento, que pode-

riam com segurança orientar a implantação do manejo flores-

tal para produção de madeira.

A frágil elaboração da primeira fase ensejou uma segun-

da fase, que deveria ser mais robusta quanto aos dois princi-

pais elementos de um zoneamento: levantamentos técnicos 

e participação pública. O resultado final foi transformado 

em legislação estadual em 2007, e os órgãos de governo vêm 

tentando aplicar as determinações ali prescritas às ações de 

planejamento da ocupação produtiva do território, o que nem 

sempre é fácil.

A fim de não se reincidir nas fragilidades do ZEE, e, ao 

mesmo tempo, recuperar-se a aplicação do mecanismo, uma 

nova metodologia, denominada Ordenamento Territorial Local 
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(OTL), foi implantada, a título de experiência piloto, no muni-

cípio de Brasiléia; a expectativa é que o OTL promova a parti-

cipação social, de forma que as definições quanto às vocações 

produtivas sejam pactuadas adequadamente (sem os vícios do 

malfadado “empoderamento”) com os produtores – o que sana-

ria a lacuna mais expressiva do processo de zoneamento. 

A despeito do esforço público para pôr em prática os 

onerosos resultados do ZEE, ao que parece, o estado acabou 

perdendo o bonde do entusiasmo com os zoneamentos, que 

cruzou o país no final da década de 1980. À época, acreditava-

se no potencial desse instrumento para organizar a ocupação 

na Amazônia. Hoje, tanto as fragilidades do mecanismo são 

manifestas, quanto são reconhecidas as dificuldades de se 

estabelecerem definições técnicas que confiram potencial de 

uso específico a determinada área; por isso, atribui-se mais 

importância aos princípios de gestão integrada, mais coesos e 

de mais fácil assimilação.    

Desta perspectiva, a promoção de uma gestão integrada de 
recursos naturais e do meio ambiente pode nos levar não 
só ao questionamento de certas modalidades técnicas de ex-
ploração, mas também estimular a busca de transformação 
das condições sociais que cercam seu exercício. A simples 
gestão de recursos naturais pressupõe certamente que nós 
possamos apreender ao mesmo tempo os aspectos técnicos 
e sócio-institucionais do processo de desenvolvimento. (go-
dard, 1997, p. 209). 

Por muito tempo - desde a década de 1970 - considerou-se 

que o ZEE era a solução definitiva para se alcançar a sustenta-

bilidade. Agora, tudo indica que o instrumento está perdendo 

a validade - cada vez mais se reconhecem as limitações orça-
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mentárias, sociais e políticas que emperram o zoneamento; e, 

o que é mais grave, torna-se evidente a precária contribuição 

do mecanismo para o desenvolvimento sustentável de uma 

região (da Amazônia, no caso).

FONTES DE FINANCIAMENTO

Por razões de insuficiência orçamentária, e diante ainda 

da eterna condição de segundo plano imposta à área ambien-

tal, pouco se investe dos recursos orçamentários estaduais 

para a solução dos graves problemas ambientais que afetam 

o estado; o que soa contraditório, uma vez que, no Acre, a 

maioria desses problemas está vinculada ao modelo produti-

vo tradicionalmente adotado na região - existindo assim uma 

efetiva relação entre o Meio Ambiente e a geração de riquezas. 

A realização de investimentos no enfrentamento das questões 

ambientais, desse modo, certamente asseguraria o incremen-

to da arrecadação estadual. 

Forçoso dizer que a gestão ambiental no Acre sempre es-

teve associada à Cooperação Internacional. Alguns projetos, 

citados a seguir, permitiram a definição dos instrumentos de 

gestão hoje disponíveis no estado.

BID - O Banco Interamericano de Desenvolvimento finan-

ciou em 1990, a fundo perdido, um projeto pioneiro, or-

çado em um milhão de dólares, com o objetivo de diag-

nosticar o ecossistema e desenvolver modelos adequados 

de uso sustentável em quatro unidades de reservas ex-

trativistas: São Luís do Remanso, Santa Quitéria, Porto 
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Dias e Cachoeira; o projeto possibilitou a estruturação 

das quatro reservas, e promoveu a realização de trabalhos 

científicos (inventários florestais, levantamentos etnobo-

tânicos, estudos socioeconômicos e de fauna) que em-

basaram a elaboração da metodologia do Manejo Flores-

tal de Uso Múltiplo e Gestão Comunitária. Atualmente, 

encontra-se em execução no estado outro grande projeto 

- estimado em cerca de 150 milhões de dólares, financia-

dos pelo BID por meio de um empréstimo -, direcionado 

para a implantação de um modelo de desenvolvimento 

baseado na agrossilvicultura.

ITTO - a Organização Internacional de Madeiras Tropicais 

apoiou a realização de três experiências de manejo flores-

tal comunitário, que foram realizadas na Floresta Estadu-

al do Antimary, Floresta Nacional do Macauã e Projeto de 

Assentamento Extrativista Porto Dias. Essas experiências, 

que deram ensejo à realização de estudos florestais e à ela-

boração de um modelo tecnológico de Manejo Florestal de 

Uso Múltiplo, orientaram a formatação do ordenamento 

florestal madeireiro atualmente em vigor no estado.

PPG7 - O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tro-

picais do Brasil, o mais amplo programa de cooperação 

que até hoje já existiu no Acre, atuava em três frentes: de-

finição de políticas públicas e estruturação dos órgãos do 

Sistema de Meio Ambiente (SPRN); apoio a atividades am-

bientalmente adequadas desenvolvidas por pequenos pro-

dutores (PD/A); e realização de pesquisas orientadas para 
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o desenvolvimento de novos modelos de uso dos recursos 

naturais (PPD). Todos os projetos financiados pelo PPG7 

no estado se destinavam ao estabelecimento de procedi-

mentos para a gestão ambiental. 

 

O apoio nacional à gestão ambiental no estado, ainda que 

acanhado, proveio de programas e projetos de grande alcance, 

a maioria oriundos, direta ou indiretamente, do Ministério do 

Meio Ambiente:

PMACI - O Programa de Proteção ao Meio Ambiente e Apoio 

às Comunidades Indígenas teve como objeto a minoração 

dos impactos acarretados pelo asfaltamento da BR 364, no 

trecho Porto Velho-Rio Branco. Orçado em oito milhões 

de dólares, o programa promoveu a realização de diversos 

estudos na sua respectiva área de influência, tendo apoia-

do iniciativas de produção baseadas na agrossilvicultura.

PNMA-PED - O Programa de Execução Descentralizada do 

Programa Nacional de Meio Ambiente iniciou um proces-

so de participação dos municípios na discussão das ques-

tões ambientais. Todavia, devido à configuração do pro-

grama, que tinha pouco envolvimento da sociedade civil, 

grande parte dos recursos terminou sendo usada na aber-

tura de ramais e no apoio à produção agrícola tradicional.

FNMA - O Fundo Nacional de Meio Ambiente - não obstante o 

rigoroso e mesmo contraditório procedimento burocrático 

a que está subordinado - tem apoiado pequenas prefeitu-
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ras e organizações da sociedade civil no desenvolvimento 

de projetos relacionados às questões ambientais, geral-

mente enfocados na coleta seletiva de lixo e implantação 

de modelos de agrossilvicultura.

REGULAÇÃO AMBIENTAL

Do processo de licenciamento às diretrizes de ocupação 

do estado, os procedimentos são efetuados de forma ortodoxa, 

baseando-se nos princípio do comando e controle. Os governos, 

usando alguma capacidade de investimento estatal como meio 

de persuasão - diante da pouca ou nenhuma capacidade de in-

vestimento privado -, têm, reiteradamente, estabelecido a forma 

de ocupação com esteio em referências bastante provincianas.

Não há discussão acerca da introdução dos instrumentos 

econômicos e de mercado na regulação ambiental estadual, 

que nunca se orientou no sentido de impulsionar atividades 

econômicas coerentes com a realidade ecossistêmica local. Na 

verdade, o fato de o meio ambiente não estar incluído entre os 

temas públicos prioritários, e ainda a inconsistência técnica 

que perdura nos órgãos ambientais, leva esses organismos a 

uma atuação precária, enfocada, grande parte, em assuntos 

banais, como o barulho causado por sermões noturnos em 

igrejas evangélicas. 

O processo de licenciamento, embora equivalente ao ins-

tituído no Ibama, costuma observar menor rigor técnico. Ge-

ralmente, diante do requerimento de licença prévia, o órgão 

ambiental, analisando a necessidade de realização de estu-

dos ambientais, indica, entre as modalidades previstas (EIA/



162 Sustentabilidade na Amazônia

Rima, Plano de Controle Ambiental, Diagnóstico Ambiental 

Expedito, e outros), a que deve ser efetivada pelo empreen-

dedor; a opção entre uma ou outra dessas modalidades – a 

despeito de implicar numa diferença de custos considerável 

- é efetuada de forma precária, já que não existem critérios 

que orientem os procedimentos.

Uma situação que exemplifica o caráter aleatório de tais 

deliberações ocorreu na segunda metade da década de 1990, 

durante o licenciamento da pavimentação da BR 364 – trecho 

Rio Branco/Cruzeiro do Sul. O Imac submeteu a expedição da 

respectiva licença à apresentação de um Relatório de Ausência 

Impacto Ambiental Significativo (Raias); ou seja, o próprio ór-

gão ambiental, antecipadamente, e sem a realização de qual-

quer levantamento prévio, deduziu que a pavimentação de um 

trecho de estrada que corta a floresta não causaria impacto am-

biental, não havendo, portanto, necessidade de se efetuarem 

estudos ambientais mais densos. 

Os órgãos ambientais – cuja responsabilidade é enorme 

no processo de     licenciamento – geralmente não dominam 

as características técnicas inerentes ao empreendimento a ser 

licenciado, tampouco os elementos de gestão ambiental inse-

ridos na acepção dos procedimentos. O presidente do órgão 

exerce poder de decisão em todo o trâmite processual - da exi-

gência de estudos ambientais, à expedição das licenças -, e as 

raras audiências públicas são tratadas comumente como óbi-

ce, e não como oportunidade de aperfeiçoamento do processo; 

os órgãos responsáveis costumam dificultar, certamente por 

insegurança técnica, a manifestação das comunidades atingi-

das pelo empreendimento a ser licenciado.  
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Merece menção o Pacto Federativo em vigor nos estados, 

que define critérios de distribuição de competência entre o ór-

gão federal, Ibama, e os órgãos estaduais, para a expedição de 

licenciamentos ambientais; no caso do Acre, ao Ibama compe-

te o licenciamento dos desmatamentos e queimadas em áreas 

inferiores a 50 hectares, e ao órgão estadual, Imac, em  áreas 

superiores a 50 hectares. A despeito da aparente incongruên-

cia dessa distribuição, o fato é que a descentralização – impor-

tante, não há dúvida, para atribuição de responsabilidade em 

âmbito local - pode vir a se configurar num grave problema, se 

não estiver escoltada por regras de procedimento.

Decerto que o órgão ambiental estadual é mais suscetível 

às ocasionais influências das partes interessadas do que o ór-

gão federal. Na esfera estadual, os governos frequentemente 

são os maiores empreendedores, ao tempo que detêm poder 

de mando sobre os órgãos de jurisdição correlata; dessa forma, 

é conveniente que o licenciamento seja vinculado a normas de 

procedimentos que arroguem mais legitimidade às decisões, 

abstraindo destas eventual índole de parcialidade. O ideal é 

que esses procedimentos sejam direcionados para a criação de 

espaços regimentais coletivos de decisão interna, bem como 

para o envolvimento da sociedade civil. 

A NOVA GESTÃO AMBIENTAL 

É possível transformar a gestão ambiental estadual num 

modelo que impulsione a ocupação socioeconômica baseada 

na floresta - restringindo, ao mesmo tempo, a ampliação e 

consolidação da agricultura e pecuária na região. 
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A distinção e caracterização das atividades econômicas, e a 

demarcação da escala dos empreendimentos seria a primeira 

etapa (digamos assim) a ser cumprida - o que demandaria a 

introdução, no sistema ambiental estadual, dos instrumentos 

econômicos concernentes ao princípio do poluidor/pagador.

A generalização determinada pelo princípio do comando e 

controle confere o mesmo tratamento a atividades distintas ou 

praticadas em diferentes escalas; vale dizer, exige do pequeno 

produtor, que desmata 3 hectares por ano - como também de 

quem pratica a exploração florestal via manejo -, os mesmos 

procedimentos impostos ao grande produtor pecuarista ou 

agricultor, que desmata 100 hectares por ano.

A aplicação dos aludidos instrumentos possibilitará que se 

diferenciem os tipos de empreendimentos mais adequados à 

realidade ambiental local; também autorizará que lhes sejam 

conferidos certos benefícios – estimulando-se, dessa forma, 

tanto a instalação, quanto o exercício dessas atividades eco-

nômicas -, sempre no intuito da concretização paulatina do 

desenvolvimento sustentável. Em última análise, o que se es-

pera é que a aplicação dos instrumentos econômicos permita 

ampliar a competitividade da floresta, tornando a atividade 

florestal mais atrativa em termos de exigências burocrático-

administrativas, e minimizando os embaraços que dificultam 

o estabelecimento dessa opção produtiva.   

A nova gestão ambiental deverá ainda, atendendo a prin-

cípio já presente na legislação sobre recursos hídricos, adotar 

as bacias hidrográficas como referência territorial para o pla-

nejamento das ações de políticas públicas. O recorte corres-

pondente à divisão política tradicional não convém ao planeja-
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mento ambiental, uma vez que as estruturas administrativas 

territoriais baseadas nos municípios não coincidem, salvo 

em casos raros, com a distribuição geográfica dos recursos e 

meios naturais.

De fato, não seria possível encontrar um recorte territorial 
único que pudesse responder ao mesmo tempo às exigên-
cias ecológicas, administrativas e econômicas e às tradições 
históricas. E, pelo fato do recorte administrativo não corres-
ponder ao recorte ecológico ou à organização espacial dos 
domínios de recursos, torna-se difícil implantar mecanis-
mos institucionais que assegurem a retroação das intera-
ções ecológicas no nível das opções relacionadas a estraté-
gias de desenvolvimento (godard, 1997, p. 228). 

No caso do Acre, a relevância das bacias hidrográficas é 

acentuada ante a circunstância de ser o estado o guardião das 

cabeceiras de importantes afluentes da Bacia do Rio Amazonas; 

o Acre é responsável pela subsistência dos fluxos das Bacias do 

Juruá e Purus, fundamentais para o balanço hídrico do Soli-

mões, um dos mais importantes rios que formam o Amazonas. 

Portanto, é condição mandatória para a manutenção des-

sas cabeceiras que as bacias venham a ser convertidas em 

padrão referencial para o estado - que, dessa forma, prestará 

relevante serviço ambiental aos demais entes federativos que 

dependem do Amazonas; um dia, quem sabe, quando os re-

cursos naturais alcançarem a importância almejada, será pos-

sível cobrarem-se royalties por esses serviços.

As ações de monitoramento e controle das bacias pode-

rão se dar por meio da elaboração e publicação de relatórios 

periódicos de qualidade ambiental, que irão definir os indi-

cadores de cada bacia hidrográfica; estabelecendo-se o padrão 
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de qualidade ambiental esperado, será possível demarcar-se a 

capacidade de suporte da bacia, bem como a distribuição das 

respectivas cotas de uso.

O Acre faz fronteira com Peru e Bolívia, além de Rondô-

nia e Amazonas; essa situação geográfica confere ao estado 

posição estratégica em relação às questões ambientais. É im-

possível relevar o fato de que as cabeceiras de alguns rios são 

limites naturais da fronteira internacional; como também é 

impossível desconsiderar que, no interior da floresta, existe 

intensa dinâmica populacional nessas zonas limítrofes, ocor-

rendo migração expressiva em ambas as direções (e os brasi-

leiros, que sempre estão em maior número, ocupam os dois 

lados da fronteira).

O estado e seus representantes no parlamento, dessa for-

ma, deverão direcionar esforços para a consolidação da Orga-

nização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), fazen-

do valer os termos do Acordo de Tarapoto, pelo qual países 

da região amazônica se comprometeram a promover, como 

suporte de suas economias, a atividade florestal praticada sob 

critérios sustentáveis.

Por fim, a nova gestão ambiental deverá ser exercida de 

modo integrado com a sociedade civil. Em vista do histórico 

movimento social eclodido no estado, e ainda, do alto nível de 

organização alcançado pelas entidades do terceiro setor, não 

há como se abrir mão da participação social no desenvolvi-

mento e execução de políticas públicas; tampouco essa parti-

cipação pode ser desempenhada como mera colaboração vo-

luntária. As entidades locais possuem estrutura considerável, 

operam significativo volume orçamentário anual, e há muito 
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se profissionalizaram; por conseguinte, estão capacitadas para 

atuar como executoras de programas governamentais, funcio-

nando como uma espécie terceirização sem fins lucrativos, e 

executando políticas públicas de forma mais eficiente e sob 

custos mais vantajosos para o próprio Estado.
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INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

No Brasil, referências ao incentivo de atividades econô-

micas encontram-se presentes na legislação ambiental des-

de a década de 1930; é o caso do Código de Águas (Decreto 

n° 24.643/34), bem como do antigo Código Florestal (Lei n° 

4.771/65) -, estatutos que encerram nítida preocupação com a 

manutenção do estoque dos recursos naturais, ainda que sob 

um enfoque utilitarista, e não em razão da importância desses 

recursos para os ciclos ecossistêmicos. Sem embargo do pio-

neirismo desses ordenamentos legais, o fato é que somente 

no decorrer da década de 1990, os chamados Instrumentos 

Econômicos de Gestão Ambiental foram incluídos na pauta 

das discussões sobre os temas ambientais; esses instrumen-

tos estão compreendidos no princípio do poluidor/pagador, 

mandamento segundo o qual os prejuízos ambientais devem 

ser arcados pelo empreendimento que lhes deu causa.

A aplicação desse princípio, antes adstrita aos países da 

OCDE, vem sendo ampliada significativamente. No Brasil, ele 

foi introduzido em diversos ordenamentos, sob distintas for-

mas; no Snuc, por exemplo, o preceito embasa a previsão de 

pagamento, a título de compensação ambiental, às unidades 

de conservação afetadas por empreendimentos prejudiciais ao 

meio ambiente. 

Há um determinado consenso de que as externalidades am-
bientais ocorrem, e geralmente os custos de sua recuperação 
são cobertos por esforço social, porque os responsáveis pelo 
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dano não são obrigados a suportar sua mitigação. Significa 
imputar ao agressor a responsabilidade objetiva da repara-
ção do dano por ele causado. Este princípio está explícito no 
Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, especialmente 
no seu parágrafo 3º, e se distribui na legislação ordinária 
aprovada pelo Congresso Nacional, nas normas regulamen-
tares baixadas pelo Poder Executivo. (ibama, 2002, p. 09). 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada na Rio 

92, por seu art. 11,  destaca a necessidade do uso dos instru-

mentos econômicos na gestão da conservação da biodiversida-

de, prescrevendo que “cada parte contratante deve, na medida 

do possível e conforme o caso, adotar medidas econômica e 

socialmente racionais, que sirvam de incentivo à conservação 

e utilização sustentável de componentes da diversidade bioló-

gica” (ibama,  2002, p. 09). 

O dispositivo, como se vê, não é de fácil assimilação, re-

querendo elaboração mais precisa. Na verdade, é comum in-

cluírem-se na categoria dos instrumentos econômicos os me-

canismos que ocasionalmente não se ajustem à qualificação 

comando e controle; ou seja, os mecanismos que não estejam 

nitidamente caracterizados como comando e controle – por 

não se moldarem à natureza punitiva e não se mostrarem in-

tensivos em fiscalização e multas – são automaticamente in-

cluídos no rol dos instrumentos econômicos.

Os instrumentos econômicos, todavia, devem satisfazer o 

requisito fundamental de permitir a inclusão das externalidades 

ambientais e sociais nas planilhas de custos dos produtos. Dessa 

forma, eleva-se o preço médio praticado no sistema econômico 

como um todo até o patamar exigido pelos preceitos do desen-

volvimento sustentável - a despeito de eventual redução no pa-
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drão de consumo, e moderado desaquecimento da economia. 

Existem muitos instrumentos que atendem ao aludido re-

quisito, não havendo limite para o surgimento de novos; para 

cada hipótese a ser contemplada, haverá sempre um grande 

elenco de possibilidades. 

Os instrumentos econômicos podem ser classificados como 

(a) instrumentos de mercado e (b) instrumentos públicos.

a. Instrumentos Econômicos de Mercado: adstritos ao setor 

privado, infundem expressivo efeito na conduta de compor-

tamento do público, permitindo que as empresas aperfeiço-

em sua sinergia com o consumidor; incluem os sistemas de 

rotulagem ambiental, auditorias e certificações (como o selo 

verde), sob todas as vertentes e modelos. Esses instrumen-

tos, que começam a influir no desempenho empresarial, 

devem observar duas condições imprescindíveis: credibili-

dade e legitimidade, conferidas por meio de procedimen-

to lídimo e transparente, sujeito a auditorias periódicas, e 

conduzido por instituições privadas reconhecidas, sem in-

terferência de organismos públicos. Algumas instituições 

que prestam esse tipo de serviço são bastante conceituadas, 

dispondo de grande prestígio; é o caso da International Stan-

dard Organization, responsável pelas séries ISO 14.000; do 

Instituto Biodinâmico, para os produtos agroflorestais or-

gânicos; e do Conselho Internacional de Manejo Florestal 

(FSC), para os produtos de origem florestal.   

b. Instrumentos Econômicos Públicos: possibilitando a so-

lução de limitações inerentes ao orçamento público, esses 

instrumentos ampliam a arrecadação, a fim de estender 



172 Sustentabilidade na Amazônia

às questões ambientais o investimento governamental. 

São circunscritos ao âmbito estatal e dizem respeito à co-

brança de tributos, isenções fiscais, prêmios e facilidades 

burocrático-administrativas. Sem embargo de implicarem 

maior eficácia, menores custos operacionais e maior efeito 

pedagógico (em relação aos instrumentos de mercado), os 

instrumentos públicos estão subordinados à atuação go-

vernamental; sua subsistência, dessa forma, depende da 

implantação de políticas de governo. 

A escolha de um respectivo instrumento deve orientar-se 

pelo objetivo a ser alcançado e - mais importante – deve levar 

em conta as características e a escala da atividade econômi-

ca cuja externalidade ambiental se deseja regular. No caso 

dos instrumentos econômicos públicos, a seleção deverá ter 

em vista certas especificidades, como compatibilização com 

o Sistema Tributário Nacional, custos administrativos, mini-

mização do preço final para o consumidor, progressividade, 

e efeitos quanto à elevação de receitas governamentais (cher-

mont & mota, 1996). 

A atividade florestal se reveste de vantagens comparativas 

que a amoldam perfeitamente ao uso dos instrumentos eco-

nômicos - públicos e de mercado; com efeito, em face da sua 

natureza autorregulatória (vale dizer: depende da floresta para 

se manter), é inerente a essa opção econômica a preocupação 

quanto ao resguardo do estoque florestal. As indústrias insta-

ladas na Amazônia (que não devem ser confundidas com as in-

contáveis serrarias itinerantes montadas na região) costumam 

ser extremamente rigorosas na observação de procedimentos 
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relativos à manutenção do povoamento florestal, suplantando, 

em tal questão, o mero cumprimento das exigências legais.

Ademais, o mercado no qual se insere a atividade flores-

tal se pauta por rígidas condutas de atuação. Se até há algum 

tempo havia certa resistência à certificação efetuada pelo FSC 

– que era sempre relacionada a um eventual aumento nos 

custos de produção e, em última análise, à perda de competi-

tividade –, hoje prevalece a convicção de que somente os em-

preendimentos certificados terão condições de permanecer no 

mercado. Nem é preciso aludir ao alto padrão de qualidade 

que o FSC impõe às empresas credenciadas, independente-

mente da política de preço que elas pratiquem. 

É justamente no procedimento da certificação, aliás, que 

se acentua a adequação da atividade florestal aos instrumentos 

econômicos. A certificação, que aufere incentivos financeiros 

para o manejo florestal, estimula os produtores a se voltarem 

para a manutenção das florestas, e não para substituição des-

tas pela agricultura ou pecuária (amigos da terra & gta, 1996). 

Na esfera pública, a introdução dos instrumentos econô-

micos está subordinada à formulação de ordenamentos legais 

ou normativos; quanto a esse aspecto, os instrumentos públi-

cos podem ser divididos em três níveis de institucionalização:

a. Instrumentos de políticas de Estado: são os que demanam 

mudanças profundas no arcabouço jurídico, e justamente 

por essa razão levam tempo para ser introduzidos; uma vez 

constituídos, todavia, sua permanência é duradoura. Esses 

instrumentos, cuja elaboração e implantação envolvem o 

Poder Legislativo e o Executivo, devem necessariamente 
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originar-se das demandas sociais, uma vez que espelham 

condutas já reconhecidas pela sociedade; um exemplo 

dessa categoria de instrumentos públicos é o dispositivo 

constitucional que impõe a realização de Avaliação de Im-

pactos Ambientais para a instalação de empreendimentos 

potencialmente poluidores. 

b. Instrumentos de políticas de governo: são aqueles introdu-

zidos por ordenamentos propostos pelo Executivo, como 

decretos, medidas provisórias, e legislações ordinárias que 

não implicam em quórum privilegiado no Legislativo. Co-

mumente, integram plataforma de governo, traduzindo, 

portanto, a postura ou conduta do respectivo mandato; 

dessa forma, gozam de relativa estabilidade, uma vez que 

– a despeito de sua previsão legal – podem vir a ser supri-

midos, conforme se modifiquem as políticas públicas, o 

que não raro ocorre sempre que uma nova Administração 

assume o governo.

c. Instrumentos da Administração Pública: são aqueles formu-

lados e conduzidos por determinada área ou setor da Ad-

ministração Pública, e estabelecidos mediante resoluções e 

instruções normativas, por exemplo; se, por um lado, podem 

ser implantados mais facilmente - já que não dependem de 

ordenamento legal – por outro, revestem-se de maior preca-

riedade. Desse modo, esses instrumentos não podem com-

preender matéria sujeita à exclusiva regulação legal, como é 

o caso da definição de hipótese de incidência tributária.    



175Associação Andiroba

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS INDICADOS 
PARA A AMAZÔNIA

As atividades econômicas podem gerar externalidades 

ambientais negativas, que causem danos ao bem-estar dos 

indivíduos; um meio de ressarcimento desses danos é a in-

ternalização dos custos externos nas estruturas de produção e 

consumo (galvão, 2000). Esse tipo de solução já é admitido 

no caso dos recursos hídricos e da poluição atmosférica. 

Os rios próximos aos grandes centros urbanos no Brasil 
são poluídos porque as externalidades derivadas do não 
tratamento dos esgotos urbanos e industriais não têm sido 
internalizadas pelos agentes poluidores. Trata-se de uma si-
tuação de alta entropia, em que cada usuário tem grandes 
despesas com o tratamento da água poluída por usuários 
de montante, e diminutas despesas com o despejo, o que 
irá causar custos aos usuários de jusante. (banco mundial, 
2000, p. 14). 

Contudo, em relação às atividades econômicas que conver-

tem florestas tropicais nativas, como a agropecuária praticada 

na Amazônia, essa é uma discussão que tende a se prolongar 

por muito tempo, pois, no que diz respeito à maior parte dos 

instrumentos econômicos até hoje aplicados na região, a ter-

ra, e não a floresta, é o recurso mais valorizado. Esse ponto 

de vista tem acarretado problemas ambientais graves, agora 

percebidos em escala global.

Na Amazônia, a obtenção de sustentabilidade demanda 

instrumentos econômicos que valorizem os recursos flores-

tais, bem como a respectiva exploração desses recursos pela 
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via do manejo florestal (empresarial ou comunitário); trata-

se de incentivar o uso múltiplo em bases sustentáveis, seja 

pela imensa gama de produtos madeireiros e não madeirei-

ros que a floresta pode fornecer, seja pelos serviços ambien-

tais que ela pode prestar.

TAXAÇÃO AMBIENTAL

A cominação de taxas pode ser direcionada para a inibição 

de determinadas atividades praticadas sob alto impacto am-

biental ou elevado custo social, em favorecimento daquelas 

que, ou causam menos prejuízos ao ambiente, ou que se dis-

tinguem pelo viés social. 

Na Amazônia - onde a atividade florestal compete, em con-

dições inferiores, com a agropecuária -, a utilização desse ins-

trumento poderia se dar por meio da taxação ambiental de ati-

vidades  que convertem áreas de floresta em plantios (inclusive 

silvicultura e variações); o valor da alíquota, nesse caso, equiva-

leria a um percentual aplicado sobre a taxa interna de retorno 

correspondente à atividade onerada, de forma a torná-la menos 

atraente que a atividade baseada no manejo florestal. Para fins 

de conferência, seria utilizada, em relação à opção florestal, 

uma taxa interna de retorno padrão, a ser estabelecida pelo ór-

gão licenciador, ou pela instituição reguladora das florestas.

Isso exigiria, para o licenciamento de qualquer atividade 

a ser praticada, a apresentação de estudos de viabilidade eco-

nômica que indicassem dois parâmetros importantes: o fluxo 

descontado de receitas futuras, e o grau de risco da opção. 

O Decreto n° 1.282/94, atualizado pelo Decreto n° 
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2.788/98, define, na Amazônia, o manejo florestal como 

opção-padrão para a exploração vegetal, tendo desobrigado a 

atividade da apresentação de EIA/Rima; a indigitada norma, 

embora permita a realização de corte raso nas áreas definidas 

pelo ZEE, estimula a prática do manejo, pois obriga a quem 

explore, utilize, transforme ou consuma matéria-prima pro-

veniente da floresta, a efetuar a respectiva reposição florestal, 

diretamente, ou por intermédio de programas de fomento. 

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL

A certificação florestal vem se consolidando como im-

portante instrumento de mercado para a prática do manejo 

florestal na Amazônia. Em relação aos mercados europeus,                        

norte-americanos e asiáticos, constata-se, no caso dos produ-

tos de madeira tropical, certa preferência dos consumidores 

pelos artigos certificados.

O selo do FSC (Forest Stewardship Council) é o que dispõe, 

atualmente, de maior credibilidade nesses mercados; trata-se 

de um conselho independente, que congrega instituições e in-

divíduos de todo o mundo, não admitindo, todavia, a inclusão 

de entidades públicas. O FSC é constituído por três câmaras 

(social, ambiental e econômica), cujas avaliações têm o mes-

mo peso nas deliberações da organização, independentemen-

te da quantidade de membros que cada uma congregue. 

Entre as principais atribuições do FSC, incluem-se: de-

finição de princípios e critérios para utilização dos recursos 

florestais em todo o mundo, tanto em relação às florestas na-

tivas, quanto em relação às plantadas; credenciamento de ins-



178 Sustentabilidade na Amazônia

tituições privadas (com ou sem fins lucrativos), a fim de que 

conduzam os processos de certificação e realizem auditorias 

nos empreendimentos aspirantes ao certificado; e acompa-

nhamento das certificações efetuadas por tais instituições.

Embora ainda não existam, no Brasil, entidades habilitadas 

para a realização do procedimento, encontra-se em funciona-

mento um grupo de trabalho do FSC, que tem adaptado os 

princípios e critérios da certificação à realidade do país; esse GT 

conta com o apoio da WWF, que ocupa sua secretaria executiva. 

No estado do Acre, em 1998, algumas entidades da so-

ciedade civil se empenharam para a definição de um sistema 

de certificação da atividade florestal (cta, 1998); a proposta 

chegou a ser aprovada pelo Cemact, organismo que, no sis-

tema criado, desempenharia a função de credenciador das 

instituições que desejassem emitir o selo estadual. Embora 

não se tenha levado adiante o projeto de certificação, a ocasião 

propiciou ampla discussão sobre a utilização sustentável dos 

recursos florestais, subsidiando os empreendedores locais a 

respeito das condições de inserção no mercado internacional 

de madeiras tropicais.

PAUTA DE ICMS

Empregando-se o mesmo princípio do chamado ICMS 

Verde, parte da arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias e Serviços) pode ser destinada a um fundo 

de desenvolvimento florestal; esse fundo, por sua vez, apoia-

ria projetos de manejo florestal comunitário executados em 

unidades de conservação de uso sustentável (conforme clas-
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sificação estabelecida pela Lei do Snuc). As propostas seriam 

apresentadas a um comitê paritário, composto por membros 

do governo e da sociedade civil, que também definiria os cri-

térios e limites de financiamento; à manutenção do comitê, 

bem como ao monitoramento dos projetos, seria reservada 

uma parcela dos recursos.

O repasse dos recursos observaria o regime de doação 

a fundo perdido, e sua aplicação – que incidiria no custeio 

das atividades de manejo florestal de uso múltiplo – incluiria 

capacitação de pessoal, assistência técnica, beneficiamento, 

transporte e comercialização de produtos. A efetivação desse 

mecanismo de financiamento possibilitaria a realização de 

parcerias com agentes financeiros nacionais e internacionais, 

que alocariam recursos ao fundo (a contrapartida dos gover-

nos estaduais estaria garantida pela arrecadação do impos-

to). A implantação dos projetos, por outro lado, aumentaria 

a arrecadação de ICMS, além de gerar emprego e renda aos 

trabalhadores de assentamentos rurais e organizações de po-

pulações tradicionais.

ISENÇÃO DE ITR

Antes da promulgação da Lei n° 9.393/96, as proprieda-

des rurais localizadas na Amazônia cujas áreas tivessem co-

bertura florestal sofriam maior carga tributária, uma vez que a 

área “limpa” por meio do corte raso da floresta era classificada 

como benfeitoria, abatendo o valor do ITR (Imposto Territo-

rial Rural) incidente sobre a propriedade. O advento da norma 

legal significou um avanço, eis que foi retirada do incremen-
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to pecuniário a área de Reserva Legal (fração da propriedade 

submetida à proteção compulsória pelo Código Florestal), atu-

almente fixada, por medida provisória, em 80% da proprie-

dade; já não se considera, desse modo, a área com cobertura 

florestal nativa como improdutiva, reconhecendo-se, em certa 

medida, os serviços ambientais prestados pela floresta. 

O que se propõe é o aprimoramento da legislação, no sen-

tido de incluir-se o princípio que preconiza a valoração desses 

serviços, incentivando-se os proprietários rurais a adotarem o 

manejo florestal como atividade econômica; assim, seria con-

cedida total isenção do ITR às áreas certificadas que estives-

sem sob regime de manejo; e isenção parcial, às propriedades 

sem certificação, mas que estivessem devidamente licenciadas 

pelo órgão ambiental. 

SUBSÍDIOS FISCAIS

O setor florestal brasileiro já experimentou, nos anos Se-

tenta, a aplicação desse instrumento, que, à época, teve a fina-

lidade de estimular o reflorestamento - o que impulsionou as 

indústrias de papel, celulose e carvão, posicionando o Brasil 

entre os maiores detentores da tecnologia de plantio de euca-

lipto; o subsídio autorizava as empresas a abater, do valor do 

imposto de renda por elas devido, os investimentos realizados 

no reflorestamento. 

As sequelas ambientais, todavia, foram desastrosas: pri-

vilegiou-se o plantio de árvores, tendo ocorrido, em muitos 

casos, a substituição da floresta nativa por plantações homo-

gêneas de eucalipto (espécie exótica que se adaptou formida-
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velmente às condições ambientais brasileiras, apresentando 

crescimento surpreendente).

Para o fim aqui proposto – de favorecer-se o manejo flores-

tal, distinguindo-o de práticas não sustentáveis -, os subsídios 

devem, em primeiro lugar, compreender um viés ambiental; 

ademais, devem ser direcionados para agregar valor à produ-

ção, por meio do beneficiamento da matéria-prima florestal. 

Como os investimentos iniciais para a implantação do mane-

jo são bastante elevados, benefícios que operem diretamente 

sobre os prazos de amortização de dívidas de financiamento - 

como abertura de linhas de crédito de longo prazo e juros sub-

sidiados – são fundamentais para a consolidação da atividade. 

A despeito das dificuldades implicadas na valoração dos 

serviços ambientais prestados pela floresta (v. g., proteção dos 

mananciais hídricos, seqüestro de carbono da atmosfera, ma-

nutenção da diversidade), é indispensável que essa valoração 

venha efetivamente a ocorrer - mediante um processo contí-

nuo e dinâmico de incorporação de novas informações -, a fim 

de evidenciar a importância de o Estado subsidiar a implan-

tação do manejo na Amazônia, instituindo privilégios fiscais 

que estimulem o exercício da atividade florestal, em detrimen-

to da prática da agricultura e pecuária. 

CONCESSÃO DE FLORESTAS

A concessão de florestas públicas ao particular - com vistas 

à implantação do manejo para abastecimento da indústria flo-

restal - surge como um instrumento que congrega os ganhos 

econômicos obtidos pela iniciativa privada (que não precisa 
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investir na aquisição de terras) à possibilidade de maior con-

trole dos órgãos ambientais sobre a atividade florestal. 

De fato, a expansão da demanda por produtos florestais 

fica diretamente vinculada à criação de novas áreas de flores-

tas públicas, autorizando ordenamento mais eficaz do mer-

cado; além do mais, o manejo é praticado no interior da área 

objeto da concessão, sob a tutela do órgão regulador florestal, 

que estabelece os limites da exploração, de acordo com o res-

pectivo plano de manejo a ser executado. 

Em 2006, o Congresso aprovou a Lei de Gestão de Flo-

restas Públicas (Lei n° 11.284/06), que regulou o mecanismo 

da concessão florestal, criou o Serviço Florestal Brasileiro, e 

instituiu o Fundo Nacional de Florestas, para recepcionar os 

recursos financeiros auferidos pelas concessões. A efetiva-

ção da previsão legal certamente favorecerá o avanço da eco-

nomia florestal nos municípios onde os projetos de manejo 

forem implantados.

CADASTRO DE INADIMPLENTES AMBIENTAIS

Do mesmo modo como ocorre com as empresas (e indi-

víduos), que, ao se eximirem do pagamento de obrigações co-

merciais e financeiras, entre outras, têm seus nomes lançados 

num registro de inadimplentes, o instrumento possibilitaria a 

inclusão - em cadastro  específico - dos empreendedores que 

não viessem a cumprir os compromissos ambientais pactua-

dos durante o licenciamento de planos de exploração de recur-

sos florestais; uma decorrência desse registro seria a proibição 

de as empresas inadimplentes obterem financiamentos públi-
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cos – cujo deferimento, dessa forma, ficaria condicionado à 

apresentação de certidão comprovando a regularidade do be-

neficiário perante o cadastro ambiental. 

A criação do cadastro de inadimplentes está em consonân-

cia com o princípio que orienta a conformação do denomina-

do Protocolo Verde, termo pelo qual as instituições financeiras 

nacionais se comprometem, perante o Incra, a observar crité-

rios ambientais na análise de financiamento de projetos para a 

promoção da produção em assentamentos rurais geridos pelo 

Incra. No caso das atividades florestais, o empreendedor, além 

de comprovar sua respectiva adimplência perante o órgão re-

gulador florestal, deverá também demonstrar que pratica a ex-

ploração de forma sustentável.

COMPRAS PÚBLICAS

As compras públicas - instrumento que se caracteriza 

mais como procedimento administrativo - pressupõem ações 

rotineiras, de simples execução; trata-se, por isso mesmo, de 

mecanismo de subsistência precaríssima, totalmente subordi-

nado à conjuntura governamental. Mediante o emprego desse 

instrumento é possível, por exemplo, estabelecerem-se con-

dutas que privilegiem a compra de produtos florestais com 

certificação de origem, ou de materiais provenientes de áreas 

submetidas ao manejo. 

A título de ilustração, cite-se um eventual programa pú-

blico de habitação popular que priorize a construção de casas 

de madeira; por meio de ato administrativo ordinário, pode-se 

impor o manejo como condição para a compra da madeira 
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necessária à implantação do programa, alavancando-se, dessa 

forma, o respectivo setor florestal local.

RANKING AMBIENTAL

Instrumento complementar aos demais, o ranking deve 

ser gerenciado pelo órgão regulador florestal, que, num pri-

meiro momento, arrolaria, num sistema de cadastro, todos os 

planos de manejo florestal licenciados no estado; o segundo 

passo seria a monitoração anual desses empreendimentos, 

que passariam a receber uma pontuação baseada em critérios 

preestabelecidos, cuja finalidade seria dar destaque aos proje-

tos executados sob menor impacto ambiental e maior retorno 

social. Desse modo, seria incentivada tanto a prática do mane-

jo, quanto a correta execução da técnica. Por fim, os projetos 

seriam classificados de acordo com os pontos auferidos, origi-

nando o ranking.   

As iniciativas mais bem pontuadas receberiam, a título de 

premiação, vantagens que poderiam compreender facilidades 

burocráticas, privilégios fiscais etc. 
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DE VOLTA A ESTOCOLMO

A internalização, no sistema econômico capitalista, dos 

custos do capital natural - a despeito das críticas que enseja a 

transformação de valores naturais em fluxo de recursos - pa-

rece ser um caminho bastante coerente para o alcance da Sus-

tentabilidade na Amazônia. Caminho este que poderá desem-

bocar num processo de transição entre o desenvolvimentismo 

exagerado e o desenvolvimento sustentável.

Com efeito, se imaginarmos a necessidade dum período 

de transição entre o modelo de desenvolvimento atual e um 

modo de vida no qual prevaleça a solidariedade, a ética e o 

respeito à natureza, esse período inevitavelmente será ditado 

pela transformação dos ativos naturais em bens econômicos - 

mediante sua respectiva valoração em termos de preço, bem 

como completa internalização no sistema econômico do ca-

pitalismo. O resultado seria uma economia mundial funcio-

nando sob patamares mais altos de custos de produção, níveis 

mais baixos de consumo, e menores coeficientes de aqueci-

mento, ou - para usar um termo economista em voga – sob 

menor exuberância irracional.

Para arrematar, cabe recordar o relatório Nosso Futuro Co-

mum, que recuperou as aspirações de Estocolmo e subsidiou 

as discussões na Conferência do Rio, em 1992. 

[a busca pelo] desenvolvimento sustentável requer: (a) um 
sistema político que assegure aos cidadãos a efetiva partici-
pação no processo decisório; (b) um sistema econômico ca-
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paz de gerar excedentes e know-how técnico em bases confi-
áveis e constantes; (c) um sistema social que possa resolver 
as tensões causadas por um desenvolvimento não-equilibra-
do; (d) um sistema de produção que respeite a obrigação 
de preservar a base ecológica do desenvolvimento; (e) um 
sistema tecnológico que busque constantemente novas so-
luções; (f) um sistema internacional que estimule padrões 
sustentáveis de comércio e financiamento; (g) um sistema 
administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se. (cmmad, 
1988). 
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AC, no desenvolvimento de 
tecnologias de manejo florestal 
voltado para o uso múltiplo 
da biodiversidade pelas 
populações tradicionais da 
Amazônia. Completa uma série 
de quatro títulos que refletem 
a experiência acumulada numa 
trajetória institucional iniciada 
em 1999, e divulgam o ideal de 
sustentabilidade que a entidade 
preconiza para a Amazônia.

Ecio Rodrigues é Engenheiro 
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escreve para periódicos, já 
tendo publicado mais de 200 
artigos em jornais, revistas 
e mídia eletrônica. Possui 
larga experiência na área de 
recursos florestais, com ênfase 
em Manejo Florestal de Uso 
Múltiplo, Reserva Extrativista e 
Cluster Florestal.

O livro enfoca, 
primeiramente, a sucessão de 
procedimentos internacionais 
que culminaram nas reuniões 
de cúpula da ONU cujo 
tema foi Meio Ambiente e 
Desenvolvimento; desde 
a primeira, realizada em 
Estocolmo, em 1972, até a 
mais recente, Rio + 15, que 
aconteceu no Rio de Janeiro. 
Em seguida, são analisados - 
tomando-se como referência 
os preceitos concernentes ao 
Desenvolvimento Sustentável 
- os avanços e anacronismos 
dos mecanismos de gestão 
ambiental adotados no Brasil. 
Ao final, discute-se o uso dos 
instrumentos econômicos 
baseados no princípio do 
Poluidor/Pagador, parâmetro 
mais atualizado para se aferir a 
internalização das externalidades 
ambientais no sistema 
econômico.   
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