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Um acordo de cooperação técnica entre o Ci rad e o Mi nistério do
Meio Ambiente (MMA) através do Napiam (Núcleo de apoio às política
integradas para a Amazônia) da Secretaria para a Amazôn ia (Sca), foi
assinado em 1999, visando a elaboração de um «Diagnóstico dos
modos de ocupação do espaço Amazônico ». O objetivo globa l deste
acordo foi acompanhar a tentativa de contro le do desmatamento da
floresta Amazônica, algo que foi apresentado pelo Ministério do Meio
Ambiente como sua prioridade princ ipal em 1999. Durante dois anos
uma equipe técnica franco-brasi leira, instalada no Napiam, ana lisou
as dinâmicas espaciais e os modos de ocupação do espaço assim como
o uso dos recursos naturais a fim de incentivar a reflexão e ajudar os
especia li stas quanto à tomada de decisão e à elaboração de políticas
públicas adaptadas. A lém destas atividades de pesquisa, a equipe
acompanhou também o processo de negociação com os atores, que o
Ministério lançou no âmbito da " Agenda positiva" da Amazônia.
O diagnóstico regiona l sobre os modos de ocupação do espaço
Amazôn ico, elaborado pelo projeto, é o resu ltado de diversas pesquisas,
de consu ltoria e de ateliês que permitiram a elaboração de diagnósticos
para cada estado da Amazônia lega l e que abordaram sucessivamente
os temas mais importantes da prob lemática: ava liação, causas e
responsáveis pelo desmatamento, impacto
da co lonização e reforma agrária do Incra
45.000
sobre o meio ambiente, processo de
- • • Área dos Assentamentos
40.000
urban ização da floresta, dinâmicas da soja
Taxa de desflorestamento bruto
35.000
na Amazôn ia, impacto do desmatamento
30.000
sobre a biodiversidade, pesquisa de tec25.000
no logia alternativas para as queimadas.
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Pode-se listar também as atividades pontuais
de co nsu ltoria e de formação em Diagnóstico e Zoneamento Partic ipativos (DZP)
no Amapá com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o estudo sobre o forta leci mento do extrativismo no Acre com a Secreta ria de estado, a floresteria e o extrativismo (Sefe) e a formação de uma base de
informaçãu sobre a Amazônia com o lsp n.
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Evolução da superfíci e dos novos projetos de colonização e do desflorestamento bruto
na Amazônia (fonte: Prodes/ lnpe; Incra/ Div isão de assentamentos)
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Após três décadas de co lo ni zação e integ ração chega-se a uma
constatação não muito categó ri ca: a ativid ade predatória da fl o resta
cresce, a fronteira agrícol a avança no rítm o dos projetos de reform a
agrária do IN CRA e da substituição quase sistemática da grande
produ ção. O desmatamento de mais de 10% da cobertura vegetal não
se compensa por ganhos satisfatórios em termos econômicos ou soc iais.
A vocação agrícola da região é mai s uma vez questionada e o processo
generali zado de criação extensiva de gado, co nsiderado como a única
alternativa econômica até hoje, não satisfaz dos pontos de vista técnico,
social ou ambi enta l. Os poucos polos econômicos agro-industriais tem
um retorn o econôm ico loca l baixo e as populações emigram para as
cid ades ond e as co ndi ções de vida se degradam rapidamente. Frente
a esta situação, o desafio assumido nos anos 90 pela proposta do
desenvolvimento sustentável, parece cada vez mais pertinente,
espec ialmente com o Programa Piloto de proteção da floresta bras il eira
(PPG7 ). Leve-se em co nsideração as indi cações positivas, como a
consciência cada vez mais generali zada da problemática da região, a
colaboração eficiente entre os poderes púb licos e a soc iedade civil
organizada, assim como as experiências loca is ou regionais que provam
que a fata lidade das fronteiras agríco las não é irremediável.
Estes novos elementos serão aprofund ados durante a fase seguinte do
proj eto que se rá desenvo lvido em cooperação co m o Centro de
desen vo lvi mento suste ntáve l (Cds) da Uni ve rsid ade de Brasil ia (Unb)
no âmbito de um observatório de tran sfo rm ações na Amazônia - META« Monitora ment o es trat ~g ico das transformações ambientais
amazônicas».
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