
Investindo na
Pres



P ossuidor de 20% da biodiversida-
de mundial, não há como negar
que o Brasil é um país privilegia-

do pela natureza. Suas matas somam
cerca de 550 milhões de hectares - área
maior que toda a Europa -, que ocupam
mais de 60% do território nacional. Por
isso não é à toa que a preservação des-
se patrimônio tem, com o passar dos
anos, se constituído em foco de pre-
ocupação mundial. E há motivos para
isso, todo o planeta usufrui dessa ri-
queza ambiental brasileira. A Amazô-
nia, sozinha, concentra mais de uma
centena de trilhões de toneladas de
carbono, transformados em oxigênio,
com capacidade para refrigerar todo o
mundo e promover o equilíbrio ecoló-
gico global.

Sem perder a soberania e autono-
mia, o Ministério do Meio Ambiente
tem firmado parcerias com outros pa-

íses e com o Terceiro Setor para pro-
mover o desenvolvimento sustentá-
vel dessas áreas. Um desses acordos,
firmado na Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento - Rio92, denominado Pro-
grama Piloto de Proteção das Florestas
Tropicais Brasileiras - PPG7 tem como
foco, entre outras ações, preservar a
biodiversidade das florestas tropicais e
reduzir a emissão de gás carbônico na
região amazônica.

Implantado pelo Ministério do Meio
Ambiente e com investimento interna-
cional do Grupo dos Sete países indus-
trializados (Canadá, França, Alemanha,
Itália, Espanha, Grã-Bretanha e Estados
Unidos), desde a criação do programa,
têm promovido ações que conciliam o
desenvolvimento econômico e social
com a proteção do meio ambiente, em
regiões de florestas tropicais.



REDE DE PROTEÇÃO
Para melhor efetivação destas ações,

o PPG7 foi dividido em subprogramas,
sendo um deles o Projeto Demonstra-
tivo A - PDA, voltado para o segmento
não-governamental, que tem apoiado
cerca de 180 comunidades e organiza-
ções da Amazônia e da Mata Atlântica
na implementação de iniciativas inova-
doras no uso e conservação dos recur-
sos naturais.

De acordo com o coordenador técni-
co do PDA, Jorg Zimmermann, a ênfase
é auxiliar as Unidades de Conservação e
pequenos agricultores familiares a desen-
volverem meios sustentáveis e inovado-
res, e, a partir do sucesso dessas experi-
ências, estabelecer políticas públicas que
introduzam estas estratégias em outras
comunidades, organizações e instituições
governamentais.

"Sabemos que é importante promo-
ver a troca de experiência para que uma
atitude bem-sucedida seja.de conheci-
mento e aproveitada por todos. Temos o
exemplo do Projeto de Conservação, Re-
cuperação e Uso Sustentável do Palmiteí-
ro Juçara nas Comunidades Quilombolas
do Vale do Ribeira que permitiu à popu-
lação conhecer novos meios de capitação
de renda. Populações que só conheciam
o extrativismo ilegal do palmito para sua

sobrevivência, agora o preservam, pois
não dependem somente dele. O progra-
ma começou no quilombo de Ivaporun-
duva e tem sido implantado em outras
regiões" - ressalta o coordenador.

PDA
Para ser contemplado pelos recursos

financeiros, doado pelo governo alemão
e repassado pelo PDA, é preciso estar
atento à publicação dos editais anuais.
Para os quais é preciso apresentar a efi-
cácia do projeto, que precisa estar em
andamento há no mínimo dois anos, e
o direcionamento do investimento, seja
organização, proprietário ou governo.
Se aprovado pela comissão executiva, e
dependendo do impacto social positivo
que o projeto causar na comunidade, ge-
rando renda e qualidade de vida, o valor
liberado pode variar de 500 a 9.300 mil,
no período médio de três anos.

Zimmermann explica que há etapas a
cumprir para receber a totalidade do va-
lor, que é -dividido em três parcelas rece-
bidas somente após a prestação de contas
do investimento da parcela anterior.

"Um dos medos iniciais do PDA era
o uso indevido destes recursos, mas
desde o início só tivemos seis projetos
que desviaram o investimento. Por isso,
tentamos ao máximo fechar o cerco

com as avaliações periódicas do progra-
ma. Mas este é um risco que se corre, as
experiências podem dar certo ou não,
mas tudo é aprendizado. Porém, den-
tre tantos projetos bem encaminhados,
acredito que somos um sucesso" - de-
clara o coordenador.

RESULTADO
De acordo com a avaliação do DIE

(Instituto Alemão do Desenvolvimento,
Bonn, Alemanha), realizada entre 1999 e
2002, sobre a contribuição do PPG7 no-
tou-se que elevou enormemente a capa-
cidade do Ministério do Meio Ambiente
de assumir seu papel na Amazônia. Além
de demarcar e legalizar 22 milhões de
hectares de terras indígenas, dar suporte
a reservas extrativistas em 2,1 milhões
de hectares, oferecer treinamento para
12.000 pessoas em 322 comunidades na
prevenção e no combate de queimadas
e apoiar a implementação de iniciativas
inovadoras de manejo florestal em nível
empresarial e comunitário.

"Se a idéia de uma ONG, proprietá-
rio ou do governo está dando certo é
preciso dar a ela a chance de crescimen-
to para que outras comunidades, com a
mesma necessidade, também usufruam
no futuro destes resultados" - destaca
Zimmermann.
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