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A POLlTICA DE AÇÃO DO IBDF E SUA APLICAÇ~O NA AMI\ZONIA 

José Carlos Carvalho (*} 

1 - INT~ODUÇÃO 

Com este documento ~retendemos expor a política se 

torial bras~leira no campo dos recursos naturais renováveis, ana 

lisar suas conseqllências para o desenvolvimento florestal e a 
conservação da natureza no País e discutir, 

mente, os resultados de sua implementação e 
te momento, estão sendo,adotadas pelo IBDF 

mesmo q'ue suscinta 

as medida~ que, nes 

para atualizar e re 

ver a ação ~overnamental visando ajustá-la à nova realidade na 

cional produzida por fatores recentes na área pol~tica, econôml 

ca e social, especialmente pela instalação da Assembléia Nacio . - 
nal Constit~inte, convocada com o objetivo de dotar o Pais de 

uma nova Constituição, destinada a estabelecer os parâmetros que 
· irão reger as relações dos cidadãos com o Estado brasileiro sob 

a igidé dosi princípios da democracia, da liberdade e da justiça 

social. 

Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Desenvolvi 

rnento Florestal - IBDF, sob o comando do seu Presidente Antonio 

José Costa de Freitas Guimarães vem promovendo a mais ampla dis 

CU$São. dos mecanismos que consubstanciam a atual política flores 
1· 4 - 

tal br~sileira, a análise crítica de seus principais instrumen 

tos de ação e a definição de medidas que possam exprimir um novo 
conceito de:· gestão para os recursos naturais renováveis, consoa!! 

te orientaçôes d~·governo brasileiro, capitaneado pelo Presiden 

. '. t.e Josi Sarney. 

O escopo básico, filosófico e doutrinário, norte~ 

dor da Política brasileira de meio-ambiente e recursos. naturais 

está clararn~nte expres~o no pronunciamento do Presidente José 

Sarney, no di~ mundial do Me~o-Ambiente de 1_986 dirigido aos Pre 

(*) Eng4nheiro Florestal - Ex-Presidente do Instituto Estadual 
de Floréstas de Minas Gerais e Atual Secretário-Geral do Ins 
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF. 
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sidentes dos órgãos governamentais e às lideranças e dirigentes 

das entidades da sociedade civil integrantes do movimento conser 
-vacionista, do .Brasil. 

Naquela opor t.un í.dade , o Presidente da República as 

sim se manifestava: 

" •.• O fato. que inspira a política de meio ambiente 

que o Pais pratica é a reconquista da liberdade política. A ques 
tão ambiental é de tal ordem e extencão que o seu tratamento 

transcende de muito as fronteiras da atividade do Estado, para 

abranger a esfera da comunidade e do cidadão. Sem a liberdade de 
expressão e·de participação, qualquer política - e a de meio am 

biente em Pa~ticular ~ representa, no melhor dos casos, tão-s~ 
mente um fato técnico, esvaziado e empobrecido do seu significa· 
do de ser uma experiência da liberdade e da cidadania. 

(.......,,,, 

O Governo entende que a legitimidade de uma P0lítl 
ca Nacional de Meio-Ambiente, hoje um conceito legalmente instl 

tuido, decorre da participação da comunidade em sua formulação,· 

nã~ só porque a,defesa do meio ambiente é uma forma de exercício 
da·cidadania, mas porque é nesta instância- a da comunidade- que 
se encontra a informação imediata e genuína, sem a qual tal poli 

' - 
tica não pode ser concebida. 

lo diálogo que, se.abre com a sociedade traduz o fiE 
me proJ:)Õsito de abrir nova dimensão aos assuntos relacionados ao 

· meio ambiente·. 

' : . '. Essa nova dimensão compreende três aspectos: o se12 
tido social que deve presidir as preocupações conservacionistas: 

a forma in~egrada com que a questão ambiental p~ssa a ser trat~ 

. da e ª· 'indispens.ável participação da sociedade na obtenção de a 

.deq~adós padrões de comportamento ecológic~. 
·'. .. 11 ; : 

• 1f 1 

·, A identidade deuma nação.é refletida no patrimônio 

naturai, e.no patrimônio espiritual, a sua cultura. o estilo de 
desenvQlvim~nto brasileiro há que basear-se nesses dois aspectos 

. . . 
~ refletii: sempre a conexão que os associa". ( ... ) 

"O homem i o recurso mais importante na natureza. 
E,isso-·lnão· pode ser descuidado nas iniciativas do Governo. A uti 

1 
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lização racional dos recursos naturais, a melhoria urbana, o sa 
neamento básico, a redução de doenças transmissíveis e o aumento 
da esperança de vida da população são prioridades inerentes à ºE 
ção do Governo por wn modelo baseado em crescimento e justiça so 
cial. 

Devemos ter em merrt e que a degradação ambiental, s~ 
qaela do industrialismo, requer, para ser suprimida ou controla . - 
da,ª. criação de métodos novos, de novos comportamentos e de uma 
nova ética • 

. O Governo está ciente de que, para obter condições 
equilibradas de desenvolvimento, é indispensável esforco integra 
do de todos os seus setores. Deve·agir sempre solidariamente. 

Tal coordenação não se extingue no âmbito federal. 
Precisamos juntar nossas mãos às dos governos estaduais e munici 

1 

;pais, para trabalharmos em conjunto11• ( ••• ) 

·11Convoco a todos os brasileiros, não só na qualida . - 
de de fiscais da aplicação de uma política de governo, mas de 

titulares ativos de sua cidadania, a participarem em tempo inte 
gral da defesa, do meio ambiente, seja na formulação de soluções, 
seja na aplicação de medidas concretas, pois essa participação, 
longe ·de ser um significado abstrato, será sem dúvida, uma das 

mais genuinas formas da prática da liberdade". 
1 

Dizia, ainda, naquela ocasião, o Presidente: 

·~o Governo tem absoluta certeza de que o Brasil co 
mo uma nação jovem, não pode incorrer no erro das velhas naçoes 

~ que desprezaram o que se pode chamar de os direitoE da nature 
za". 

;Estes preceitos definem os fundamentos atravé~ dos 

quais a administração do IBDt está conferindo novos rumos à poli 
tica flor~stal:brasileira, com ênfase na descentralização e na 
regionalizaçãp. Para a direção do órgão florestal brasileiro, a 
questão ambiental e conservacionista, para ter um tratamento efl 
caz e eficiente, não pode se restringir, somente, à definição de . . 
uma polit~ca. setorial ·específic~, sem conexão e integração com 
as dema:f.s .. poli'ticas que configuram a atuação governamental nos 
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outros setores. 

Da mesma forma, a concepção de uma política voLt.ada 
para os recursos naturais no terceiro mundo é fortemente influe~ 
ciada pela ordem econõmica internacional. Caracterizado sobret~ 
do pela riqueza do seu patrimônio natural, o Brasil tem nessas 
riquezas a base do modelo de desenvolvimento que vem sendo segui 
do desde a década de 1930 e que só agora começa a experimentar 
um process.o de mudança com as profundas alterações introduzidas 
pelo governo brasileiro na política industrial, que busca modifi 
caro tradicional modelo de substituição das importações por ou 
troque estimule· o desenvolvimento tecnológico para ampliar a 
competitividade da economia nacional. 

r=. 
1 

Atualmente, a ordem econômica internacional estabe 

lecida pelo conjunto das políticas econômicas dos países indus 

trializados afeta grandemente, as políticas de desenvolvimento 

das nações do Terceiro Mundo e por via de conseqllência, agrava 

~s condições· ambientais desses países, na medida em que eles se 
transformam em grandes fornecedores de matérias-primas para as 
Naçõe~ desenvolvidas. 

O protecionismo comercial adotado pelos países mais 
ricos e.a necessidade de se obter superá~its nas relações de tr~ 
ca·do c9mércio,exterior para ampliar as receitas ·cambiais em .f~ 
.cie.do end~vida~ento externo que atormenta a grande,maioria dos 
pa!s.ês pobres ~ em vi.as de desenvolvimento, induz a. um esforço ,. ' 

semp~e cresé~nte 'de aumento das exportações dos produtos de base 
obtidos, ,na:sua expressiva maioria, pela transformação primária 
dos recursos naturais. 

Est~ situação provoca, em alguns casos, efeitos peE 
versos sobre a base física de·sustentacão dos recursos naturais, . 
porq~anto a~arreta o aproveitamento predatório desses recursos, 

seja·. pela via do uso intensivo e direto, seja pela via da utili 

za~i~ i~direta de~orrente da substituição da atividade extrativa 
' ' 1 • 

pe~a..1adp~ão ,de outras.atividades econômicas, especialmente a ·a 
gr~p$cuária. 

1 • - 1 Com suporte nestes postulados, o IBDF esta lançan 
' - 

do·~·~ij:l.ses.,de·wna nova política para o desenvolvimento flores 
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t:al e a : conservação da natureza, no Brasil, com o objetivo 
', 1f 1 ' 1 '1 

1 

: realizar a ação governamental definida pela orientação do Presi· 
'. \ , .; ,dent~ J~sé :i~,rney e r coerente com ela I satisfazer os anseios d; 

1, ' , Í , ] 1 

·· · sociedade brasileira de viver num ambiente ecologicamente equili 
1 ~ 

brado. 

' ·, 
': '1 :,: [' ', de 

r 

, A amazônia brasileira se aplicam as diretrizes 
,r.ais .dessa pol!tica, como veremos a seguir, além de outras medl 
't. 1 • ,: . 1 '1, 1 ' 

· ã:as $Upiet:ll:vas · em fase de elaboração para atender as peculiarid~ 
.: des inetente$· ao imenso patrimônio florestal que moldura a paisa 

:.9~tn r;egional>~ 
'·· 
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·2 - O. MEIO AMBIENTE NA ASSEMBLt~A NACIONAL CONSTITUINTE E O NQ 
VO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL 

A recente decisão d9 Poder.Constituinte em cons í,o ..,_ 
nar na futura Carta Magna, pela quase unanimidade dos seus mem 

bros, u• capítulo específico para tratar da questão ambiental 

e conservacionista, significa um fato novo, de ra.tureza jurídi 

ca e política, inteiraaente apoiada pelo governo e seus 

nismos setori.ais e que virá alterar profundamente o papel 
1 

Estado e o coaporta•ento da sociedade brasileira em relação ao 

ambient• natural e aos recursos naturais, no futuro imediato do 
1 
1 

org~ 

do 

País. 

('\. A . 1 f t. 1 s novas regras a serem impostas pe a utura cons ~ 

tuição estão consubstanciadas no art. 262, capítulo IV do titu 
' - 

lo VIII do projeto de constituição já aprovado em primeiro tu! 

no,. cujo texto transcrevemos na íntegra, para· após analisar os 

itens, que mais diretamente interessam ao IBDF, à política· por 
ele formulada e à sua área na Amazônia. Eis o Texto: 

·"art. 262 - Todos têm direito ao meio ambiente eco 

ló_gicamente.' e~uilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia.qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever 

de defenfê-lo e à coletividade o dever de preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 
' 1 

§' 19 Para assegurar a efetividade do direito referi 

do neste artigo, incumbe ao Poder Público: 

I, - preservar e restaurar os processos ecol?gicos 

e'ssencia,is e prover o manejo ecológico das espécies e ecossiste 
\. 

mas;' 

II - preservar a diversidade e a integridade do pa 
1 '· - 

tri~ônio genético.do País e fiscalizar as entidades dedicadas 

'à pesguisa'e manipulação·de material genético; 

. II1I1 - defini.r, em todas. as unidades da Federa cão, es . . . . . ,:: 1.. . 
p&çOS!'·· t~rri1;;orra;Ls e seus componentes a serem especialmente pr~ 

tegidos·; sendo a altera cão e supressão. per~i tida somente atra 
,, 1 - 

: vês d~ "~ei;°-,.vedada qualquer utilização que' comprometa a inte 
_i1. 
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gridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei para instalação de obra 
ou atividade potencialmente· causadora da significativa degrad~ 

ção do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambie~tal, a que 
se dará publicidade; 

V - controlar a produção, comercialização e/ou e~ 
prego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

para a vida,· a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os ni 
· veis de:ensino e a conscientizacão pública para a preservacãodo 

1 ' 

meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e flora, vedando,_ na forma da 

Lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, . . 
que provoquem a extinção de espécies ou que submetem os animais 

à crueldade •. 

. , s 29 ·;..: Aquele que explorar· recursos minerais fica 
: ' 1 ' : obrigadq a retuperar o ambiente degradado, de acordo com solu 
,, 1 1 • - 

· ção técriicaíexigida pelo órgão público competente, na forma da 

lei. , · 1 

. 'i 

· § 39 - As condutas e atividades consideradas les! 

vas ao-~eio aiµbiente suje~tarão os infratores, pessoas físicas 

ou jurldicaS7 à sanções penais e administrativas, independente 

· ·m~nte.d~ obr~gação de reparar os danos causados. - 

§~·-A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a 

. Serra· do ·Mar:, i o Pantanal Matogrossense e a zoiia Costeira sao 
,1 ' 

P•trilnô~io. "•cion~l: e sua utilização far-se-á, na forma d~ lei, 
', t. f,1 i' , • 

'âéntt~ 4~ cÔ,idições que assegurem a preservação do seu meio 
t r , 'I 

,ambietite, ~nclusive quanto ao uso de seus recursos naturais • 

i: 

. ,, ·: · : .. ;, .·$·159 -. São indisponíveis as terras devolutas 
• 1 l'. 1 ·: , · • 

.:·•trecad~as,;pelos Estados, por ações discriminatórias, necessá 

.'rtias·à p:rot$ção dos ecossistemas naturais". 
f1, ti 1" 
;!1 1 

1 

::;Além' das normas previstas no Capítulo de meio ambi 
,, 1 1 

•,:l, .J • 1 

' ', ,i; ' -f 
' • ·' !1 ' _· • • ' 1 

• ' 11 -,, ti ' ' ~ ,; 1 

. 1: ': . .,,~ . :- 1 '1 : 
' . " '1 · 

', ' ,I j,j·: 

ou 
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ente, outras regras foram aprovadas em diferentes capítulos que 

uma vez aplicadas representarão avanços significativos para o 
meio ambiente e promoverão, conjuntamente com o texto descrito, 

o fortalecimento da politi~~ de conservação dos recursos nat~ 
rais e dos órgãos encarregados de sua formulação e implement~ 
cão. 

Merece referência especial o dispositivo aprovado 
no capitulo que trata da Or~anizacão dos Poderes e que estabele 

ce como co~petência C:Cncx)rrente da União, dos Estados e Municípios 
o poder para legislar·em matéria de recursos naturais, flora,fau 

na e meio ambiente. 

Esta medida se revela extremamente importante, na 
medida em que na Con;tituição em vigor esta competênci,a é priv~ 
tiva da União, não se concedendo aos Estados e Municípios a mini 

f'\ ma.autonomia, mesmo complementar, para legislar , supletivamente 
em mat~ria ,do seu peculiar interesse, de grande importância para 
a administração e as comunidades locais, mas na imensa maiori~ 
dos casos, sem nenhuma relevância para a administração Federal. 

No âmbito da legislação o::>nCX)rrente será possível a~ 

a.descentralização e a regionalização da administração 
,. 
1 

segurar 
pública 
zado e 
locais 

no setor florestal brasileiro, hoje, fortemente centrali 
1, - 

sem a capilaridade necessária para se fazer presente nos 

onde' os problemas se apresentam. 

Entre os dispositi~os específicos constantes do 
'capitulo de:mei~ ambiente devem ser destacados aqueles que: de 
termina o mánejo ecológico das espécies e ecossistemas; o que 

preserva a diversidade e a integridade do patrimônio genético e 
assegura a·criação ern,todas as Unidades da Federação, de Unida 

'' desde Conservação, visando a·proteção dos diversos ecossistemas 
,brasileiro$, nos mais difer~ntes espaços fitogeográficos. 

1Destaquer ainda, deve ser conferido à norma.que pro 
~ege a l~au~,a ,e a 1;flora e que cria na Constituição a sua funçã~ 
ecolpgi~a, io:que irá permitir na legislação ordinária limitar 

j 1, • 

o uso qes,se~ recursos, desde que, reconhecidamente, eles cumpram 
'1ilfflª funçao ~~ológica inerente a proteção dos mananciais, nascen 
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' tes e cursos dágua·, dos solos susceptíveis a erosão, de 

mes da fauna ameaçadas de extinção, etc. 
' 

espéci 

Para assegurar a efetividade desses direi tos e a g~ 
rantia de que serão respeitados na sua plenitude o projeto de 
constituição inovou enormemente, ao capitular como crime sujeito 

• às sanções penais as condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos 
causados. 

Visando ~a ação mais consistente do poder público 
·em·defe~a dos, ecossistemas de expressão macro-regional o texto 

1 r ' ·I 
da cons,itufçJo define como sendo Patrimônio Nacional a Floresta 
Amaz@.ni~a ei.determina que sua utilização só será possível den 
tro de ·condições que assegurem a sua proteção. O mesmo tratame~ 
'to foi ~xtendido .à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal 

~ : .. ' 
r ' : Matogros.sens'e: e à Zona Cost:eira. 

p, ; .. ,. 
·. Inobstante o grande avanço que representou para o 

Bras1·1 e pata o povo brasileiro a ~provação de um dos mais moder 

nos textos.donstitucionais sobre o meio ambiente e os recursos 

_natur~i,, m~!~~o quando comparado com outros países que viveram 
,processds re~éntes de constitucionalização, o governo brasileiro 

.e o IBDt no·.qhe tange especialmente à flora e à fauna permanec~ 
.. rão empenhados para que o Capítulo de meio ambiente a figurar 
na futura constituição não seja urna mera declaração de ~rincí 

\ . 
pios sem repe~cussão prática no cotidiano dos ci~adãos. 
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3 - A POLtTICA FLORESTAL BRASILEIRA - ANTECEDENTES E MUDANÇAS 

A realidade surgida com o advento de uma nova Cons 

tituição e as medidas que o governo vem adotando para, contr~ 

lar o defícit'público, com as profundas alterações que estão 

sendo intruduzidas nas políticas fiscal e industrial encerrara~ 

um ciclo da política florestal brasileira que nas Últimas 

décadas se baseou nos incentivos fiscais corno instrumento· de 
apoio ao ,reflorestamento e à produção de matéria-prima da in 

dústria de base florestal. 

('\ 
Esta situação trouxe para o IBDF a necessidade de 

aprontar mudanças para ajustarosetor florestal às novas poli 

ticas que nascerão da constituinte e da ação governamental e , 

ao.mesmo ~empo corrigir distorções que vinham se cristalizando 

ao longo de duas décadas da política de incentivos fiscais 

para o reflorestamento. 

Este esforco de ajustamento está sendo concebido no 

PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E CONSERVAÇAO DA 

NATUREZA, em fase final de elaboração e que teve as suas linhas 

básicas lançadas pelo Presidente do IBDF no CONAMA - CONSELHO 

NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Suscintemente, este Plano estrutu 

rado para; hái'momizar as atividades produtoras e conservacionis 
i . 

tas inseparáveis da questão florestal está assim delineado! .,..---., ( . 
n A estrutura institucional da política florestal 

ma~tém, até o presente, as linhas gerais definidas ao final da 

década de 60 e que resultam d~ conjugação de preocupações · am 

bientais com o interesse econômico de garantir insumo a custos 

reduzidos à ~xpansão industral prevista para os segmentos de 

papel e celulose e da siderurgia a carvão vegetal. 

Naquele período evidenciou-se a necessidade de su 

perar o dnpaot'o ao meio ambiente decorrente da intensificação 
L ; • 

do uso do~ recursos naturais e decorrente de processos de 

·Urb~nizaçJo~e industrialização. No modelo institucional previs 
r "• ~ • ' - 

to registram-se a edição do Novo Código Florestal em 1965, a 



ampliação da política,. nele já prevista, de incentivos fiscais 

em 1966 e a criação do IBDF em 1967 e a Lei de proteção à fau 

na. 

Em consequência, foi estatuída uma política de pr~ 

servação através de florestas de preservação permanente, em 

. função ~a sua situação no conjunto de recursos renováveis e de 

áreas,de uso indireto através de Parques Nacionais e Reservas 

Biológic.as. A primeira .. delas correspondeu uma limi tacão de uso 

da propriedade privada e, para as Unidades de Conservação, pre 

vê-se a utilização de terras governamentais com a finalidade de 

assegurar a diver~idade genética, através da preservação de 

amostras viáveis dos ecossistemas do País. 

Estipulou-se ainda no Código Florestal, uma polít! 

ca de utilização racional, através da vinculação do consumo in 

dustriaI à reposição florestal, e que veio a ter suporte no 

incentivo florestal, e uma política de uso múltiplo através de 

florestas nacionais, com finalidades técnicas, econômicas e 

sociais. 

Não há dúvidas q.ue as linhas estabelecidas no Códi 
go Florestal representaram urna importante conquista no ordena 

- mento legal. 

Entretanto, existe já suficiente evidência de ~ue o 

elo v·ulxieráv~l do sistema institucional do governo reside em 

grandfe parte1~a estrutura insuficiente dos órgãos a quem cabe 

r-'I a resiPonsabilidade de morrnatizar e coordenar acões na área dos 

recur:so$ naturais renováveis. 

A fragilidade destas instituições é ·bastante eviden . 
te e apenas alguns programas vem sendo conduzidos com sucesso 

em me:io :a um 1 grande elenco de responsabilidades legais. 
'' 1 

: C6m as políticas estabelecidas conferiu-se um tra 
'J ! 1 

tarnen1;o !tiiferenciado aos agentes econômicos.de diferentes se 

toresi da produção, conferindo-se ao setor industrial d~ bas~. 

florestal, aos quais se buscava assegurar condições de rápida 

expatisãQ, o apoio de incentivos fiscais. Entretanto, as restri 
• 1 f , 

ções tm~ostas à propriedade agrícola não encontravam suporte 
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governamental,· a não se em casos muito isolados através da 
assistência de programas levados a efeito por governos 
d~i~ 

esta 

'Mais recentemente, deve ser destacado o setor el~ 

trico, ao qual apenas recentemente inicia-se, através deste 
CONAMA, a imputar.responsabilidade de compensar o impacto ambi 

ental causado. 

A este respeito deve s~r apontado, a título ilustra 
do da permanente expansão da problemática envolvendo os recur 

sos naturais renováveis,~ nosso País, que a área de inunda 
ção prevista no plano 2010 do sétor elétrico para aproveitamen 

' 1 

to de.enetgia hidrelétrica deverá alcançar nas próximas . duas 
décadas, a 25 milhões de hectares, sendo que 1/4 deste total 
se situará na Amazonia Brasileira. 

Uma avaliação deste modelo adotado no País ao longo 
desses anos evidencia a necessidade de imprimir~se uma nova 

orientação ao setor. 

Trata-se de repensar os objetivos face à magnitude 
i 

das atividades.econômicas e das atuais exoectativas da socieda 
I 1 •• - 

de; corrigir distorções através da montagem de novos mecanismos 
' ' 

de açãci e:ifont~s de financiamento, e ampliar a participação das 
entid~4es. governamentais, ou seja, de buscar novas estratégias 

' e modalid,ades de atuação face ao desafio de uma tarefa que, 
' '1 ' ' 
como,sabe~os, é de grande magnitude e responsabilidade. 

': 

í"'"\ Se~ a preocupação de nos determos no p~ssado, dev~ 

mos ad~it~r .'qu7 foi possível alcançar um considerável progresso 

na pesquisa silvicultural e no plantio de pinus e eucalipto 
' 1 1, ' • 

Ent.retant,, 8~~ 'do suprimento 'de madeira para a siderurgia a 

carvão 1vegeta(]..I provém, ainda,! de florestas nativas. 
1 ' 

· 1 . Na área de mane jo florestal, de, extrema importância 
· para n~s~q P~Is, quase nenhwn progresso foi alcançado. 

A implantação de indústrias de papel e celulose per 
' - 

1 

mitiu inv,rter;os termo;; de uma balança comercial de produtos 
1 11 

' ' 1' 

d.e origem~ f·lorestal, tradicionalmente deficitária, situando-se 
as e~pdrt;;ões;de papel e celulose em 800 milhões de doláres / 

I' ' 
'1; ano. 
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Não obstante, o País ainda detém indicadores per 
capita de conswno de produtos de origem florestal reduzidos, se 
comparados aos paises industrializados. 

Também amplamente insuficiente é o estágio tecnol2 
gico de nossa indústria moveleira, na qual ainda se registra· - 
grande desperdício dos recursos florestais. 

Para superar este estágio incipiente de tecnologia 

caberia ao IBOF formular um programa de assistência técnica a 
nível de empresa, mas esta lacuna jamais se tentou preencher, a 
não ser em pequena escala através dos esforços e dedicação de 

ti@n!@§8 :d@ l~b@r~tlri@ dê produto§ tlor@§tê1§, §itu~da @m ~ri 
si lia. 

·No âmbito da preservação da natureza, apesar dos 
esforços ·1de mo~tagem do Plano de Sistema de Unidade·s de Conser 
' ,· 1 • - 

.vac;ão e da relativamente recente criação de Parques Nacionais e 
Reservas 

1.Biológicas, 
em área que hoje totaliza cerca de 12 mi 

lhões de hectares, ·é forçoso reconhecer que temos wna estrut~ 

ra de Unidades de Conservação inferior a de outros Países da 

América Latina, e que inexiste qualquer vinculação entre o Si~ 

tema Federal, Estadual e Muni·cipal de áreas e reservas destina 
das a conservação de nossos ecossistemas. 

O.total da área abrangida pelos 27 Parques Nacio 
nais e l4 .Reservas Biológicas· alcança a cerca de 1,5% de nosso 
território, enquanto a Venezuela ou.a Costa Rica têm 8% de seu 

território protegido através.de Parques Nacionais e a Indiné 
sia cerca· de 16% •· 

Considerável empenho vem sendo realizado na regula 
rização ~undi~ria destes Parques·em nosso País, e na· elaboração 

. . . 
de impla~tação dos respectivos Planos de Manejo. 

!1 . 

A maior parte da tarefa está ainda por realizar,sen 
do evidente·os reduzidos montantes alocados para estas ações, 
e a lentidão e ineficácia das acões de fiscalização vem, em 

a_lguns casos, ensejando alterações indesejáveis e utilização 
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indevida de áreas,.sobretudo para pecuária ou práticas extrati 

vistas. 

Deve, todavia, ser enfatizado que a estrutura do 

IBDF através de s?as Delegacias instaladas em todas as Unidades 

da Federação vem se empenhando no atendimento da orientação de 

articular-se com ações de fiscalização a nível e~tadual, objeti 

vando ampliar de modo persistente o contingente voltado para a 
proteção destas áreas. 

Adic~onalmente, nos casos de Parques com grande a 

fluxo de visitantes o IBDF tem dispendido elevados montantes com 

vigilância privada de càr~ter supletivo, buscando assegurar a 
manutenção do patrimônio natural. 

,- 

Como se sabe, abrigamos 1/3 das reservas de flore2 
tas tropicais úmidas do globo, mas possuímos uma parca força· 

de fiscalização da preservação e do aproveitamento ordenado des 

tes recursos. 

Nos Últimos anos foi possível desenvolver a tecnol~ 

gia de sensor1amento remoto para quantificar, através de· técni 

cas sofisticadas, os resultados da ação antrópica na Amazônia 

Brasileira, mas os persistentes esforços não tem tido result~ 

dos favoráveis na tentativa de substituir-se o desmatamento' i~ 

discriminado pelo uso racional dos recursos florestais, sobretu 

do em áreas submetidas a intenso processo de colonização, como 

é o caso de Rondônia e de algumas localidades no Sul do Pará. 
1 

r". Na área da fauna conseguimos realizar importantes 

trabalhos par.a proteger algumas espécies mas devemos consid~ 

rar que os resultados estão em descompasso com a extensão e 

diversid~de de nossos recurso~ faunísticos e a nossa responsabi 
lidade em pesquisa, ações de preservação e de repressão à caça 

profissional. 

Enfim, podemos entrever alguns casos de sucessos já 

alcançados, mas de pouca monta face à vastidão de nossos proble 
- i1. - - 

mas na a~ea de conservaçao da natureza. 
1 

·um longo caminho ainda há a percorrer para alcançaE 

mos resul)tados que possam ser considerados satisfatórios. 
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Deverá ser empregada extrema tenacidade nas 
., 
are as 

de pesquisa e difusão de tecnologia, na ampliação de quadrostéc 
nices qualificados, na elaboração de trabalhos multi- discipli 
nares, em direçãÓ a progressos que teremos de alcançar, se qui 
sermos construir um desenvolvimento mais equilibrado. 

Dentre os fatores que poderão tornar menos árdua 
nossa tarefa deve ser reconhecida a crescente pressão da soei~ 

dade por.uma ação institucional crescentemente eficaz, e em 
consequência a persistente veiculação desta demanda, que vem 
encontrando expressão através da imprensa, e significativo foro 

d~ debates através do CONAMA, a que hoje tenho a satisfação de 

comparecer para fazer esta exposição. 

Se as expectativas da sociedade civil vem se buscan 
r-; do corresponde~ apenas com um avançado conjunto de ·1eis e nor 

' 1 ' 

mas, a elas não tem correspondido, reitero, a dimensão das age~ 
cias governamentais voltadas para a ·questão flore$Lal. 

Estas, como se sabe, apresentam recursos financei 

ros e. técnicos largamente insuficientes para fazer face as res 

ponsabilidad~s que lhe são legalmente cominadas. 

O ~BDF não constitui uma exceção neste quadro 
1 

fragilidade institucional; nos 2 últimos anos seu número 
de funcibnários decresceu de 5 mil para 3 mil e o montante 

' i 

sua rêdeita própria, referente a fiscalização de atividade 
1 ' •• 

' 1 • : 

·vadas; decresceu, em1termos reais, 40%, no mesmo período. 
! 

de 

total 
de 

pri . - 

A.evasão de técniços, agentes de defesa e funcioná 
rios deveu·-se, em larga margem, a insuficiente remuneração e, 
s~ dúvi~a, contribuiu para o ~eclínio da arrecadação, gerando 
um quadro de causão circular ~e ponderável adversidade. 

·!1 t1 inegável r'econhecex que o modelo institucional ~ 
dotado'd.ve ser profundamente revisto e gue precisamos fazer 
emerg~r. uma estratégia abrangente, capaz de ultrapassar o pr.!=_ 

sente 1quadro. 
1 ' 

.. . ( um ti.mportante passo para esta direção será a deter 
' '·!1 

rninação de estabel~cer vínculos de estreita cooperação com as 
' I' 

agênciasigovernarnentais responsáveis pela conservação da nature 
':1 

za a· rl;ív~l estadual. 
1 
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1 
Neste sentido, promovemos urna ampla reunião aqui 

em Brasília, nos dias 14 e 15, com estas entidades com a finall 

dade de lançar as bases para a elaboração de Plano Nacional de 

Desenvolvimento e Conservacão de Natureza. 

Éste P'Lano deverá constituir-se em instrumento bási 

co da nova orientação para a Política Florestal Brasileira e 

será est~uturado nos seguintes cinco programas: 

1 - Programa de Desenvolvimento Institucional do 
Setor Público· Florestal· - abrangendo a descentralizacã~ das a 

ções executivas do IBDF, a concepção e implantação do sistema 
nacional·de- gestão pública do setor com a participação dos ór . - 
gãos estaduais e a reforma administrativa do IBDF, implicando na 
adoção de novo formato organizacional e do Plano de Cargos e 

" j 1 • 

Salários, no momento submetido a instâncias decisórias do Poder 
Executivo. 

2 ~ Programa de Desenvolvimento Florestal, Engloban . - 
do· as. áreas de .. reflorestamento· incentivado, financiamento das 
atividades florestais, fomento e extensão florestal, Florestas 

Nacionais e Manejo, Comercialização e Industrialização 

tal. 
Flores 

7,,,_.,_ 
1 

3 - Programa de Conservação de Natureza, contempla~ 

do Parques Nacionais e Reservas Biológicas, Proteção e Manejo 
1 

de Fauna; Educação Conservacionista, Controle de Fiscalizacãoda 
• 1 . ' 

Flora,~ Fauna-'•.Implantação de áreas verdes em centros urbanos. 
• 1 

. 4 .~ Programa de Pesquisa, envolvendo pesquisas de 

flora e ~auna, Biotecnologia Florestal e Tecnologia de produ 

tos flbre.stais~ 

~~Programa de D~fesa dos Ecossistemas de 
' . 't . . 

são Ma,::roi :Regional - voltado para a Floresta Amazônica, 
Atlântic~,·pa~tanal, Cerrado e Semi-Ar.ido Nordestino. 

' 1 

expre~ 
Mata 
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4 - A REGIÃO AMAZÔNICA E SUA FLORESTA TROPICAL 

A Região Amazônica, marcada pela presença do maior 

complexo hídrico-florestal do globo, compõe, pelas característl 

cas de seu meio físico, um mundo perfeitamente autônomo no co~ 
texto sul-americano, totalizando mais de dois quintos dessa ex 

tensão territorial. 

A parte denominada "Amazônia Legal", assim estabele 
cida para fin~ de planej_amento e desenvolvimento econômico e co_!! 
siderado· como ••Amazônia Brasileira", é constituída pelos Estados 

do Par.á,.11\mazônia, Acre, Rondônia, Mato Grosso, pelos Territ-ª 

rios Federais do Amapá e de Roraima e por parte dos Estados de 

r-' , Goiás (a~ norte_do paralelo 1395) e do Maranhão. (a .oeste do meri 
diano 449W) , abrangendo aproximadamente ses milhões de hectares, . 

o que corresponde a 60% da superfície total do Brasil. 

Es~a imensa área que constitui a Amazônia Legal é 
·atualmente objeto de atenção prioritária dos poderes -govername~ 

tais, hã~ só p~r medida de segurança nacional, mas sobretudo pe 
las perspectivas de vir a tornar-se um espaço geográfico e econ~ 

1' • 1 

micamehte ativo, com capacidade de produção em grande escala de 

alimentos e de bens industriais, se devidamente aproveitado o p~ 
tencial de recutsos naturais disposíveis e garantida sua conser 

vação. 

h paisagem regional amazônica i marcada pela vasta 

f\ · · extensão de terras, pela imensidão das águas e pe La densa flores 

ta que: em grande parte a recobre, 
opulênci~ onde ressaltam 'valiosos 

1 

1 

compondo um quad ro f Ísico 
fatores de produção. 

de 

. 
Dos 845.6 milhões de hectares de extensão do ter 

ritõrio brasileiro, a Amàzõnia brasileira tem uma área florest~ 

da de cerca de 385 milhões de hectares, dos quais 280 milhões de 

hectares ,são ,de floresta tropical densa, sendo 260 milhões 
' ' 

hectar~s·de floresta. de terra-firme e o restante 
de 

representado 

por fl~restas de várzeas, marginais aos rios, inundadas 

camente nas épocas de enchentes. 
oeriodi .•. - 
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Considerada como a maior reserva' florestal de folho 
sas do mundo, com seus 280 milhões de hectares de extensão, a 

floresta amazônica caracteriza-se pc la pujança de seus . maciços 
florestais, fisionomicamente homogêneos porém com estruturas ex 

tremamente heterogêneas, típico das florestas equatoriais superú 
midas, onde a variabilidade do número de esoécies é grande e. as 
plantas podem encontrar variados modos de acomodacão. S um verd~ 
deiro repositório das mais variadas espécies florestais de consi 
deráveils valores comerciais. 

Do grande potencial. de recursos naturais da Amazô 
nia, indubitavelmente são os recursos florestais os que oferecem 

as maio·res possibilidades de utilização imediata. Estima-se um 

valor comercial de madeira em pé na floresta amazônica, em cerca 
de 50 bilhões de metros cúbicos. 

(\ ., 
Considerada a importância, no mundo atual, é fácil 

concluir o'significado de se fa~er o aproveitamento desses recur 
sos par~ o desenvolvimento econômico, não apenas da região, ma~ 
do Pai~, ~tr~vésido manejo.ecológico e uso sustentado de seus re 

curs<?s.' 

'Nesse contexto, torna-se importante a tarefa de oro .. - 
gramar a ocupação humana e o uso adequado dos recursos naturais 

disponíveis, porque isso deve e precisa ser feito sem quebra das 

linh~s básicas da ecologia do meio, isto é, dentro de· uma perfei 
' - 

ta h~rmonia, que deve existir entre o Homem e o Meio Ambiente. 

,Para Gallant e Me Granth ( * *), "constituem fatores 
favotáveis na1 Amazônia a ma!gnífica rede fluvial, a facilidade ge 

1 - 

~ ral de topografia e a natureza penetrável da flo~esta, que apre 
i . - 

sent~ menos dificuldades para ser trabalhada do que qualquer o~ 
tra grande ,floresta tropical d.o mundo, não havendo razões. de ºE. 
dem técnica que impeçam seji a floresta amazônica explorada até 

• • 1 

o limite da· - capacidade dos mercados consumidores. 

Mesmo assim, a floresta amaaôm.ca tem sofrido, ao 
1 • - *" longo dos anos, uma exploraçao extremamente empirica, em termos 

!. ' ', de desordenado extrativismo:, por processos rudimentares e primi 
.1 ' 1 ' ' ' - 

(**) FAO - lt~latório n9 171, de M.N.Gullant e K.F.Mac Granth. 
"Desen·volvimento Florestal no Vale Amazônicoº 
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tivos, sem organização e sem qualquer noção de manejo sustenta 

do. Tem sido uma exploracão caracterizada pela "cat acâo " dos e.§_ 
pécimes pertencentes às espécies mndcircirus mais nobres ou de 

maior aceitação no comércio nacional e internacionalmente, como 

ocorrem com as regionalmente designadas por ACAPU, ANDIROBA, A~ 
& 

GELINS, CASTANHA-DO-BRASIL, CEDRO, CUPIUBA, FREIJÓ, IPtS, JA~ 

NA, JACARANDÃ-DO-PARÃ, LOUROS, MACAÚBA, MATA-MATAS, MUIRACATI~ 

RA, MARUPÃ, MOROTOTO, MOGNO, PAU-AMARELO, PAU-ROXO, PIQUIÃ, QU~ 

RUBA, SUCUPIRA, UCUUBA, dentre outras centenas ainda pouco utili 

zadas por falta de conhecimento de suas propriedades físicas e 
1 

tecnolóf;)'icas. Ao1 lado do processo de "catação", a extração de m~ 
1 

deira da floresta decorre do processo de preparo de áreas para a 
implantação de projetos agropecuários, hoje ocupando imensas 

reas na parte Sul do Estado do Pará e no Estado de Rondônia. 

r--'1 o desmatamento indiscriminado, que implica na rem~ 

çao da cobertura florestal sem a finalidade de uso alternativo 

adeq~ado do.solo, tem conseqüências ecológicas e sociais desa~ 

trosas. O s9lo, ao ser deixado à mercê das influências do tempo, 
vê-se afetado em sua fertilidade. De fato, a água das chuvas ao 

cair e não encontrando a camada de humus formada ~elas flore~ 

tas, deixa de ser absorvida para o sub-solo e tende a correr li 
vremente para os rios e para as bacias hidrográficas, levando 

consigo grande quantidade de matéria orgânica e partículas de s~ 
lo. Também a capacidade das represas diminui progressivamente e 

as enchentes tornam-se cada vez mais lesivas social e economica 

mente. 

r>. :B óbvio que não é recomendável de fe nde r o princípio 

· do d,sehvolvi:trien~o ilimita90 à base de uma tecnologia de explor~ 
ção predatória de nossos recur~os naturais, porque a própria so 

brevivência do homem e do Pais estaria em jogo • 

. ,, 

'· 
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5 - UTILIZAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA 

No momento, os países do sudoeste asiático, respo~ 

sáveis por 70% da madeira comercializada no mundo, estão restri~ 

gindo as exportações de madeiras em toras, política esta deco! 

rente sobretudo do acelerado esgotamento de suas reserv~s flore~ 

tais. Em alguns dos casos, corno ocorre na Malásia peninsular e 

na Tailândia, proíbe-se a saída de qualquer madeira em toras. 

Face a es,te panorama, tende a crescer a importância 

do potencial madeireiro da floresta amazônica para o comércio in 

ternacional~ tornando imperativo iniciar desde já urna organiz~ 
ção de comercialização compatível com o volume de negócios a ·ser 
realizado no futuro. 

Definição de diretrizes para a utilização racional 

dos recursos florestais da Amazônia brasileira vem se inserir no 

conjunto de esforços governamentais para o desenvolvimento daque 

la região, voltados simultaneamente para a sua ocupação produti· 

va e a crescente articulação com a economia das demais 

bem como para a otimização, através de observância de 
conservacionistas, do aproveitamento do seu potencial 

regiões, 

preceitos 

madeirei 

ro. 

A necessidade de madeira para fins industriais no 
País deverá se situar, segundo estimativas da FAO, em 120 m~ 

lhões de metros cúbicos até o final da próxima década. Com rel~ 

cão ao mercado internacional, é possível antecipar que, dada a 

intensidade de exploração no Sudoeste Asiático - cuja produção 

recente respondia por cerca de 55% da demanda mundial - a parti 

cipação brasileira deverá experimentar uma forte expansão nos 

próximos anos. De fato, detentor de uma das maiores áreas flores . - 
t-ais do mundo, as exportações do País ainda representam apenas 

cerca de 1% do comércio internacional.· 

No que se refere ao crescimento da participação no 

conjunto dos países da América Latina no comércio internacional 

de madeira, .ela deverá evoluir de um montante atual inferior a 

3 mi~hões de metros cúbicos para cerca de 120 milhões de metros 

cGbicos no final dos anos 90. 



'!V --~---- ---------=--·-- - -. - -·--------- ... ,. .... --.-~- -- .. -----------·=e=--------·--=:==--~ 
• .. . ' . 

21 

A crescente relevância do potencial florestal da A 

mazônia brasileira para o mercado interno, como atesta a cada 

vez mais' freqnente transferência de indústrias madeireiras para 

esta região - ao lado das evidências anteriormente apontadas da 

ampliação de seu papel no âmbito do mercado externo, indicam_que 
as condições de seu aproveitamento constituirão um fator de i~ 
portãnc,ia estratégica para o desenvolvimento regional nos próxl 

' ' 

mos ~nos. 

Em decorrência de forte pressão que se irá exercer 
no futuro imediato sobre estes recursos florestais coloca-se pa 

ra o Pais a ~ecessidade de desenvolver uma tecnologia própria de 

exploração e utilização racional, capaz de otimizar o seu ap~o 
veitamento. 

0. 
;Conquanto o potencial da floresta amazônica seja 

de vultoso, o volume de exportação de seus produtos se afigura 
[ ' 

modo inexpressível. Dados estatísticos referentes às exportações 
de produtos da floresta amazônica acusam um total de 487.850 t~ 

neladas em 1985, gerando cerca de 169.816.000 de dólares, enquan 
'' - 

to em 1986 a tonelagem atinge 448.952, com gerações de cerca de 
193.913AOOO de dólares. Dentre os produtos listados,relaciona-se 

dentre os básicos a Castanha-do-Brasil, o carvão veg~tal, as 

plantas e partes de plantas para uso em perfumarias ou insetici 

das, as matérias-primas vegetais para tinturaria ou cortumes,. a 
piaçav~, a bqrracha em bruto e a madeira em toras, destacando-se 
a Castanha-do-Brasil e a madeira em toras como os principais 
responsáveis geradores de receita. 

Dentre os produtos industrializados~ são relaciona 

dos,'dentre os principais, a madeira serrada de folhosas, a rn~ 
deira beneficiada (destacadamente arcos e cavacos ingressando na 

' . 
pauta d~ exportação no ano de 1986), a madeira laminada de essên 

cias fQ!hosas, a madeira compensada, a ~asta para fabricação de 

papel, 10 pap~l, a cartolina e suas obras, o palmito em .cónserva, 
-1 - 

os õ~eas ess,nciais e os móveis, destacando-se as madeiras bene 
1 ' 

ficiad~s, laminadas de folhosas·e compensada. 

' 

ção ra6ional da floresta amazônica, como urna floresta 
Na realidade, um dos maiores impecilhos na explor~ 

tipicame!!_ 
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te tropical é, além das dificuldades de meios de transporte e 

dos métodos rudimentares e antieconõmicos de extração dos produ 

tos da floresta, é a sua extrema heterogeneidade e a conseqüente 
falta de aproveitamento global da matéria-prima florestal, ou s~ 

ja, a exploração para ser econornica necessita aproveitar o maior 
número possível de essências florestais ocorrente nos maciços. 

1 • 

' 

-r=. 

I• 
;· 
•:'. 

1 
1· 
,f. 
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6 - ATUAÇÃO DO IBDF NA REGIÃO 

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
-IBOF, como órgão responsável pela formulação, orientação, coo! 
denação e execução da política florestal do Brasil está inves 

tindo, de um lado, no fomento e estímulo ao desenvolvimento fl~ 
resta! e, de outro lado, na conservação dos recursos naturais 

renováveis, essencialme,nte dos recursos florestais (da flora e. 
fauna) .• 

- O Plano Nacional de Desenvolvimento Florestal e 
Conservaoão da Natureza constituirá o instrumento básico de uma 

nova política para o s~tor florestal brasileiro,devendo contem 
: - 

plar, necessariamente, os fundamentos básicos de u~a política 

florestal e conservacionista, afim de incorporar mecanismos que 
explicitem a estratégia a ser estabelecida pelo Poder Público 

Florestai objetivando atender demandas provocadas pelas necessi 
dades do País e ainda não convenientemente consideradas pela 
ação ~overnamental e que constituem legítimas aspirações da s~ 
ciedade bràsileira, através de diversos segmentos diretamente 
interessados na atuação do IBDF como órgão formulador e gestor 
da política seto~ial. 

Dentre os mecanismos que explicitam a estratégia e~ 

tabelecida pe.lo IBDF como esforco rio sentido de propiciar a uti 
lização $ustentada da floresta Amazônica situa-se o inventário 
Florestal, a'Pesquisa Florestal, o Estudo Tecnológico dos pro 
dutos florestais e a ampliação da rede de Florestâs Nacionais 
FLONAs· na Re9ião Amazônica. 

Desde o final da década passada o IBDF através' do 
Progràiua de Monitoramento de Cobertura Florestal do Brasil 
PMCFB, vdm procedendo o levantamento e avaliação periódica- das 
mudanç~s 'que oçorrern na cobertura florestal do nosso território 
e, sobretudo, na Amazônia brasileira, pelo emprego das técnicas 
de sensoriamento remoto, através de interpretações de dados ge 
rados·pe1os satélites da série LANDSAT, complement;.ados com in 
formações,d'e campo. 
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Nã ,r~a da P~~qui~~ Plore~Lal, u Uta~ll tem aleanta 
do avanços consideriveis não apenas com o objetivo de aumentar 

a produtividade das florestas, mas também; com vistas a conse 

guir um melhor aproveitamento da madeira e de seus derivados, 

que abrangem hoje uma gama variada de mais de três mil prodú 

tos industriais. 

Atualmente, além das atividades setoriais de contr~ 

le, fiscalização e administração de unidades, estão sendo dese~ 
volvidos projetos de experimentação silvicultural, através do 

Programa Nacional de Pesquisa Florestal, em convênio com empr~ 

sas do setor florestal, universidades e outras instituições de 
pesquisa, sempre em atendimento ao Programa Nacional de Pesqui 

sa Florestal abrangendo, dentre outros, os seguintes campos de 

estudo: 

Produção de sementes melhoradas geneticamentequa~ 

to a produtividade e finalidade da madeira; 

- Manejo sustentado de floresta tropical úmida den 

sa; 

Madeira como fonte de energia, com ênfase a siste 

mas silviculturais e a qualidade de madeira; 

Tecnologia da produção de carvão vegetal, com ê~ 

fase à sistemas silviculturais e a qualidade da 

·madeira; 

Caracterização de madeiras da Amazônia com vista 

a usos finais; 

Inventários florestais; 

Estudos de mecanização, com ênfase a sistemas de 

implantação e exploração florestais; 

Manejo da fauna silvestre; e 

Manejo de áreas silvestres. 
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6.1 - O PAPEL DAS FLORESTAS NACIONAIS 

Dentro do esforco de ampliar a sua atuação na Arnaz~ 
nia, o IBDF está conferindo prioridade à decisão de incrementar 

a rede de Florestas Nacionais na região, com o objetivo de e~ 

tender o domínio público sobre um maior número de áreas reserv~ 

das, nas quais seja possível resguardar estoques futuros, estr~ 

tégicos de madeira e apropriar tecnologia de manejo sustentado 

da Floresta Tropical a ser explorada em bases técnicas e cien 

tíficas. 

As FLONAS deverão,assim, representar no contextodas 

regiões onde se encontram inseridas, verdadeiros "laboratórios" 

de pesquisa em busca de módelos de nexploraçãoº de floresta, a 

través de manejo altamente sofisticado dos maciços florestctis 

nativos, de modo a torná-los fontes permanentes de matéria- pri 

ma florestal objetivando o suprimento dos diversos segmentos 

- do parque industrial regional, ou mesmo nacional. 

Nessa linha de raciocínio, o IBDF está desenvolvencb 

estudos no sentido de adotar a Amazônia brasileira de uma gran 

de rede de Florestas Nacionais vez que elas não podem ser con 

sideradas de modo isolado. Elas devem ser vistas dentro do con 

ceito geral, criadas pelo Poder Público para salvaguardar o i~ 

teresse público sobre as florestas, seus recursos e benefícios, 

onde participam o Governo e a iniciativa privada. 

Atualmente, a Amazônia brasileira conta com apenas 

1.015.000 ha cobertos por florestas nacionais FLONAS, quando o 

ideal seria da ordem de 22.297.500 ha. Estados como o Acre, Am~ 

zonas, Mato Grosso e Território Federais do Amapá e Roraima, cu 

jas necessidades somam 14.842.070 ha, não possuem nenhuma FLONA 

criada. 

O Estado do Pará possui uma área de cerca de 800.000 

ha ocupados pelas Florestas Nacionais, do Tapajós e de Caxiuanã, 
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apresentando um deficit de 5.440.210 ha, enquanto que Rondônia 

é dotada de uma FLONA - a do Jamari, com cerca de 235.000 ha , 

quando deveria ter uma area ideal coberta da ordern de 1.215.220 

ha. 

Objetivando reduzir o deficit de FLONAS na Amazónia 

brasileira, p IBDF vem desenvolvendo estudos e propondo a cri~ 

ção das Florestas Nacionais de Oiapoque, no Território Federal 

do Amapá, com 400.000 ha, do Bom Futuro, no Estado de Rondônia, 
com cerca de 280.000 ha, de Macanã, no Estado do Acre, com cer 

ca de 314.000 ha, do Pontal Matogrossense, no Estado de Mato 

Grosso, com cerca de 100.000 ha e a de Tefé, com 1.020.000 ha e 

de Purus, com 257.000 ha, ambas no Estado do Amazonas. 

Com tais medidas o IBDF pretende triplicar a are a 

~ de FLONAS na Região Amazônica, restando contudo, um deficit da 

ordem de 18.911.?00 ha cuja implementação se faz necessária pa 

ra que realmente a Amazônia venha assumir o seu papel no contex 

to nacional. 
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7 - AÇÃO ANTRÔP 1 CA NA AMAZON l J\ 13JlJ\S l LL 1 RJ\ 

J; d o e o n h e e i III e n t o g e r ;1 1 o [ a t o d e q u e a d e v a s to ç ão 
que ocorre na região amaz6nlca não est5 diretamente vincula<la ao . 
uso dos recursos florestais para fins industriais e/ou comerciais, 
mas decorre, fundamentalmente, do processo desordenado de ocup! 
ção que se vem praticando na Amazônia Legal. 

Sem embargo do caráter empírico e predat6rio da e! 
ploraçâo florestal, principalmente, porque a utilização da fl~ 

resta se dá pelo aproveitamento residual das áreas desmatadas p~ 
ra usos alternativos, são os gran<lcs projetos agropecuários, de 
colonização e de implantação ele infra-estrutura que respondem ·P~ 
lo elevado Índice de desmatamento na região, atualmente avaliado 
em 25.000.000 de ha, de acordo com relat6rio do Programa de Mon! 
toramento da Cobertura Florestal do Brasil, implantado, priorit~ 
riamente, na Amazônia pelo IBDF 

Desde o final da d~cada passada, o IBDF, atrav~s <lo 
Programa de Monitoramento da Cobertura Florestal do Brasil vem 
procedendo i quantificação e mapeamentos dos recursos flores 
tais, face à preocupação demonstrada no país e a nível interna 
cional a respeito da alteração da cobertura florestal <lo país e, 
sobretudo na Amazônia brasileira. 

Este programa centrou-se em um momento inicial na 
Amazônia Brasileira, estando, no presente, voltado para o rnonit~ 

fiHlltrn to dê Kr@ã§ !::fÍtkiHi d~ Oêsl!lil ! i1Jllêl I t li j d1:.111 l i r h:udi!s /WljUê j fl Hq\ i íl ü 1 

Ao se proceder a realização <lo levantamentos flore~ 
tais para a região Norte, buscou-se, assim, respànder ã preocup~ 
ção dominante em quantificar a remoção tla cobertura florestal,f! 
ce a emin~ncia de danos ambientais decorrentes <la relativamente 
reduzida capacidade de utilização alternativa do solo. 
1·. Monitoramento da Amazônia brasileira 

Os dados do ,Quadro 1 indicam a situação geral da 
remoçio da cobertura florestal na Amaz6nia brasileirat por Uni<l~ 

de da Federação, no período de 1975-1980. A sistematização deste 
conjunto de dados objetiva melhor precisar a cvoluç5o registrada 
com relaçio aos recursos florestais <luqucl~ rcgl~o. 



~ --- --------------- ------ ---..--------------- 

• ;/1. 

28 

Os mont an t o s apontados Lnd í cum que o ri t.mo d o <l.c~ 

matamcnto na Amazônia como um to<lo, cresceu no pcr!ouo 1978/1980 
com Ln t c n s Lduclo 111.1.ior d o q u o :1 r c g i s t r n d » 110 período 1!)7:,/1~)78, 
fato c s t o vcrlf Lcudo cm cad,1 Un Ldu d o du 1:uder,11;~10. 

Qua<lro l 
Am.:1 2.ôn i il Lo nu l 
Al t o rn cfio <la Co bo r.t u ru 1:1onJst,1l - l!.>75, l~l7H e l!.J8U 
Evol uçii o por· Un Ldudc du I'cdc ru c âo 

. ----------- _ 11. U uu h~u___ _ 
~--~-~~--~,- 1 

Uliidadc 
FcJcratlva 

/Íirca /\1 tcrncla (ha) ·;, da :11 ter:H;~o cm ro l :11.;."io 
l~---UiJ--lCj-- :Írca Ja Un Idado 1:eJer:1L iva 
At6 1975 At6 1978 A~6 JYSU At6 1~75IAt6 1Y78IAt6 1~80 __________ ,____ ----- ---- 

. .: 0.'. Quadro 2, a seguir, Ln d i cu a CVOllH,"ÜO <la 
,, ' 1'' 1 '' ,, • 1 , 

do snurtuda nos '2, po r Iodo s , 
' l ', • 1 '1 1 1 1 11 

r :Quadro 2' ' 1:. 
1 

· 'Amazôi1lü !Legal'.,! ' 
AI tcrncâo c.fa Co:~c1rtur,t I'Lor os tut por Uni cl a clo 
.da 1:~1.h.1ra:1~'.:i! --·:·,~;] ~J:75 .:. J !Ji8 e J !JBU 

. 1 '1 ' . : - --;:.r;; "i ('Q l h ·1) llnjtl'-tdu· ,h· -:Fc.•dcr·1, .. to · · · ' r', : :. ' l I i • < 7 S / 7 13 ( B - J\ ) __ __,_ 

Tcrritd:ríó ,dq 1~mapá i . SUO 
P:tra .. , ·1.379.J25 
'l' • .• • A .t I li , , 7 crr.1t~rJ.'"' ',1Q,I 1oriu111a • 8.H 5 
~}:11:i!lilwo , r : ,n !) • 3 ~! ~ 
l,o .tas . . .. 1 e, 7 H • .l 2 .> 

·."'' 1l . J\c rc ,, i · 1 ! -1 2 ~l • ~> o U 
]' . 1- . 1, ' ' 1 vo nc 01!-~a -~ ' . i · 
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Ama zouus - ! i 

1 1 ' ,, 
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1 
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1 ' 

: ! 
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s,s H ,~ 1 ,1 , :i O ,02,1 
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Observa-se que enquanto cm 1975/1Y78 a m6tlia anual 

de rcuocão da cobc r turn florestal f o l do 1, 6 mil hõc s do ho c t a 
rcs, no pcriouo 1978/1980 a m~<l.ia auual as\.':euduu a 2,3 rn.ilhuc: 
de hectares. 

Os d •. ulo s mais r o ccu t o s s o b r c ..1 •. ,ç:ià a n t r óp Lc a na 
Amazônia estão in<lica<los no Anexo 1. 

No.~rcscntc, as maiores 5rcas de desmatamento oco! 
rem nos Ust·auos. <lo Mato Grosso e <lo I'a r íi , úrcas estas que, cm 
conjunto, respondem por· 1oi <lo to t a I rcgistra<lo para a Amazônia 
Legal. • 

2. Ãrcas (Crftlc:as na Amazônia 
.1 

A 'ocorrência <lc maior intcnsi<lauc <lc remoção <lc co 
bcrtura florestal na Rcglilo Norte, no pcrfotlo nponta<lo, 

. tra-sc c s t r e í.t amon t c vlncul:.a<la u. .i mp La n t a c â o d o projetos 
lonizacio e de programas agropccu5rios. A 5rca oprova<la 
INCRA de assent!amcntos plancj ado s a t í ng i a cm 1 ~81 a cerca 

l 

cncon 
Jc· co 

pelo 
<lc 

10,S milhões de hectares, enquanto os emprccn<llmcntos programa 
dos pela SUtlAM e levaram-se, nc s te mesmo ano, a cc r c a do S, 2 mi 

' 1 

lhões de ~eitares. 
' .j 

•. llc~contando-sc dcstq montante globnl de 15,7 mi 

lhõcs de hécta~cs uma 5rca <lc 50~ <la prcscrvaçao permanente cs . - 
tipulada,pelo -cadigo Florestal, resulta urna 5rea Jc 7,85 m! 
lhões de hecta~es, correspondentes à ocupação pla11cja<la Jo so 

i». 1. i 
: ' 1. 
1:.:. ,• . ' - - · ·' A ,confrontaçao <leste va l o r com os 12, 3 milhoes de 

h'~ctares. ?º .·.re1noção da ·cobcrt?rª f 1 ore S t a l r e g Ls t r a do s pc Lo 111_2 

nã.to ruaent o (Quadro 1) apcn t a uma do Fa s a g cm ele 4, 5 milhões de 
l ' 1 •• , hec tar~s,, .º. qu~, cor r o sponüc apenas a ü , ~ ~~ <la arca total <la Ama 

zônia Leg~l~ 
1 

.estes 'quant.itat:lvos 1·cf~rcrn-sc ~10 c o nj un t o elo cspó 
1 • ' 

c í e s rcnw-yidas ,; _inclus l ve rcs Ícluos de c op a , Ln dcpc ndcn te <lc seu · 
apr~veita~1cnt'o 1comcrcial. 

i' 1 

\' 
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$. Atuais Levantamentos cm Desenvolvimento 

Os levantamentos que vem scnuo cxccutauos pelo 
PMCFB concent~am-sc nas ircas denominadas criticas, qua11to a 

' ' 

intcnsid~de d~ ação antr6plca, pro~lciun<lo, atrav6s <lc mapas~! 
mátlco~ floros~als, gerados~ part.ir <le .imagcHs u.c satl3!.itc, 
condiç~c$ hece•s5rias i identificação e quantificaç5o e poslci~ 
namontb. q'spa·cÚ1l <las áreas c on s Ldo r a du S Jus matadas, g e r ando Ln 
ÍOrJ.lli1Ç60S parµI bs prOCCSSOS do p Lanc j amc n t o florestal C/OU fi~ 

1 ' 

calizatio·nec~ssiria.; 

Atualmente são consl<lcrados úrcas críticas na Ama 
zônia:, • f, 

· ' ,1 a. faixa abrangendo· os Ls tudo s <lo Pará norte <lo 
' 1 ' ' . ' 1 ' 

/> Mato ~!;t-osso e Coiiis e a área: <lo Maranhão, integrante <la Amazô 
nia .Legal, ob!jctos de levantamentos específicos através de co!.! 
vênio ·pntre. o' lBIJF e SUDAM. Já existem vários levantamentos e x o 
cut:idob cm' <.Üfcrcn'tos pontos dentro <lesta iírca, s cndo que novo; 
lcvantamcnt~s· s5o necessários para captur n <lln;mlca <lo preces 
so. Os. dados: r e fo r en tes a cs tcs Lcvan t amo n tos o s tão Ln d i c ado s 
no Anexo r. 

·: :. .1 a faixa comp recnd í da pelos Estados <lo Acre, Ro:!_! 
dôn í a ·\~ ~ul ao: Amazonas, serão objeto <lc lcvantumcnto temático 
flores:tal, através de convênio cn trc o llHJF e F 1 BCE. 

' ' 

l ·:i~ virtude <la prcocupaçüo Jo lBUF, bem como Jo 1~ 

r,'. teress!e de out rus entidades, inclusive não governamentais, o 
, Progra~a :de .. ~o.hi toramento <la Cobertura Florestal '1.o 1BD1~, c st á 

1 
1 ' 

no p re sent e , im1~lantando sub-La sc s cm pontos ele interesses e s 

trati&icos de ~onitorarncnto,.como: 
1 

. . t ·i. . • ; o Labo ra t ô r í o de sensor Lamc n to remoto de Porto 
Vell~o,~I: :j i em: :rhsc de implan~acão' que vai prop l c ia r condições 
para ·~~omp~nh:i~ncnto das áreas ub r an g i da s pelos Estudos do /\crc, 
Ron<l511ia e Sul do Estado do Ama z ôn a s ; 

1 
. . 

•• o laboratório de .Maiwus ~ j (i mon t a do , que fará os 
Levant'aiaenuos 

1Jc 
1~a r t c do Ls t a do elo 1\111~1 zonas e Ro r a l11w ; 

1' ' 
1' 
1 
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, cncont1•g •. §ê @111 fa~rn finnl d,~ ê~tutlo~ o proJ~Ho 
técnico para implementar o laboratório <le scnsoriamcnto remoto 
em Cuiabi, qµc cstendcr5 os estudos para o Mato Grosso e Sul <lo 
Estado de Goiás. 

Os primeiros resultados relativos a estas ações de 
verão estar disponíveis ainda no exercício de 1988. 

1 1.-! 

', i 

1 ': 

i' 
•.' 
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8 - PROPOSTA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

'Considerando que a política de desenvolvimento re 
' - 

gional praticada na amazônia· legal tem acarretado, por diversas 
1 ' 

razõe,, dis1;9~ções e resultados aquém do desejado, o governo br~ 
sileiro,! atualmente, coloca em alto nível de prioridade, o zonea 

'1 - 

mento1~eológi~o-econômico como instrumento essencial e jmprescirrli 
vel ao orden,~ento da ocupação territorial, visando compatibili 

zar alpolitica de ocupação com a proteção do meio ambiente e dos 

recursos' natuiais. 

,r-, 
: ' 

~esse sentido, o governo brasileiro, por iniciativa 

do Ministério :ao Interior e com a participação do Ministério da 

Reforma Agrár~a, do IBDF e do Governo do Estado de Rondônia a~ 

sinou~ recent~mente, protocolo de intenções com vistas à institu 
1 - 

cionaliz~c;ão do :zoneamento ecológico-econômico daquele Estado a 
' -ÓÓ, 1 - 

. mazônico', re~resentando o primeiro passo de um esforço abrange!! 
te, ao qual q IBDF se integra de forma decidida, para racionali 

zar aicçnqui~'ª da fronteira setentrional e norte do ~ra~il. 

Deve ser assinalado que a proposta de ordenamento 

territorial, ao qual o IBDF confere importância fundamental, não 
pode ~e restringir a um macro-zoneamento de natureza genérica, 

mas detalhado 
1ao nível das informações edafo-climáticas e agroe 

1 - 
-cológJca, com cartas adequadas. 

! ' 

r ~orna-se fundamental considerar, ainda, -que urna vez 

concl~!do o zoneamento detalhado da região, todas as políticas 

s,to~~a~s (fundiária, agrária, agropecuária, florestal, mineral 

e ind.r,t~ial,' entre outras) serão, automaticam.ente' aj~stadas 

com ba•e nas informações que•estarão disponíveis, objetivando di 
rêac1~i os investimentos públicos e privados de forma compatí 

i:'''' ' - - 
.vel coJR a sua1implementacão. 

1 

·o ·zoneamento agroecológico do Estado de Rondônia, 
1 ' 

1 1 L 

já c~rclfidO' ~ficialmente numa articulação dos Governos ~Federal 

e Estadual, representa o ponto de partida dessa nova politica e 
' 1 ! 1 

o ins~ruµi.ente> que busca rcdirecionür os investimentos do POL.Q 

NOROESTE, pr.ograma que conta com o apoio financeiro do Banco Mun 
' ' 
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dial-BIRD e que representa a principal fonte de alocação de 

cursos p~ra o desenvolvimento do Estado. 

No zoneamento de Rondônia estão identificadas 

áreas com potencial de uso agrícola sustentável - culturas 

re 

as 

de 

ciclo curto e longo - áreas que somente poderão ser utilizadas 

para as atividades de extrativismo vegetal, as que prestam para 

uso agropastoril, as de uso agroflorestal, as de aproveitamento 

madeireiro s~stentado e aquelas insusceptíveis de exploração eco 

nõmica que deverão permanecer preservadas. 

Para a consecução dos objetivos da sua . política, 

o IBD~, sem prejuízo do livre exercício da soberania da Nação 

brasileira no que tange a definição e implementação de suas poli 
1 - 

ticas !internas, considera o intercâmbio técnico-científico e a 
f •• 

coopé~ação financeira internacional de grande importância em fa ' . .,,.---.,, 
ceda ordem :de grandeza que representa o problema florestal e 

' ' 
conservaciortista expressos pela magnitude dos ecossistemas flo 

restai:s e. faµnisti~os que ocorrem no território br'as í.Le í r o , nota 

damen~e na Amazônia. Legal . 

1 

. !Assim, na condicão de técnico em engenharia flores 
1 j, 1 - 

tal e na qualidade de Secretário-Geral do IBDF desejo ressaltar 

a im~r't~nci.~ desse evento e agradecer o convite da GTZ e da Uni 
1 . - 

. versidade de Kassel, através do seu Departamento de Ciências So 
' . - 

ciais pa~a pa:rticipar da mesa· redonda sobre este tema de grande 

atualidaqe no meu País e que desperta o interesse da comunidade 
1 • ' 

científica .brasileira e alemã. 

O fut~ro amazônico terá o perfil que for construído 

pela a'tuii,1- g~ração de brasileiros. A consciência ambiental que 
', !i i 

toma 'eonea .. do nosso povo, a mobilização da opinião pública atra 
1 • . • - 

vês das entj.dades representativas da sociedade civil e, por in 
1 " • • 

! ' 

termé~i~ del~s, a determinação política de proteger as riquesas 
• . 1 

natufalilf :da região. amazônica e do País ditarão os procedii:nentos 
que re.$guardarão o' seu futuro. 

r» , 

!. 
·I'' i • 

. ·j .: : 

'
. ,, 
' ·.1•· 

'• 1 


