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DESMATAMENTO E PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL 

DA FLORESTA TROPICAL AMAZÔNICA DO BRASIL: 

PAPEL DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS.1 

José Rente Nascimento2 

INTRODUÇÃO 

As altas taxas de desmatamento e as queimadas realizadas na Amazônia têm atraído 
a atenção dos brasileiros e de pessoas em outros países. O debate sobre esta questão no 
Brasil e nesses países tem se concentrado em questões relacionadas com a dimensão do 
desmatamento, suas causas diretas, e as consequências ambientais desta destruição. 
Raramente este debate é sobre as causas fundamentais que estão estimulando a implantação 
de projetos pecuários e agricultura por pequenos agricultores. Ainda mais raros são os 
trabalhos que procuram sugerir medidas efetivas para afetar este processo de desmatamento 
e promover o uso racional e sustentável do recurso florestal para o beneficio desta e de 
futuras gerações de brasileiros. 

Este trabalho é uma pequena contribuição a esta parte do debate que acreditamos 
deve não só incluir discussões sobre as causas diretas, as dimensões e consequências do 
desmatamento mas também discussões sobre as causas indiretas e o que fazer sobre isto; 
ou seja, mudar um pouco o debate de problema para solução. 

Depois de uma breve apresentação das causas diretas e das principais consequências 
ambientais, econômicas e sociais do desmatamento, o trabalho concentra-se em duas partes 
principais. A primeira parte (II) discute as principais políticas governamentais que afetam 
o uso dos recursos florestais na Amazônia. Ela esta dividida em três seções: políticas não 
florestais que afetam as florestas; políticas de gastos públicos e políticas florestais. A 
segunda parte (III) apresenta recomendações sobre mudanças necessárias nestas políticas 
visando reduzir o desmatamento e promover o uso dos recursos florestais mais 
racionalmente e de forma sustentável. Essas recomendações também estão distribuídas, 
como na primeira parte, em três seções: recomendações sobre políticas não-florestais que 
afetam as florestas; sobre políticas florestais e sobre políticas de gastos públicos. 

1 O autor agradece ao Dr. Alarico da Cunha pela atenta revisão que realizou neste trabalho. 

2 Engenheiro Florestal, Mestre em Planejamento e Ph.D. em Econania Florestal. Especialista em Meio 
Alrbiente e Recursos Naturais do Banco lnterAmericano de Desenvolvimento (BID), Washington, D.e., E.U.A •• As 
opiniões expressas neste trabalho são de exclusiva responsabilidade do autor e não refletem necessari&llll!nte as 
polftieas do 810. 
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I. DESMATAMENTO: CAUSAS DIRETAS E CONSEQÜÊNCIAS 

Essa parte do trabalho pretende fazer uma breve revisão das principais causas diretas 
e consequências do processo de desmatamento na Amazônia. Ela não pretende ser 
exaustiva por não ser o propósito básico deste trabalho entrar em maiores detalhes do tema. 
Aqueles interessados em maiores informações devem consultar vários trabalhos indicados 
na referência deste e outros apresentados neste Simpósio. 

A Amazônia brasileira possui em torno de um terço do total das florestas tropicais 
úmidas do planeta, somando um total de mais de 300 milhões de ha. Por quase toda a sua 
história e até a metade deste século em que vivemos, os recursos naturais dessa imensa 
floresta forneceram os elementos necessários para a sobrevivência de milhões de indígenas 
da era Pré-Colombiana e formaram a base das atividades econômicas dos conquistadores 
europeus que ocuparam a região e de seus descendentes. As várias tentativas de conversão 
dessa floresta em outros usos foram, na sua maioria, seguidas de fracasso. 

Com a abertura da Rodovia Belém-Brasília no final dos anos 50, entretanto, inicia-se 
uma nova fase na história dessa região que é caracterizada pela intervenção massiva do 
governo através de investimentos e várias políticas e estratégias que têm resultado na 
destruição sistemática das florestas a taxas cada vez maiores. 

A floresta Amazônica tem sido destruída principalmente para dar lugar a atividades 
de pecuária bovina e para agricultura de pequeno porte. A pecuária está baseada em 
empreendimentos comerciais e é normalmente responsável pela conversão de extensas áreas 
de florestas. A agricultura de pequeno porte é a atividade principal de pequenos 
agricultores que têm migrado para a região e a desenvolvem como colonos em terras de 
projetos de colonização oficial do INCRA3, de empresas de colonização particulares ou 
como posseiros em terras de terceiros, devolutas ou públicas. 

Outras atividades, de importância relativa menor, também têm sido citadas como 
responsáveis pelo desmatamento na região. Entre elas devem mencionar-se a conversão de 
floresta em lagos de represas hidrelétricas e a remoção da vegetação para permitir a 
realização de atividades de mineração cuja dimensão é bastante menor. Mais recentemente, 
a indústria de ferro gusa na região de Carajás começa a contribuir para o processo de 
desmatamento. O potencial destrutivo dessa indústria, como os cerrados de M.inas Gerais 
podem testemunhar, é substancial mas até agora seu efeito não se compara em dimensão 
às atividades voltadas exclusivamente para a agricultura e a pecuária. 

A indústria madeireira, pela natureza da exploração florestal seletiva de poucas 
espécies comerciais que predomina na região e muitas vezes aproveitando os resíduos da 
colonização agrícola, não tem sido uma causa importante da conversão da florestal em 

3 INCRA· Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrérie. A colonização oficial tant>ém, realizada 
por alglXIS estados da região, como o Amazonas. 
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outros usos. É possível, sim, que seja responsável por um empobrecimento relativo das 
poucas florestas exploradas (principalmente as florestas de várzea). 

A floresta tropical representa ao mesmo tempo um estoque e uma fábrica que 
produz centenas de bens e serviços que têm sido, em sua grande maioria, perdidos para esta 
geração e para gerações futuras quando estas florestas são convertidas a outros usos. As 
consequências dessa destruição são de natureza econômica -- apesar de não serem 
normalmente registradas pelas contas nacionais como o Produto Interno Bruto (PIB) - 
social e ambiental e têm impacto não somente local, mas também regional e mundial. 

Entre as consequências do desmatamento mais frequentemente mencionadas 
encontram-se as seguintes: perda de recursos madeireiros e não-madeireiros como castanhas, 
essências, látex, produtos medicinais, e outros; perda de habitat natural para a fauna 
silvestre; redução irreversível da biodiversidade como consequência da extinção de espécies 
e procedências resultando na perda de parte do enorme patrimônio genético disponível para 
a humanidade e que na sua maioria ainda é desconhecido. A presença da floresta nesta 
região tem mostrado uma importância fundamental na proteção dos solos contra erosão e 
a consequente sedimentação dos rios. Com a remoção da floresta, os solos ficam expostos 
à ação erosiva das chuvas intensas. A floresta Amazônica tem um papel fundamental no 
ciclo hidrológico da região já que, conforme estimado por alguns autores, ela é responsável 
pela reclicagem de 50% a 80% das chuvas que caem na região. Outra consequência 
climática importante da destruição da floresta Amazônica está na liberação para a 
atmosfera de milhões de toneladas de C02 da biomassa como consequência das queimadas. 
Lá, o gás carbônico vindo da Amazônia se junta ao C02 e outros gases produzidos 
principalmente pelos países desenvolvidos ( e também a uma parcela bem menor vinda dos 
países em desenvolvimento) para provocar o aumento das temperaturas do planeta através 
do efeito estufa que poderá ter consequências desastrosas para as gerações futuras, talvez 
não tão distantes. 

II. POLITICAS GOVERNAMENTAIS ATUAIS 
' Esta seção pretende descrever qual tem sido o tratamento dado pelo setor público 

à floresta Amazônica, principalmente durante as três últimas décadas. Para tanto, a relação 
entre o governo e a floresta será discutida através da apresentação de três grupos principais 
de instrumentos de governo. O primeiro grupo discutirá o efeito que várias políticas 
originalmente desenhadas com propósitos muitas vezes meritórios mas não relacionados 
diretamente com o setor florestal que, entretanto, acabaram tendo efeitos desastrosos sobre 
a alocação do recurso florestal. Ou seja, como políticas não-florestais que afetam o setor 
florestal na Amazônia. O segundo grupo corresponde aos impactos diretos e indiretos do 
uso dos recursos financeiros públicos sobre a floresta. A maneira pela qual o setor público 
utiliza os recursos de que dispõe é fundamental para medir as verdadeiras intenções dos 
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tomadores de decisão. O último grupo corresponde a políticas florestais" per se, que por 
sua existência, ausência ou aplicação equivocada têm levado a uma ação mal direcionada 
do setor público florestal. De todos esses grupos, duas características principais dessas 
políticas podem ser identificadas: a de promover a privatização das florestas e a de convertê· 
las em pastos ou áreas de produção agrícola. 

Políticas Não-florestais que Afetam as Florestas 

Uma das mais influentes políticas não-florestais que tem afetado o destino da floresta 
Amazônica é a que define o critério de alocação de terras. Ao contrário da maioria dos 
países detentores de florestas tropicais úmidas e de muitos outros, a presença do governo 
como proprietário das florestas nunca foi significativa. Distribuição de terras na forma de 
Sesmarias foi o principal instrumento da Coroa Portuguesa para promover a ocupação e o 
desenvolvimento de suas colônias, inclusive a de Grão-Pará, que hoje corresponde a boa 
parte da Amazônia. Já na época Republicana, os governos estaduais que detinham o 
controle oficial das terras devolutas usaram e abusaram de mecanismos de distribuição de 
florestas como vendas, concessões, doações e outras. Durante toda a história da região está 
clara a política de confiar ao setor privado o manejo ou destruição das florestas, no uso 
quase que absoluto do direito de propriedade. 

Uma outra política bastante eficaz e que complementava a anterior na promoção da 
privatização das florestas, é a que reconhece o direito de posse e, posteriormente, de 
propriedade a aqueles que usem efetivamente e tenham sua morada permanente num 
determinado pedaço de terra, que também tem origem na época colonial'. Com uma única 
exceção num breve período da história da região", esse critério na prática tem significado 
que para se obter ou garantir posse de terra é fundamental que se desmate para comprovar 
o uso efetivo da terra pelo posseiro. Na verdade não importa muito o tipo de uso que se 
dá depois de desmatada, uma vez que até pastos sem gado tem sido reconhecido como uso 
efetivo da terra.· Além disso, as áreas totais sobre as quais se adquirem direitos com o 

" Pol fticas florestais, como entendidas neste trabalho, são ~las que representam un uso especifico de 
t.a instrLmento de política governamental dispônfvel para o órgão de aâ'Ainistração p(lblica florestal (hoje, 
lBAMA) e que afeta o uso deste recurso. 

5 Quando Portugal e Espanha se encontraram em disputas sobre terras que se achavam em regiões 
teóricamente espanholas de acordo com o Tratado de Tordezilhas, em negociações mediadas pelo Papa, esses dois 
poderes colonizadore~ da época, concordaram em utilizar o princfpio da posse de fato, em contraste cOIR o da 
posse de direi to, como critério para resolver suas disputas. Em 1850, esse princípio foi incorporado na 
primeira Lei agrária (Lei Iq:,erial n• 601) do pafs após o término do sistema das sesmarias (Santos, 1984; 
Nascimento, 198S). 

6 Devido a iRpOrtância pol ftica alcançada pelos seringal istas na época auge do ciclo da borracha, dois anos 
depois da independência do Brasil e no mesmo ano em que a primeira Constitui~io Rep.blicana foi pronulgada, o 
estado do Pará estabeleceu a sua primeira legislação agrária com caracterfsticas que claramente beneficiavam 
esse segmento da população. Para reger essas questões cuja responsabilidade a consti tuiçio transferiu do poder 
central para os Estados, o Pará aprovou o Decreto 410 de 1891 <JJe, em seu artigo 6• reconhecia o uso da floresta 
para fins extrativistas como una forma de uso efetivo da te!"ra, portanto, reconhecer.do o direito de posse•dos 
seringalistas sobre as florestas que exploravam (Santos, 1984). · 

\ 
\ 
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desmatamento são diretamente proporcionais à área desmatada, significando um estímulo 
a mais para o desmatamento de grandes áreas. Esse princípio tem sido amplamente 
aplicado e tem sido o principal mecanismo pelo qual grandes áreas de floresta Amazônica 
em terras devolutas foram transferidas para o setor privado, benefiando a grandes e a 
pequenos posseiros. 

Mas recentemente, com o advento da reforma agrária, a presença de florestas em 
propriedades rurais privadas passou a ser evidência de uso ineficaz da propriedade. Essa 
interpretação tem provocado não só o desmatamento pelos grandes posseiros ou 
proprietários no sentido de assegurar a posse ou propriedade e desestimular as invasões de 
suas terras por pequenos agricultores sem terra que também procuram as florestas para 
tentar obter o direito de posse (Nascimento, 1985; Nascimento & Kengen, 1988). 

Até o final dos anos 50, entretanto, essas e outras políticas, como promoção de 
colonização agrícola, não resultaram numa destruição maior das florestas na Amazônia. 
Com a construção e pavimentação da Rodovia Belém-Brasília e a criação da 
Superintendência Para a Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) iniciou-se uma 
nova fase na história dessa região, com consequências desastrosas para os recursos florestais. 
Essas novas políticas foram encampadas e ampliadas pelos governos da revolução de 1964. 
Já em 1966 o Governo Castelo Branco, após várias consultas com o setor privado, lançou 
as bases da chamada Operação Amazônla, Essa operação tinha como objetivos a promoção 
da ocupação e do desenvolvimento visando a integração da região ao resto do país. Para 
tanto foram criados um programa de investimentos em infra-estruturas como estradas, 
aeroportos, telecomunicações, bem como programas de colonização agrícola e de incentivos 
fiscais e creditícios para envolver o setor privado no alcance destes objetivos. Anos mais 
tarde, com a criação do Programa Grande Carajás (PGC), beneficiando parte dos estados 
de Maranhão, Pará e Tocantins ( antes Goiás), ainda novos incentivos foram usados. Coma 
veremos mais adiante, para administrar boa parte destas ações o governo criou várias 
instituições públicas Nesta seção concentraremos a atenção nas políticas de incentivos fiscais 
e creditícios que contribuíram substancialmente a distorcer a alocação de recursos pelo setor 
privado devido aos generosos porém perversos incentivos financeiros oferecidos. 

As distorções nas decisões dos agentes econômicos na Amazônia têm sido afetadas 
por uma série de subsídios e outras distorções do sistema de mercado que podem ser 
classificadas da seguinte maneira: subsídios através do imposto de renda; subsídios através 
de impostos sobre a comercialização; estímulos ao desmatamento nas normas do Imposto 
Territorial Rural; e crédito rural subsidiado. 

Subsídios através do imposto de renda (IR) 7• Esse tipo de imposto foi usado como 
um dos principais instrumentos para a transferência de recursos do Tesouro público para 
o setor privado interessado na Amazônia. Empresas e indivíduos podiam beneficiar-se de 

7 As informações dadas aqu; são de natureza f lustrat;va una vez que as regras especff;cas desses 
incentivos var;aram de t~s em t~. 
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várias maneiras. Do total de IR que empresas teriam que recolher ao Tesouro, 50% 
poderiam ser retidos para financiar investimentos na Amazônia em projetos aprovados pela 
SUDAM8• Até 25% do IR devido por qualquer empresa poderiam ser utilizados para 
estabelecer, investir ou participar em empresas aprovadas. Indivíduos ou empresas 
poderiam deixar de pagar até 75% do valor dos investimentos feitos em Obrigações da 
Amazônia que constituem o Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM). Os recursos 
assim obtidos poderiam ser utilizados para financiar até 75% dos custos totais dos projetos9 
aprovados. Além dos incentivos advindos do não pagamento de IR já devido, os lucros dos 
investimentos realizados são isentos de IR por até 10.15 anos. Deve mencionar-se também 
que ademais destes subsídios que estimulam a atividade pecuária na Amazônia - que se 
tornou uma prioridade para a alocação desses beneficias fiscais depois da ação eficiente de 
um grupo de ínteresse'" - é importante notar que lucros obtidos de atividades 
agropecuárias no Brasil são quase que totalmente isentos de imposto de renda, o que faz 
dessas atividades uma excelente maneira de evadir as rendas obtidas de outros setor 
(Binswanger, 1989). 

Recentemente, no âmbito do Programa Nossa Natureza, o governo do Presidente 
Sarney decidiu suspender, inicialmente por 90 dias", a concessão de incentivos relativos 
ao FINAM e créditos12 oficiais a projetos agrícolas ou pecuários localizados em áreas de 
floresta tropical. Durante esses 90 dias deveriam ter sido desenvolvidos novos critérios e 
normas para a concessão destes incentivos. Esses critérios não foram desenvolvidos e em 
abril de 1990, um novo decreto13 definiu um outro mecanismo para alcançar o objetivo de 
suspensão dessas. distorções. Nesta nova versão fica suspensa a concessão de incentivos 
fiscais e créditos oficiais para empreendimentos localizados na Amazônia Legal em áreas 
de floresta densa, média ou fina (í) de exploração pecuária que impliquem na formação de 
nastagens artificiais até que sejam concluídos os estudos de Ordenamento Territorial e (ii) 
1e exploração agrícola que envolvem culturas temporárias, salvo nas áreas constituídas por 
terras de alta fertilidade química, indicadas pela EMBRAP A Esse decreto, em seu artigo 

8 A Superintendência para o Desenvolvimento da Amazõnia foi criada em 1966 para sl.J>stitutir a SPVEA e 
aaninistrar os incentivos fiscais para a região. 

9 Este tipo de critério normalmente leva aos proponentes • superesti111&r os custos dos projetos e a 
slbinvestir na realidade. O resultado final é que sio frequentes os casos em que o setor privado pode receber, 
na fonna de crédito de IR, aJito 111&is recursos do que tem a intenção de investir. 

lO Até 1966, esses incentivos tinham como filosofia o mesmo princfpio básico utH izado para o sistema de 
incentivos fiscais criado para o nordeste, ou seje: a sl.J>stituiçio de flrportações. Neste ano, entretanto, una 
organização foi constitufda em São Paulo por elll>resários paulistas (un "grupo de interesse") que viram no 
sistema de incentivos fiscais un excelent.., mecanismo para financiar a obtenção de controle sobre extensas ,reas 
de terra ao mesmo tenpo que reduziam as suas cargas tributárias em outras regiões. Assim surgiu a Associação 
de Eq:,resários da Amazônia (AEA) que em pouco tenpo conseguiu convencer ao governo que a verdadeira vocação da 
Amazõnia era a pecuária e que III região deveria ser conquistada pela pata do boi (PoopeM118yer, 1979; Nascimento, 
1985). 

11 Decreto no. 96.943 de 12-10-89. 

12 Abaixo discute-se, em maiores detalhes,.a ~stio do crédito sl.J>sidf~. 

13 Decreto no. 97.637 de 10•04•90. 
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4°, permite a continuação destas distorções para a áreas já degradadas até à data do 
referido decreto e de. acordo com levantamentos que o IBAMA e a SUDAM deveriam 
concluir até outubro de 1990. Isso significa que as áreas já degradadas poderão receber 
incentivos e créditos subsidiados para a aplicação em culturas permanentes, temporárias e 
atividade pecuária. Portanto, as áreas degradadas não teriam a oportunidade de se 
regenerarem naturalmente depois de abandonadas como aconteceria se essas distorções não 
estivessem presentes. Esse artigo na verdade será bastante difícil de ser implantado 
eficientemente pois, além de estimular a destruição de florestas na esperança de que essas 
áreas sejam consideradas desmatamentos antigos, de subsidiar a manutenção artificial de 
pastagens e culturas temporárias nas áreas degradadas, aparentemente ressuscita o incentivo 
ao reflorestamento (culturas permanentes) que foi tão problemático de administrar no 
âmbito do antigo IBDF. As consequências efetivas destas mudanças sobre os incentivos 
fiscais e creditícios não estão muito claras e devem ser acompanhadas de perto para uma 
avaliação melhor. Entretanto, as distorções que permanecem poderão manter, pelo menos 
em parte, a excessiva demanda por terra, pois esta serve de base para a obtenção destes 
subsídios. 

A isenção dos írapostos sobre a comercialização é outra forma importante de 
subsídio dado pelo governo e inclui a isenção dos impostos sobre a importação de insumos 
(tarifas) utilizados pelas empresas, sobre a exportação da produção e sobre a 
comercialização no mercado interno (ICM). 

O Imposto Territorial Rural {ITR) também considera a presença de florestas numa 
propriedade rural como evidência de que a terra não está sendo utilizada apropriadamente. 
Esse "mal" uso da terra é por isso punido através de taxas maiores. Portanto, a conversão 
da floresta em pastagem também significa menor carga desse imposto. Adicionalmente, 
apesar de, em princípio, esse imposto ser diretamente proporcional (progressivo) ao 
tamanho da propriedade, as várias formas de obter-se exceções e reduções de até 90% do 
imposto devido, fazem com que, na prática, o ITR não seja progressivo. Isso estimula a 
formação e manutenção de grandes propriedades rurais (Binswanger, 1989). 

Crédito rural subsidiado. Crédito para atividades agrícolas e pecuárias na Amazônia - 
tem sido caracterizado por juros muitos baixos e muitas vezes negativos. Algumas linhas de 
crédito, além de financiarem o desmatamento em si e outros gastos de investimento, custeio 
e comercialização, também financiavam a compra da própria terra com condições que 
incluíam períodos de amortização de 20 anos e início de pagamento dos empréstimos após 
o sexto ano. Linhas de crédito especiais como as do POLAMAZONIA (Programa de Polos 
Agropecuários e Minerais da Amazônia) e PROTERRA (Programa de Redistribuicão de 
Terras). 

A importância relativa desses subsídios pode ser compreendida pela seguinte 
discussão. Dos 950 projetos aprovados pela SUDAM até o final de 1985, 631 foram 
projetos pecuários (Gasques & Yokomizo, 1986). Até 1983, cerca de US$ 1 bilhão (de 
1982) haviam sidos aplicados nestes projetos (Nascimento, 1985). A média de tamanho 
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destes projetos é de 24.000 ha, mas vários são de tamanho superior a 100.000 ha e pelo 
menos um tem 560.()()(l ha, somando um total de 8,4 milhões de ha até 1988 (Mahar, 1989). 
É importante notar que estimativas feitas indicam que apenas de 10% a 30% do total de 
desmatamento na região se justificam pela aplicação dos incentivos fiscais à 
pecuária(Browder, 1988; Mahar, 1989). 

Na realidade, o crédito subsidiado é provavelmente um dos principais financiadores 
da destruição das florestas na Amazônia. A importância deste subsídio tem diminuído desde 
o início dos anos 80 e em 1987 haviam sido eliminados14• Entretanto, mesmo que 
atualmente não subsidiado em termos dos custos financeiros para a obtenção de capital, a 
simples disponibilidade destes recursos quando combinada com outros benefícios financeiros 
viabilizam a destruição das florestas. 

Ainda mais recentemente, o legislativo e o executivo criaram um novo mecanismo 
que pode ter impacto substancial no processo de desmatamento da Amazônia. Através da 
lei no. 7.827 de 27-09-90 foi criado o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO) para aplicar principalmente os 0.6% do produto da arrecadação do IR e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme previsto no art. 1590 da Constituição de 
1988. Os recursos deste fundo, administrado pela SUDAM, poderão ser utilizados para 
vários objetivos, inclusive financiamento de projetos de infra-estrutura e de fornecimento de 
crédito subsidiado para, atividades agropecuários. 

O subsídio do crédito do FNO tem duas origens. A primeira refere-se a redução de 
encargos financeiros relacionado com a atualização monetário ( que deve existir para evitar 
o desgaste de valor real do dinheiro como conseqüência da inflação) do pagamento dos 
financiamentos concedidos pelo Fundo. Ou seja, a correção monetário dos créditos. 
concedidos pelo FNO não será necessariamente integral reduzindo os juros reais pagos pelos 
emprestadores. O segunda origem esta bem descrita no art. 12º da lei: "As taxas de juros, 
nestas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente 
referidas a concessão de crédito, não poderão ser superiores a 8% ( oito por cento) ao ano." 
Enquanto que por um lado, o Programa Nossa Natureza tentou suspender os créditos - 
subsidiados a atividades agropecuárias através de um decreto, a lei de criação do FNO 
ressuscita este mecanismo, gerando novamente uma perspectiva de destruição da floresta 
pelo crédito subsidiado. 

Outros elementos importantes que contnbuíram para a atratividade financeira da 
destruição da floresta Amazônica são o mercado de terras e a especulação imobiliária. 
Devido à grande demanda por terra, como elemento fundamental para viabilizar a captação 
dos vários subsídios e outros benefícios mencionados neste trabalho, os preços da terra na 
Amazônia têm crescido em termos reais muito além do que se poderia esperar na ausência 
de tais estímulos. Alguns autores estimam que esse aumento dos preços da terra e os 

14 As condiçiSes do crédito rural após essa data não estavam a disposição do autor na epóce de preparação 
deste trabalho. 
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consequentes ganhos de capital derivados da especulação imobiliária combinados com as 
transferências de recursos do Tesouro para os pecuaristas, são fundamentais para viabilizar 
a formação de pastos na Amazônia. Da mesma forma se viabilizam atividades agrícolas em 
terras marginais e de vocação florestal que não seriam usadas para tais fins se não existissem 
tais distorções. 

As baixas taxas do imposto de renda sobre ganhos de capital devido à venda de 
terras, fazem com que os investimentos em terra tenham um atrativo a mais também como 
proteção contra a desvalorização do capital com as altas taxas de inflação e uma vez que 
os ganhos especulativos são pouco taxados. 

Preços altos para terras, também inviabilizam o acesso de pequenos agricultores sem 
terra a este mercado bem como geram estímulos (tanto para também participar dos ganhos 
especulativos, quanto como única forma de obter acesso ao recurso terra) à ocupação de 
terras devolutas ou privadas para obtenção de posse. Violência e perdas de muitas vidas 
em conflitos sobre o controle da terra na Amazônia e em outras partes do Brasil ocorrem 
anualmente devido a estas características distorcidas do mercado de terras, que por sua vez 
refletem o papel perverso das políticas públicas mencionadas. 

' 

Por fim, deve registrar-se que existem outras formas de subsídio à agricultura que, 
ao contribuírem para tomar estas atividades artificialmente mais lucrativas, promovem a 
conversão de florestas a esse tipo de uso. Esses subsídios são oferecidos através de preços 
mais baixos para insumos agrícolas como pesticidas, fertilizantes químicos, sementes, 
combustíveis e equipamentos como tratores e outros. Outra forma que esses subsídios 
podem tomar é através de preços mais altos para os produtos agrícolas, como algumas 
vezes ocorre com a política de preços mínimos. É importante também indicar que a 
agricultura frequentemente é prejudicada por políticas públicas que procuram controlar os 
preços de alimentos consumidos internamente com o intuito de diminuir a inflação (Repetto, 
1986). Tais políticas podem afetar a viabilidade econômica de pequenos produtores rurais 
nas áreas do sul e sudeste do país, contnbuindo assim para que estes vendam suas 
propriedades e procurem outras opções na fronteira ou em áreas urbanas. Informações e 
análises sobre o impacto destes tipos de subsídios na destruição das florestas na Amazônia 
não estavam disponíveis para o autor quando da preparação deste trabalho. 

O valor correspondente à perda do patrimônio de milhões de hectares de floresta que 
estão sendo destruídas na Amazônia, ironicamente não aparecem nas contas nacionais, como 
o PIB, como perdas que são para a sociedade. O que se registra com esse deficiente 
indicador de atividade econômica são os recursos utilizados na destruição das florestas como 
salários pagos, combustíveis consúmidos, motoserras e outros equipamentos comprados, e 
outros insumos, indicando erroneamente aos tomadores de decisão do setor público e ao 
resto da nação que a economia na região está de fato necessariamente crescendo (Repetto 
et al., 1989). 

Além dos custos econômicos, sociais e ambientais discutidos é importante mencionar . •. 
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os custos fiscais para o tesouro e, consequentemente, para os contribuintes, Toda vez que 
o governo decide dar incentivos ao setor privado através da redução ou isenção de impostos, 
de crédito subsidiado ou de qualquer outra forma que signifique redução de arrecadação ou 
uso de recursos públicos, significa que haverâ menos recursos para financiar a provisão de 
serviços públicos como saúde, educação, segurança pública e outros. Parte do deficit público 
que os contnbuintes estão pagando tanto pelo aumento de impostos como pela redução da 
quantidade e qualidade de serviços foi sem dúvida causada por essas transferências 
substanciais de recursos públicos para grupos de interesse como os pecuaristas para o 
financiamento da destruição da floresta Amazônica. 

Gastos Públicos 

Ademais de todos os subsídios oferecidos ao setor privado pecuarista para destruir 
as florestas na Amazônia, o governo realizou uma série de gastos de recursos diretamente 
que também pretendiam facilitar ainda mais o papel do setor privado. Esses investimentos 
podem ser classificados geralmente em duas partes: investimentos em infra-estrutura 
econômica e investimentos em programas complementares e instituições públicas de 
interesse. 

Entre os investimentos em infra-estrutura econômica encontram-se aeroportos, redes 
de telecomunicação, portos e a abertura de estradas. Este último tipo de investimento feito 
tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais, foi o que mais diretamente 
afetou a floresta Amazônica devido aos desmatamentos realizados por pecuaristas e 
migrantes em busca de terra para agricultura. A primeira, como já mencionado, foi a 
Belém-Brasílía com 1.900 km de comprimento, cuja construção começou no final dos anos 
50 e concluiu-se em 1964. Nesse ano, portanto, iniciou-se o acesso por terra de grandes 
extensões de florestas que até então estavam basicamente isoladas ou pouco acessíveis pelo 
sistema fluvial. Em 1968, o governo federal começou a construção da rodovia BR 364 
ligando Cuiabá a Porto Velho (1.500 km) e continuando posteriormente até Rio Branco no 
Acre (500 km) e daí a Cruzeiro do Sul (600 km) no extremo noroeste do Estado, abrindo 
áreas cuja economia estava tradicionalmente associada à exploração de produtos florestais 
como a borracha e a castanha-do-Pará. 

A construção de estradas na Amazônia tomou novo impulso com a criação em 1970 
do Programa de Integração Nacional (PIN)15 que permitiu a abertura de novas regiões da 
floresta como os 2.322 km da TransAmazônica unindo de leste a oeste a Belém-Brasília e 
a cidade de Humaitá no Amazonas e que teve boa parte concluída em 1972. Também deste 
período são as rodovias Cuiabá-Santarém, Porto Velho-Manaus, Manaus-Boa Vista em 
Roraima e a Perimetral Norte, esta última não tendo sido completada. Além destas 
rodovias federais principais, foram construídas outras como a BR 317 que liga Rio Branco 
a Brasiléia (passando pela famosa Xapurí de Chico Mendes) e rodovia Rio Branco-Boca do 

15 Os fu-dos utilizados pelo PJN foram obUdos por una parcela de 30X dos fundos destinados ao prograrM 
de incentivos fiscais. 
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Acre no Amazonas. Essas estradas federais foram acompanhadas de uma rede de estradas 
estaduais e locais (como a PA 150 no Pará e a TransAcreana) e vias de penetração nos 
projetos de colonização que em comprimento são quase duas vezes maiores que as federais 
(Mahar, 1989). Esses enormes investimentos feitos principalmente pelo governo federal 
abriram milhões de hectares de florestas à ocupação pela pecuãria subsidiada e à migração 
de colonos sem terra. • 

Paralela e complementariamente a estes investimentos, o governo criou uma série de 
instituições e programas para administrar esses incentivos e executar atividades de interesse. 
Para administrar os incentivos fiscais para a Amazônia utilizaram-se recursos públicos para 
criar e manter inicialmente a SPVEA e depois em 1966, a SUDAM. 

Investiu-se também na criação de um programa de colonimção agrícola para a 
Amazônia em terras federais16, ignorando-se mais uma vez, as limitações ambientais, as 
experiências negativas de outras tentativas de colonização agrícola naquela região e a sua 
história econômica que era dominada pelo setor florestal (Nascimento, 1985). Usando 
recursos do PIN e do PROTERRA, esse programa começou em duas frentes quase que 
simultâneas sendo uma ao longo da TransAmazônica e a outra ao longo da Cuiabá-Porto 
Velho em seu trecho em Rondônia. A idéia básica do programa de colonização agrícola 
na TransAmazônica era 'a de estimular a transformação das florestas ao longo desta rodovia 
através do trabalho de migrantes nordestinos. Para tanto, o INCRA criou um sistema 
complexo de urbanismo rural que previa a formação de agrovilas, agrópolis e rurópolis ao 
longo da estrada que receberiam infra-estrutura urbana e serviços diferentes em função do 
número de famílias envolvidas (rurópolis envolvendo mais famílias que as pequenas 
agrovilas). Esse plano tinha a ambição de assentar 100.000 famílias até 1976 para quem o 
programa pagaria as despesas de transporte e até 8 meses de salário para se estabelecerem. 
Ao todo, inc1uindo colonos com apenas autorização de ocupação, não mais de 12.800 
famílias foram assentadas pelo INCRA com recursos do PIN neste programa. Solos pobres, 
malária, dificuldades de transporte, falta dos serviços prometidos e outros, são alguns dos 
problemas mencionados para explicar o insucesso deste programa (Bunker, 1985 citado por 
Browder, 1988; Fearnside, 1984; Moran, 1981; Nascimento, 1985). 

A situação para o .!)rograma de colonização agrícola em Rondônia teve um resultado 
bastante diferente. Ali, o processo migratório originário do sul do país foi muito mais 
intenso, especialmente após a conclusão da construção da BR 364. O sistema usado pelo 
INCRA foi diferente em Rondônia e o papel do Instituto concentrou-se na distribuição de 
títulos e na regularização fundiária, e na construção de caminhos de acesso aos lotes. Sete 
projetos de colonização agrícola foram criados em 2.7 milhões de ha entre 1970 e 1975. 
Com a transferência de terras devolutas para as mãos de privados e com a criação de novos 

16 As terras devolutas, que eram de contr6le dos estados desde a independência do Brasil, voltaram e111 boa 
parte ao controle do governo federal através de n.danças constitucionais (1969) e leia do infcio dos 70. As 
terras devolutas localizadas dentro de una faixa de 100 km de cada lado das rodovias federais na Amazônia Legal 
passaram a ser consideradas como de segurança nacional e, portanto, sob contrõle federal através do INCRA, Em 
1987, o Presidente Sarney retornou aos estados o controle dessas terras (Decreto-te', no. 2.375 de 24-11-8(), 
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projetos de colonização já na década de 80, estima-se que o total de área usada para fins 
agrícolas subiu de 450.900 ha em 1970 para 5.391.300 ha em 1985 e usadas para pecuária 
de 410.100 ha a 15.611.500 ha no mesmo período, com uma correspondente destruição dos 
recursos florestais. Os investimentos governamentais nesta região subiram substancialmente 
no início da década dos 80, quando o governo federal resolveu reconstruir e pavimentar esta 
estrada e executar um programa de desenvolvimento regional para a região, conhecido como 
POLONOROESTE. Parcialmente financiado pelo Banco Mundial, esse programa teve um 
orçamento global de US$1.5 bilhões. A grande migração espontânea que entre 80-83 era 
de 65.000 por ano, subiu para 160.000 por ano entre 84-86 após a conclusão da 
pavimentação da estrada. Em 1987, a população de Rondônia que era de 70.000 habitantes 
(na maioria seringueiros e garimpeiros) em 1960, subiu para 1.2 milhão (Mahar, 1989). 

Alguns outros fatores além da construção e posterior pavimentação da BR 364, a 
distribuição quase gratuita de terras e os investimentos feitos pelo INCRA ajudara a explicar 
a intensidade do processo de ocupação e destruição observados em Rondônia. Um deles 
é que a estrada atravessou uma das poucas áreas na Amazônia onde os solos possuem uma 
fertilidade natural um pouco melhor, induzindo muitos a concluir que todos os solos da 
região tinham as mesmas características. Combinados, esses fatores atraiam migrantes de 
várias partes do sul do país. Mas existem fatores que na verdade expulsam as pessoas de 
suas áreas de origem em busca de outras oportunidades, seja na fronteira de Rondônia ou 
emprego em áreas urbanas ou como bóias frias em regiões onde o emprego rural ainda 
existia. Entre estes os principais têm sido o crescimento populacional (Schmink, 1987) do 
país e a dramática redução de oportunidades de emprego nas zonas rurais causadas, no caso 
do sul do Brasil, pela substituição de cafezais (mão-de-obra intensivo e podendo ser 
desenvolvidas em pequenas propriedades) por grandes plantações mecanizadas de soja 17• 
Ademais, com os recursos que obtinham com a venda de relativamente pequenos lotes nas 
regiões de origem como o Paraná, os migrantes chegavam a Rondônia com algum capital 
para iniciar a conversão da floresta. 

No Acre, o INCRA tomou-se mais ativo na promoção de colonização agrícola a 
partir de 1977 quando realizou as primeir~~ desapropriações de terras para tais fins. O 
processo neste estado parece ter seguido um curso diferente. Com a abertura da BR 364 
no início dos anos 70 deu acesso a pecuaristas subsidiados a terras que até então eram 
usadas para produção de borracha e castanha-do-Pará, Entre 72 e 74, o preço da terra no 
Acre subiu no mínimo 1.000% e 2.000% nas áreas mais próximas da estrada. Mais de 5 
milhões de ha trocaram de mãos entre 1971 e 75. A diferença é que os seringueiros do 
Acre que habitavam e trabalhavam nestas florestas já haviam nesse período alcançado um 
determinado nível de organização que permitia àqueles que não abandonavam as suas 
colocações nos seringais e migravam para Rio Branco, a realização dos "empates", O 
objetivo básico desse movimento era "empatar" a realização do desmatamento para fins 

17 Deve-se 11anter e,m mente • dlscussiio anterior onde indicou-se que~os incentivos relativos aos illf)O&tOS 
de renda e 1:errftoríal rural, artfffcfalmente ainentam • demande por terra no Brasil; processo esse que tem suas 
consequêncfes adverses tanoém no sul do pefs. .•. 
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pecuários que garantia a posse para os pecuaristas sulistas. Muitos destes empates 
resultaram em conflitos entre os recém-chegados pecuaristas e os seringueiros. O crescente 
número de migrantes em Rio Branco e os conflitos sobre o controle da terra levaram o 
INCRA a promover a distribução de lotes em projetos de colonização agrícola. Várias áreas 
foram desapropriadas e projetos como Humaitá, Peixoto, Quixadá, Boa Esperança e Santa 
Luzia foram criados. Mais tarde, o INCRA também começou a promover a colonização no 
Acre em áreas do sul do Brasil onde as pressões sobre as terras, conforme discutido 
anteriormente se agravavam (Bakx, 1987). 

Como reflexo desta política de colonização agrícola do governo para a Amazônia, em 
todos esses casos o INCRA necessitou de orçamento, funcionários e infra-estrutura física que 
eram muitas vezes superiores à presença de qualquer outro órgão federal na região. Isso, 
naturalmente incluía o então IBDF, que era responsável pela enorme tarefa de controlar 
o desmatamento e o uso racional do recurso florestal no país, mas que não tinha nem 
prioridade política, nem recursos e nem vontade18 de executar essa tarefa. 

Além da SUDAM e do INCRA, também fizeram investimentos substanciais na 
Amazônia as empresas do sistema EMBRATER (Empresa Brasileira de Extensão Rural), 
que em associação com o INCRA, promoveram a agricultura de ciclo curto junto aos 
colonos. 

Políticas Florestais 

Como vimos acima, os principais instrumentos de política têm sido utilizados pelo 
governo para implantar direta e indiretamente, através da geração de enormes distorções 
na economia da região, um modelo de ocupação na Amazônia que se baseia 
fundamentalmente na privatização das terras florestais para o setor privado então converte 
las em áreas agrícolas ou pecuárias. Neste contexto, é difícil imaginar a eficiência de 
qualquer tipo de política florestal, especialmente· uma que dependa de instrumentos 
autoritários para controlar os efeitos destruidores desses instrumentos. Nessa seção discute 
se o modelo de política florestal que, por suas características e pela forma como foi 
executada ou não, em parte contribuiu para a destruição observada na Região 
Amazônica. 

Pode-se afirmar com certa tranquilidade que o Brasil jamais teve uma política 

18 Ao 111esmo teirpo que o sistema de incentivos fiscais para A Amazônia era criado, surgia un novo Código 
Florestal, 1a1111 lei de incentivos fiscais para o reflorestamento e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal CIBDF) para fazer cuiprir o novo Código e aaninistrar a distribuição de •ilhões de dólares desses 
incentivos. Com a quantidade de recursos passando pelo IBDF e a crecente influência ele grupos de 
reflorestadores interessados em usufruir dos generosos subsfdios oferecidos, esse órgão concentrou suas 
atividades na aâninistração deste programa. Pouco teq:,o e interesse sobravam para preocupar-se com a Amazônia 
orde a verdadeira pol ftica significava a conversão da floresta em outros usos e não o aproveitamento sustentável 
da floresta para fins RJl tiplos. Isto ~ facilmente constatado pelo fato de que vários presidentes do IBDF foram 
substituidos por questões relacionados com a actninistração dos incentivos fiscais e nenhun jamais teve seu cargo 
em risco porque as florestas do pafs estavam sendo destrufdas. 
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florestal explicitamente voltada para a promoção do uso racional e sustentável da :floresta 
Amazônica em beneficio de sua população ou da sociedade em geral, nem há muito a 
impressão de que uma seja necessária. Uma evidência disto, é o fato de que há mais de 15 
anos que se vem discutindo a nível de executivo e legislativo, várias propostas para esse tipo 
de política. O último evento nesta seqüência de indefinições foi o envio, mais uma vez, de 
mais uma versão ( esta bastante pobre e sem visão) do que seria uma política florestal para 
a região ao Congresso Nacional pelo governo Sarney no âmbito do Programa Nossa 
Natureza. 

Talvez esse descaso seja fruto em parte da noção errônea de progresso que ainda 
existe em vários segmentos da sociedade brasileira que interpretam a presença de florestas 
como sinal de subdesenvolvimento e vêem esse recurso como um obstáculo que deve ser 
removido para permitir a chegada do progresso. Parte desta noção pode ser explicada como 
uma intemalização do comportamento e valores produzidos pelo tipo de políticas que 
discutimos acima e parte pode ter raízes em atitudes culturais onde a floresta é vista corno 
perigosa e selvagem, enquanto ser fazendeiro de gado implica em maior status social como 
sugerido por Feamside, 1985 (citado por Browder, 1988). 

Na prática, a política florestal do dia a dia da Amazônia está refletida nos termos do 
Código Florestal (Lei 4. 771/65), que é o principal documento legal definindo os mecanismos 
de utilização dos recursos florestais. Esta lei é bastante ampla para permitir uma série de 
alternativas de relações entre o setor público e o recurso florestal. Tal abertura, que se por 
um lado oferece uma certa flexibilidade na definição de seus detalhes, por outro deixou para 
outros níveis de política, importantes decisões sobre a efetiva aplicação dos instrumentos 
criados. A discussão do Código aqui apresentada, pretende contrastar os papéis previstos 
no modelo teórico para os setores público e privado, e entre si, em relação ao recurso 
florestal. 

Já de início o modelo teórico adotado no Código afirma a convicção dos legisladores 
de que o setor privado seria capaz de aproveitar racionalmente esses recursos para o 
beneficio social. A lei então define que para tal fim ser alcançado seria necessária apenas 
a restrição de alguns aspectos do direito de propriedade sobre esse recurso para garantir os 
resultados desejados; mostrando assim uma certa desconfiança sobre o funcionamento de 
um modelo exclusivamente privado de uso dos recursos florestais. 

A primeira limitação imposta sobre o setor privado no uso de seu direito de 
propriedade foi a definição de algumas áreas como de preservação permanente (Art. 2°, 
posteriormente definidas pela lei de meio ambiente como reservas ecológicas) 
correspondendo àquelas partes da propriedade que tivessem características ambientais que 
exigiam especial atenção pelos serviços de proteção à água e ao solo. Beiras de rios, áreas 
de topografia acidentada, nascentes de água e outras foram portanto retiradas do uso 
privado. 

Já o artigo 16° indica que, no mínimo, 20% de cada propriedade no Brasil deveria 

\ 
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permanecer com cobertura florestal, exceto na Amazônia, onde está porcentagem deveria 
ser de 50% (art, 44°). Muitos anos mais tarde (Lei 7.803/89) exigiu-se que essas áreas, 
denominadas então reservas legais, deveriam ser inscritas no registro público, para evitar 
que fossem indevidamente destruídas à medida em que as propriedades fossem vendidas ou 
divididas, coisa que por quase 25 anos foi perfeitamente possível. Naturalmente, podem 
haver propriedades cujas características de presença de áreas de preservação permanente 
superam os limites percentuais mencionados para as reservas legais. 

Sempre muito desconfiados das intenções do setor privado devido provavelmente às 
evidencias históricas como a destruição das florestas de Pinheiro do Paraná, os legisladores 
têm criado um elaborado sistema autoritário para controlar o uso do recurso florestal, que 
envolve um complexo de autorizações especiais, taxas, planos e outros, dos quais somente 
alguns serão mencionados aqui. 

As áreas de florestas remanescentes na propriedade privada podem ser legalmente 
convertidas para outros uso mesmos que estes não sejam sustentáveis pelas características 
de infertilidade natural do solo. Para tanto, bastaria o proprietário solicitar uma autorização 
para desmatamento ao IBAMA Posteriormente, em normas de menor peso legal (Portarias 
da Presidência do IBAMA), exigiu-se que os recursos madeireiros removidos fossem 
aproveitados pelo menos em parte. 

Se o proprietário quisesse explorar sua floresta, ele deveria também pedir autorimção 
·para exploração florestal ao IBAMA e mostrar que adotaria técnicas apropriadas de 
exploração e manejo. 

Paralelamente, exige-se dos consumidores comerciars de produtos florestais 
madeireiros que realizem a reposição florestal dos recursos usados ou que paguem uma taxa 
florestal equivalente ao custo que deveria permitir o plantio de 4 árvores por metro cúbico 
consumido. Na prática, a maioria dos consumidores prefere pagar a taxa do que fazer a 
reposição eles próprios. 

Depois de várias tentativas infrutíferas através de Portarias do IBAMA, o Dec. nº 
97.628/89, determina que os médios e grandes consumidores de madeira (geralmente 
indústrias) devem manter ou formar, diretamente ou em participação com terceiros, florestas 
próprias destinadas ao seu suprimento. Isto deveria ser comprovado ao IBAMA através da 
apresentação, dentro de um prazo de 90 dias, para aprovação de um Plano Integrado 
Floresta-Indústria que tivesse como meta de suprimento de 50% em 1990 que deveria 
aumentar 10% ao ano até alcançar 100% em 1995. Para o caso Amazônico, este Decreto 
prevê que este plano poderá estar baseado na execução de "Planos de Manejo de 
Rendimento Sustentado" de florestas privadas a serem exploradas. 

Em relação às florestas privadas, o setor público tem as funções básicas de gerar e 
levar tecnologias apropriadas para o seu aproveitamento racional usando instrumentos de 
persuasão e de controlar e fiscalizar a aplicação da legislação florestal, através de 

• 
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instrumentos autoritários19 como os citados acima. O enfoque prático tem sido quase que 
totalmente direcionado à físcalizaçãoê', Entretanto, o sistema adotado é geralmente mal 
executado por falta de recursos e métodos inteligentes de controle e suporte dos próprios 
agentes florestais que de fato têm todos os incentivos para não arriscarem suas vidas e obter 
complementação salarial através da corrupção. Com poucos recursos, mas com prioridade 
política, segurança de emprego do agente, segurança própria e de sua família e métodos 
inteligentes é bastante fácil realizar uma fiscalização florestal eficiente como a experiência 
do PMACI mostrou (Nascimento et ai., 1989). Entretanto, a fiscalização florestal não 
depende somente do órgão florescal em si. É importante também que o sistemas policial 
( civil, federal e militar) e judicial estejam funcionando com certa eficiência e rapidez, 
estejam descomprometidos com os interesses locais e livres de corrupção. Este é um quadro 
muito difícil de ser encontrado na Amazônia hoje. É imperativo, portanto, que a sociedade 
brasileira continue a exigir de seus governantes medidas que promovam tal quadro. 

O Código Florestal21 também atribuiu ao poder público o dever de reservar parte 
dos recursos florestais para fins especiais, considerando definitivamente que o setor privado 
não poderia provê-los. Estas áreas ficariam diretamente na propriedade do setor público 
e a sua proteção, controle e manejo seriam responsabilidades básicas do governo. Este é 
o caso de várias unidades de conservação, consideradas de uso indireto, criadas para fins, 
por exemplo, de preservação da biodiversidade como são os casos de Parques Nacionais, 
Reservas Biológicas e Estações F.cológicas. Conforme a tabela 1, até à presente data foram 
designados na Região Norte22 do país cerca de 13 milhões de ha para tais fins distribuídos 
em 25 unidades distintas. Somente a criação dessas áreas não é suficiente para garantir a 
continuidade da produção dos serviços para os quais foram criadas. É preciso regularizar 
a situação fundiária das terras envolvidas (terras que já haviam sido privatizadas 
anteriormente) e desenvolver e executar planos de manejo tanto para áreas das unidades 
mesmo, quanto para as áreas tampão que as circundam. Esse tipo de alocação de recursos 
financeiros que são legítimos em relação aos seus propósitos sociais, não são tão disponíveis 
quanto aqueles normalmente usados para financiar subsídios para a destruição das florestas . 

• 
O Código também definiu que o setor público poderia alocar determinadas áreas 

para fins técnico-científicos, econômicos e sociais, as unidades_ de conservação de uso direto. 

19 Para una discussio dos instr~tos de açio de governo, que podem ser classificados como de persuasio, 
autoridade e troca, no contexto do setor florestal, veja Nascimento, 1989111 e 1989b. 

20 Talvez tenha contribufdo para este enfoque prevalecer sobre o de extensio o fato que boa parte do 
orçamento do IBDF era fruto daquilo que ele próprio podia arrecadar de várias formas, sendo 111.1ltas aplicadas 
a infratores da legislação florestal una das mais i~rtantes. Deve·se considerar tanbém que, dentro do 
contexto de polfticas não-florestais discutidas neste doc~to e dos consequentes incentivos à destruição do 
recurso florestal, é nuito pouco provavél que persuasão seja suficiente para afetar a taxa de desmatamento 
observada. 

21 outras Leis tanbém fornecem una base legal para este tipo de açio do setor público CCNIIO sio as leis 
de fauna (Reservas Biológicas) e a lei de Meio Ant>iente (Estações Ecológicas e outras categorias de ~idades 
de conservação). 

22 Região Norte neste texto inclui os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondõn'ia, RoraiRl8 e Par,. 
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Esta possibilidade, constitui-se num dos mais importantes instrumentos de política florestal 
que esta lei criou. Como veremos mais adiante, a possibilidade do setor público ter a 
propriedade de florestas e a responsabilidade de manejar esses recursos de forma 
sustentável e para fins múltiplos (inclusive preservação) é fundamental para permitir a 
definição de uma política para a floresta tropical Amazônica consistente com as limitações 
e capacidades intrínsecas dos setores público e privado em relação a este recurso. Essas 
unidades podem tomar duas formas básicas, sendo a mais antiga e criada originalmente pelo 
Código Florestal é a Floresta Nacional23• Por permitir quase todo tipo de uso, desde que 
seja sustentável, a FLONA é o mais flexível tipo de unidade de conservação disponível como 
instrumento de política. Mais recentemente, foi criada o novo tipo que se associa às 
FLONAS na categoria de unidades de uso direto. É a Reserva Extrativista que foi criada 
para atender as necessidades de um segmento importante da população da Amazônia qu~ _ . 
estava hã décadas sendo ignorado. Elas surgem dentro de um contexto bastante.ímportante 
para o futuro da região, onde a comunidade de seringueiros e os seus aliados em instituições 
governamentais e não-governamentais (nacionais e estrangeiras) têm tido importantes 
realizações. 

Devido à importância que atribuímos a estes instrumentos de política florestal, vamos 
entrar em um pouco mais de detalhe na discussão de suas características atuais. 

Ao contrário do que se observa na maioria dos principais produtores florestais do 
mundo como Canadá, Estados Unidos, Malásia e Indonésia onde o recurso florestal é em 
sua maioria ou totalidade de propriedade pública (Nascimento, 1989c), o Brasil tem optado 
pela transferência de suas florestas para o setor privado. Assim, até 1987 haviam sido 
criadas 15 FLONAS, doze das quais somam apenas 53.261 ha. Elas surgiram originalmente 
como pequenas áreas de parques florestais criados pelo antigo Instituto do Nacional do 
Pinho na década de 1940 para fins de experimentação. Desta forma a experiência brasileira 
tem sido caracterizada pela privatização das florestas e tem tido como resultado o 
desmatamento na Amazônia e a quase completa aniquilação de importantes patrimônios 
florestais como o das florestas de Pinheiro do Paraná e das florestas protetoras da Mata 
Atlântica. A ocupação do estado do Paraná se caracterizou, por exemplo, pela utilização 
do capital florestal da espécie Araucaria angustifolia para financiar atividades agrícolas. Até 
os primeiros anos da década de 1970, a indústria florestal brasileira concentrava-se neste 
estado. A partir daí, com a quase completa eliminação deste recurso pelo setor privado, 
essa indústria começa a transferir-se para a Amazônia. 

A primeira FLONA da Amazônia foi a de Caxiuanã, criada em 1961 em terras 
doadas pelo governo do Estado do Parâ ao governo federal. Com o advento do Código 
Florestal de 65, essas poucas áreas de florestas em poder do setor público, se transformaram 
todas em FLONAS. Desde então, todas as florestas nacionais criadas tem sido na 

23 o Código Florestal prevê que tanto parques nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, quanto 
florestas (nacionais), tS1Tbém podem ser criados pelos estados e na.ticfpios interessados. Com i~rtantes 
exceções recentes no Acre e Rondônia, esses instrunentos não têm sido utilizados de 11Bneira slbstancial tari>énl 
a esses nfveis. · 

r, 
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Amazônia. A primeira desta nova fase - FLONA Tapajós - surgiu apenas em 1974 com 
uma área de 600.000 ha. A segunda foi criada dez anos mais tarde em Rondônia - FLONA 
Jamarí -- e surgiu no âmbito do POLONOROESTE somando mais 215.000 ha para chegar 
ao total de 1.068.261 ha de Florestas Nacionais. Essa última floresta pública, ent:etanto, 
representou uma inovação importante pois nela existem várias áreas comerciais de 
exploração de cassiterita, representando assim a primeira vez em que uma FLONA agrega 
aos seus objetivos manejar situações envolvendo exploração mineral. 

Essa quantidade de florestas nacionais era extremamente pequena em comparação 
à dimensão do recurso florestal Amazônico, o que significa, como concluímos da discussão 
acima, que este instrumento não era visto como importante para a política de alocação de 

---terr~ florestais. Isso não significa que não houvessem propostas para aumentar a 
participação-do-setor-público na propriedade desse recurso. Setores dos órgãos mais ligados 
à questão florestal Amazônica -- SUDAM e IBDF -- recomendaram a criação de uma 
extensa rede de florestas nacionais ( ou Florestas Regionais de Rendimento, como preferia 
a Dra. Pandolfo) para viabilizar o aproveitamento racional do recurso. A proposta do IBDF 
transformou-se na base da primeira versão da proposta de política florestal para a região 
que já sofreu dezenas de modificações e circula a mais de 10 anos entre o executivo e o 
legislativo sem uma definição. 

Em 1988, entretanto, 3 novas florestas nacionais foram criadas adicionando cerca de 
710.000 ha de florestas ao patrimônio do Estado. Estas FLONAS -- Bom Futuro em 
Rondônia, Macaua no Acre e Purús no Amazonas -- foram criadas no contexto das 
negociações entre o governo brasileiro e BID referentes ao Projeto de Proteção do Meio 
Ambiente e Comunidades Indígenas - PMACI que havia sido criado para cuidar destes tipos 
de impactos decorrentes da pavimentação .da BR 364 de Porto Velho a Rio Branco 
(Nascimento et al., 1989). Não foram criadas, portanto, como uma consequência de uma 
mudança explícita da política de alocação de florestas na região. 

Já no contexto do Programa Nossa Natureza, foram criadas no início de 1989, duas 
outras FLONAS -· do Amazonas (1.573.100 ha) e Roraima (2.664.685 ha). Uma vez mais, 
a criação dessas florestas públicas não refletem uma nova política para o setor na Amazônia, 
mas provavelmente o início de uma nova característica para muitas das FLONAS que seriam 
num futuro breve propostas e criadas. Essa característica se relaciona ao fato de que essas 
florestas foram criadas junto à terras indígenas e no contexto da sua regularização (neste 
caso a dos Yanomanis ). Assim, elas são peculiares no sentido que incluem entre seus 
objetivos o de servir de zona tampão entre estas comunidades e a sociedade envolvente e 
que os seus aproveitamentos devem considerar o uso preferencial de seus recursos 'pelas 
comunidades indígenas vizinhas24.·Como veremos mais abaixo, essa característica exige uma 
série de medidas especiais quando da preparação de planos de manejo, desenhadas em base 

24 Nestas florestas nacionais, o ingresso, trânsito, ou permanência de terceiros e o exerc:fcio de qualquer 
atividade é vedado se nio houver a prévia autorização da FUNAI e do IBAMA. Tantlém é dado aos indf9enas o uso 
preferencial dos recursos naturais de •• tas duas FLONAt-. 



de normas bem definidas. 

O Programa Nossa Natureza também criou duas outras florestas nacionais que já 
estavam nos planos do IBDF para criação há muitos anos mas que nunca haviam tido a 
prioridade política para serem decretadas. É o caso das FLONAS de Tefê no Amazonas 
com 1.020.000 ha e de Amapá com 412.000 ha. 

Já no final de 1989, criou-se a Floresta Nacional de Mapiá-Inauiní que tem também 
uma característica peculiar ao modelo tradicionalmente utilizado pelo IBDF. Essa FLONA, 
criada com 311.000 ha no estado do Amazonas, foi constituída em uma região onde havia 
algumas comunidades de seringueiros presentes, que se organizaram e solicitaram ao 
IBAMA a sua criação25, mas com o objetivo de beneficiá-los. Tradicionalmente, o IBDF 
procurava criar florestas nacionais em regiões onde a presença humana fosse inexistente ou 
mínima, Quando parte dessas florestas estavam ocupadas por famílias, independentemente 
das atividades que desenvolviam, a primeira atitude do IBDF era procurar eliminar esse 
fator humano através de regularização da propriedade destas terras que deixariam de ser 
parte das FLONAS ou indenizá-las para que se retírassemê", Agora, pela primeira vez 
se criou uma FLONA com o objetivo específico de beneficiar a comunidades humanas. 
Essa nova relação entre o IBAMA e seus profissionais e comunidades que dependem e 
podem vir a depender do recurso florestal tem enorme importância para a definição de uma 
política inovadora para a floresta Amazônica, como se discute abaixo. 

Como indicado na tabela 2, outras florestas nacionais estão sendo criadas na região 
e somam atualmente cerca de 12.637.484 ha. Deve esclarecer-se que a criação da maioria 
destas FLONAS está associada à questão indígena e não reflete uma política específica para 
o recurso florestal da Amazônia mas sim o espaço político disponível. 

Tãmpouco existem políticas, regulamentos ou normas referentes ao manejo e 
administração dos quatro tipos de florestas nacionais que identificamos acima: tradicional 
florestal, florestal-mineração, florestal-indígena e o florestal-comunidade. 

25 Até à data de criação desta FLONA não existia o mecanismo legal para a criação por decreto preshtencial 
de Reservas Extrativistas. O lá,ico 111ecanismo que existia estava nas mãos do INCRA que, com base em 1.11111 Portaria 
de seu Presidente (n• 627 de julho/87), poderia, tani>ém através de portarias deste órgão, criar e achinistrar 
os chamados Projetos de Assentamento Extrativista (Meneses, 1990). Esse mec:anisrno foi considerado pelos 
representantes da caia.tidade 111..1ito débil em c~ração a un decreto presidencial criando 1.11111 FLONA que 
benefiaria a conu,idade Rl8S que só poderia ser legalmente alterado por una lei aprovada pelo Congresso Nacional. 
Assim, criou-se una FLONA cujo objetivo de manejo é bastante similar ao das reservas extrativistas criadas 
posteriormente. 

26 Esta atitute deve ter sua origem no fato de que engenheiros florestais (não só os brasileiros, 1111s com 
significantivas exceções) serem os principais responsáveis pelo manejo dessas áreas. Isso porque o engemeiro 
f Lorestal tem sido formado neste pafs e em outros para lidar can árvores e animais e não para l fdar com gente 
e entender sua relação com a floresta. Mais e mais se torna evidente una verdade que há 111.1ito se discute a 
nfvel profissional no IIUldo inteiro, de que a floresta não tem significado por si s6. Sua inportincfa básica 
está no seu papel s6cio·econõmico para o homem de hoje e o de futuras gerações, incluindo af os serviços 
ant>ientais que produz (Nascimento, 1985). Essa lição que ftlitos florestais devem aprender, já esta sendo 
praticada por 111Jitos outros profissionais como biólogos e antropólogos. 
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De todas as FLONAS existentes, a única que tem sido objeto de estudos para 
definição e execução de planos de manejo é a Floresta Nacional do Tapajós. Como ocorre 
com a maioria das unidades de conservação de uso indireto, poucas FLONAS têm sua 
situação fundiária completamente resolvída". 

Devido às características do recurso florestal (principalmente o de florestas tropicais 
úmidas ), como a produção d« extemalidades econômicas substanciais, a relativa baixa 
produtividade que significa qu~ Jíficilmente poderá competir com os juros praticados pelo 
mercado de capitais (alto custe de oportunidade financeiro), e os custos sociais envolvidos 
com a conversão destas florestas a outros usos não-sustentáveis, é cada vez mais evidente 
que o setor privado não tem os incentivos apropriados que levem suas decisões de alocação 
destas florestas a um resultado econômícamente eficiente. Assim, é fundamental reconhecer 
que a experiência brasileira de privatização das florestas ( ao contrário da maioria dos outros 
importantes países produtores florestais) tem sido um fracasso bastante oneroso para a 
sociedade. Esse reconhecimento deve refletir-se na reversão do quadro de distribuição da 
propriedade dos recursos florestais onde o setor público deve assumir um papel muito 
maior. Essa reversão deve ser realizada através da alocação desses recursos aos tipos de 
unidades de conservação mais apropriados. 

O instrumento de política florestal reserva extratí lista, foi criado (para ser 
administrado pelo ffiAMA) e parcialmente regulamentad. :10 início de 1990. O seu 
surgimento é sem dúvida um tributo ao trabalho e sacrifício e .s seringueiros representados 
principalmente pelo Conselho Nacional de Seringueiros do qual fazia parte Chico Mendes. 
Antes disso, já em 1987 o INCRA havia criado um novo tipo de projeto de "assentamento" 
chamado extrativista para atender às reinvídícações dos seringueiros. Até o inicio de 1990, 
haviam sido criados 14 destes projetos, sendo sete no Acre, quatro no Amapá, duas no 
Amazonas e uma em Rondônia envolvendo um total de 3 milhões de ha e nove mil famílias 
extrativistas (Menezes, 1990). 

Logo depois de criado o instrumento "reserva extrativista", foram decretadas as 
primeiras 4 reservas, duas das quais no Acre, como indica a tabela 3, somando mais - 
2.162.989 ha ao controle do ffiAMA Uma característica fundamental deste tipo de unidade 
de conservação é que para ser justificada sua criação, a área de interesse deve ter uma ou 
mais comunidades que dependem do uso apropriado dos recursos florestais para sua 
sobrevivência e elevação da qualidade de vida. As comunidades que se beneficiam destas 

27 Deve-se notar que o tipo de propriedade da terra tem sido UA fnportante critério para a identificaçio 
das ,reas para criaçio das FLONAS. O tipo de situação preferida para a proposição de florestas nacionais tem 
sido o de ,rea arrecadada pela União (terra devoluta sob o controle do INCRA). Isso faz COIII que estas ,reas 
tenham un& situação fU'ldi,ria menos coq>lexa do que as encontraclas na maioria dos parques nacionais e outras 
111idades de conservação de uso indireto que devem ser criadas não onde há disponibilidade de terras, .as si111 
onde é tecnicamente justificável. Essas áreas de intelesse frequentemente encontram-se em terras anterionnente 
privatizadas necessitando, portanto, sere111 desapropriadas pelo IBAMA. Mesmo para o caso das terras arrecadadas, 
existe a necessidade de demarcá-las e reviatr,-las no patrim6f'iio da União. um processo oneroso pelo qual• 
maioria das FLONAS ainda não passou. 

{' 
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reservas não têm a propriedade das terras28, mas sim o direito ao usufruto da produção 
florestal e de atividades para a subsistência de cada família em pequenas áreas (baseada em 
tecnologias agroflorestais ). Este direito e suas limitações são definidos através de contratos 
que associações ou cooperativas florestais (às quais os beneficiários devem associar-se) 
fazem com o IBAMA. Nesses contratos, que podem ser de longo prazo, e nos regimentos 
das associações florestais, devem constar cláusulas que estipulem critérios de distribuição de 
obrigações, responsabilidades, benefícios, penalidades e outros. Essas comunidades devem 
receber assistência técnica por parte do IBAMA ou outras instituições qualificadas e· 
aprovadas por este para atuarem em suas áreas. 

Um outro componente importante para a questão florestal e de alocação de terras 
na Amazônia é o que se refere às comunidades indígenas da região. Somente na Região 
Norte do país, existem cerca de mais de 71 milhões de ha de terras florestais indígenas. 
Esse número representa quase três vezes o total de todas as unidades de conservação 
existentes nesta região e pouco mais de 20% de sua superfície da região norte. Grande 
parte destas terras, que podem aumentar em área à medida em que novas comunidades vão 
sendo identificadas e suas terras regularizadas, são cobertas por florestas tropicais. A 
utilização dessas florestas de forma racional e sustentável deve ser uma preocupação da 
sociedade e dos órgãos de administração pública florestal. Esse uso racional também é de 
interesse das próprias comunidades indígenas e do seus tutor legal -- FUNAI. De fato, os 
legisladores também pensaram o mesmo e incluiriam no Código Florestal essas florestas 
entre as de preservação permanente ( art. 2°). Isso, em princípio, significa que essas florestas 
não poderiam ser alteradas legalmente de nenhuma forma substancial, muito menos 
convertidas a outros usos. Por outro lado, o Estatuto do Indio aparentemente fornece uma 
perspectiva que aparentemente apoia a possibilidade de conversão de florestas a outros usos 
a uma escala incompatível com as limitações ecológicas deste recurso na Amazônia. 

Em suas condições originais onde utilizavam tecnologias tradicionais, é possível 
imaginar-se que boa parte destas comunidades realizavam um aproveitamento destes 
recursos de forma bastante próxima da sustentável. Há, entretanto, evidência antropológica 
que indica que mesmo nestes casos, existem comunidades cujos métodos de produção e vida 
são de fato destruidores dos recursos florestais. Nas palavras do antropólogo Anthony 
Seeger do Museu Nacional do Rio de Janeiro: 

••• é incorreto dizer que os fndios são •naturalmente• conservec:ionistas. Apesar de que os 
fndios brasileiros possam não ter feito alterações profllldas nos seus ecossistemas antes de 
contactados, isto nem Sefll)re si11nifica que eles tinham UII COIIJ)romisso cosmológico com a 
conservação da natureza; fr~temente é sirrplesmente porque eles nio tiver11111 • 
oportl.S'lidade.(1982: 181; tradução livre do autor) 

Conforme o processo de integração (Goodland, 1982) destas comunidades avança, 

28 Desde o infcio, o CNS foi bastante claro afirmando que o modelo que buscava não envolvia a propriedade 
das terras (o que poderia transformar suas reinvidicações em mais U11 mecanismo de distribuição de propriedade 
de terras que eventualmente poderiam ser vendidas para outros usos). O Conselho usou COIIIO e:11e!ll)lO para ilustrar 
sua posição, o tipo de situação encontrada pelos indfgenas nas suas terras onde a propriedade é da União IIBS 
o usufructo é das cOIIU'lidades indfgen"'s. 
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se observa mais frequentemente os riscos de um uso destrutivo dos recursos florestais. 

Até o presente não existe uma política florestal clara para as terras indígenas. No 
âmbito do Programa Nossa Natureza, entretanto, surgiu uma diretriz do Presidente Samey 
dirigida ao extinto Ministério do Interior para compatibilizar o Código Florestal com o 
Estatuto do lndio. Interessante que tal diretriz não é aparentemente clara com respeito ao 
sentido desta compatibilização - conservação ou conversão. 

A figura 1 sumariza a distribuição das terras de acordo com os usos discutidos nesta 
parte do trabalho na Região Norte. Já a figura 2 mostra essas mesmas áreas distribuídas 
por estado. 

N. PROPOSTAS PARA NOVAS POLÍTICAS 

A vocação da grande maioria das terras na região Amazônica é para atividades 
florestais. Isto pode ser constatado numa avaliação do processo de desenvolvimento da 
região e o papel do setor florestal neste processo antes do final dos anos 1950 (Nascimento, 
1985). Como discutido na parte dois deste trabalho, essa vocação que sempre havia 
determinado o tipo de atividade econômica na Amazônia, tem sido superada como resultado 
da adoção de uma série de políticas governamentais a partir desta data. Para isso o governo 
tem utilizado políticas não-florestais, florestais e de gastos públicos que tem resultado na 
destruição das florestas tropicais e outras consequências. 

Aqui se recomendará uma série de mudanças nestas políticas que o governo poderá 
ajustar e adotar de forma coletiva ou individual, no sentido não só de remover as distorções 
econômicas e legais que prejudicam as florestas, mas também gerar um ambiente mais 
favorável ao desenvolvimento de atividades florestais na região e, consequentemente, dos 
indivíduos que dela dependem e da sociedade brasileira corno um todo no presente e no 
futuro. 

Também como na parte dois, esta parte está organizada de forma que as 
recomendações estejam distribuídas conforme a 'natureza das políticas propostas. Ou seja, 
recomendações sobre políticas não-florestais; sobre políticas florestais e sobre políticas de 
gatos públicos. 

Políticas Não-Florestais 

A utilização de vários instrumentos de política econômica para a região tem criado 
enormes distorções na alocação de recursos na Amazônia. Combinadas como normas legais 
agrárias, essas políticas têm sido consideradas as mais perversas para as florestas por 
provocarem a destruição de milhares de hectares de florestas na região anualmente. Algum 
progresso foi feito recentemente no âmbito do Programa Nossa Natureza para remover 

r 
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algumas destas distorções, mas não o suficiente. Nesta seção do trabalho fazemos 
.recomendações de mudanças deste quadro de políticas que o governo pode ajustar e adotar 
para permitir a diminuição dos desmatamentos e melhorar o uso dos recursos florestais. 
Essas recomendações estão distribuídas ecn três grupos principais: i) recomendações para 
a remoção das distorções na alocação de recursos no contexto da economia Amazônica 
provocados por incentivos perversos de natureza econômica e Jegal, íi) recomendações de 
políticas que promoverão a redução da migração para a região, e ili) recomendação que não 
mais se criem projetos de colonização agrícola na região. 

i) Remoção das distorções na economia Amazônica provocadas por incentivos perversos de 
natureza econômica e legal 

Impor e efetivamente recolher imposto sobre a renda de atividades agrícolas. 

Reduzir relativamente o Imposto Territorial Rural (ITR) para terras florestais 
apropriadamente utilizadas; e aumentar relativamente o ITR sobre terras florestais mal 
utilizadas e sobre terras que não estejam respeitando as áreas de preservação permanente 
( reservas ecológicas); efetivamente recolher este imposto . 

• 
Impor e efetivamente recolher imposto de renda sobre ganhos de capital derivados 

da venda de propriedades rurais de caráter especulativo. 

Suspender definitivamente a concessão de inventivos ftscais para a formação ou 
manutenção da pecuária bovina na Amazônia (eliminar art.4° do decreto 97.637); 

Suspender definitivamente a concessão de crédito subsidiado para atividades 
agropecuárias na Amazônia, inclusive os recentemente criados através do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Crédito não subsidiado, a taxas de juros 
comerciais reais, poderá eventualmente existir para estas atividades na região. 

Eliminar as isenções e efetivamente recolher os impostos de comercialização como 
o de importação, exportação e de comercialização de mercadorias (ICM) (produtos e 
insumos) para atividades agropecuárias, 

Regulamentar o Estatuto da Terra em seus aspectos relativos ao reconhecimento do 
uso florestal comprovado como uso efetivo da terra para fins de reconhecimento de posse; 
garantia da propriedade privada e não sujeita à expropriação para fins de reforma agrária; 
distribuição de terras devolutas ou públicas; e outros. 

Promover a criação de linhas de crédito para financiamento de atividades florestais 
com carência e prazos de pagamento apropriados, mas a taxas de juros reais e comerciais. 
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ü) Reduzir a pressão migratória para a Amazônia 

Realizar a reforma agrária de terras sub ou mal utilizadas e de vocação agrícola nas 
regiões de origem dos migrantes. 

Aumentar as oportunidades de emprego em zonas rurais fora da Amazônia e em 
áreas urbanas. 

Promover o aumento da produtividade das atividades agrícolas. 

Investir na melhoria dos serviços públicos nas zonas rurais para melhorar a qualidade 
de vida dessas populações. 

Promover o planejamento familiar visando a redução do crescimento da população 
brasileira. 

iii) Não criar mais projetos de coloniza~o agrícola. 

Tendo em vista os insucessos da colonização agrícola na Amazônia, a estratégia de 
colonização agrícola deve ser basicamente eliminada como uma das bases da ação do 
governo na região. Como exceção a esta regra, esse tipo de colonização deve ser limitada 
exclusivamente para as poucas áreas de solos e outras características de comprovada aptidão 
agrícola. 

Políticas Florestais 

Depois de 25 anos de existência, o Código Florestal ainda necessita de ser 
aperfeiçoado e normatizado em muitos de seus aspectos, principalmente alguns que são 
críticos para a região Amazônica. Para os objetivos deste trabalho, destacam-se algumas 
recomendações que exigirão a definição de normas específicas que refletam uma nova 
estratégia de administração pública florestal para a região. É preciso que se definam, 
detalhada porém interativamente, políticas operativas para as FLONAS e reservas 
extrativistas. É também fundamental que se definam políticas florestais específicas para os 
recursos florestais existentes nas terras indígenas que representam uma proporção 
substancial destes recursos na Amazônia. Esta seção do trabalho discute um pouco mais 
estas sugestões. 

Definir uma política para as florestas nacionais. 

Apesar dos seus 25 anos de existência, esse tipo de unidade de conservação ainda não 
foi objeto de políticas definidas para orientar seu aproveitamento sustentável. A experiência 

.. 
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administrativa em relação aos temas de interesse destas unidades é extremamente limitada 
e inúmeras questões que têm sido objeto de debate em outros países sequer foram tocadas 
no nosso. Isso, sem duvida é um reflexo da importância destas unidades no contexto de 
política florestal e de prioridades de ação do setor público discutidos anteriormente. 

Com o aumento de importância destas unidades e com o crescimento da área que 
cobrem, as florestas nacionais existentes e aquelas que deverão ser criadas necessitam de 
uma política que defina as formas pelas quais serão manejadas e administradas. Essa 
definição deve levar em conta a natureza e objetivos para os quais estas FLONAS foram 
criadas, que podem ter objetivos relativos à exploração mineral, comunidades indígenas, 
comunidades extrativistas. Existem dezenas de alternativas institucionais que têm sido 
utilizadas por outros países, principalmente da Asía, África, e os Estados Unidos e Canadá, 
onde o Brasil pode aprender os sucessos e problemas encontrados para promover o manejo 
sustentável e o aproveitamento eficiente dos recursos florestais. 

Essas experiências e trabalhos técnicos recentemente desenvolvidos pela FAO e o 
Banco Mundial, permitem uma noção razoável para definir políticas operativas e começar 
a responder perguntas como: quais são as formas de participação no mercado de madeira 
que permitirão competir com o sistema tradicional ( e muitas vezes ilegal) de produção de 
toras na Amazônia? Qual o sistema de alocação de recursos florestais que deverá ser 
adotado; alocar terras florestais para manejo privado de longo prazo, curto prazo ou realizar 
o manejo pelo setor público e vender madeira em pé, vender madeira serrada? Como evitar 
a utilização de métodos de exploração que sejam danificadores da floresta remanescente? 
Deve-se dividir os "lucros" advindos do manejo com os municípios onde estas florestas se 
encontram? Quais são as formas de envolvimento de comunidades no manejo e 
aproveitamento dos recursos destas áreas? Como financiar as atividades envolvidas na 
administração e manejo das FLONAS? Como definir o preço dos produtos florestais 
produzidos? Quais são os tipos de pesquisa que devem ser realizadas para viabilizar o 
manejo florestal? Essas e outras perguntas são fundamentais para a definição do tipo de 
aproveitamento sustentãvel e múltiplo dos recursos florestais destas áreas, Quê tipo de 
normas devem ser definidas para o manejo de florestas estaduais e florestas municipais? 
Qual é o papel do setor privado em relação as várias atividades relacionadas com um 
sistemas de FLONAS? Até que ponto esse sistema poderá servir de base para uma espécie 
de colonização florestal das regiões envolvidas? 

Definir uma política para as reservas extrativistas. 

Da mesma forma que as florestas nacionais, as reservas extrativistas deverão ser 
objeto de políticas que orientem uma série de aspectos relativos ao manejo e administração 
dos recursos envolvidos no sentido de assegurar seu aproveitamento sustentável e 
socialmente justo. ' 

Há vários aspectos que devem ser considerados quando se avalia mais de perto e 

------------ 
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friamente (um pouco fora do contexto emocional e político em que surgiu esse tipo de 
unidade de conservação) o modelo que tem sido proposto. Varias das questões 
mencionadas para florestas também são relevantes para o caso das reservas extrativistas. 
Outras perguntas precisam também ser respondidas de forma bastante criativa e inovadora, 
tais como: Esse modelo é viável em termos econômicos, :financeiros, técnicos e 
institucionais? Quê tipo de manejo florestal sustentável deve ser realizado nestas áreas? É 
possível expandir as atividades realizadas pelas próprias comunidades nas reservas para 
incluir a exploração de toras para aproveitamento em serrarias e outras indústrias 
comunitárias? Como se deve tratar o crescimento natural da população beneficiaria que se 
esbarra com a capacidade de carga deste modelo podendo gerar pressões de sobreuso dos 
recursos? Como devem ser feitos e :financiados os investimentos sociais e econômicos nas 
reservas para evitar o paternalismo que poderia surgir neste contexto? Qual é o papel do 
IBAMA e de outras organizações públicas federais ( como o INCRA) e estaduais? Qual é 
precisamente o modelo institucional que se adotará tanto ao nível comunitário quanto ao 
relacionamento IBAMA ~ associação? Quê tipo de acompanhamento e avaliação da 
implantação deste modelo deve ser adotado? Qual é a estratégia de implantação deste 
modelo? 

O fato de haver tantas perguntas não significa que esses modelos estejam 
condenados. Significa que tais modelos devem ser muito bem desenvolvidos para se 
evitarem erros e garantir seus sucessos e com isso os benefícios que deles se esperam. 

Definir uma política para as florestas das terras indígenas. 

As legislações florestais e indígenas devem ser compatibilizadas no sentido de 
promover o uso racional e sustentável dos recursos florestais existentes nas terras indígenas 
em beneficio destas comunidades. 

Assim, é fundamental e inevitável que FUNAI e IBAMA procurem mecanismos que 
garantam esse tipo de aproveitamento das florestas indígenas, para seus usufruto como 
prevê a lei. Esses mecanismos certamente incluirão a preparação de planos de manejo 
florestal que levem em consideração os objetivos que têm as próprias comunidades, seu 
estágio de integração à sociedade envolvente e outros critérios culturais e antropológicos, 
usando tecnologias apropriadas. Ou, como argumentamos em outra ocasião (Nascimento, 
1989c): 

Tecnologias florestais apropriedas técnica, econômica e antropologicamente que utilizam esses 
recursos (florestais) de forma sustentável, são as mais Coq>atfveis com seus (indígenas) 
estilos de vida e, portanto, poderiam ser usadas para ajudar esses indivíduos a obter ixito 
em sua integração à i.ociedade nacional. 

Como a antropóloga Alcida Ramos (1980) afirma: 

••. A melhor maneira de se ~horar a produtividade indígena nio , atrav'8 
do engajamento dos índios como mão-de-obra por parte dos brancos, após terem 
ocupado suas terras, mas encontrando maneiras de concretizar o potencial 
econômico que indfgenas já possuem. (Tradução livre do autor). 
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Portanto, FUNAI e IBAMA devem desenvolver normas, planos e estratégias 
operacionais que permitam o desenvolvimento e início de um programa de manejo florestal 
sustentável de terras indígenas que leve em consideração o estágio de integração de cada 
comunidade, seus objetivos, e que utilizem tecnologias que sejam técnica, econômica e 
antropologicamente viáveis. Um programa dessa natureza pode começar, a nível de projeto 
piloto, com aquelas comunidades mais integradas'" à sociedade nacional e que, após serem 
informadas dessa possibilidade, manifestem interesse em realizá-lo. 

Políticas de Gastos Públicos 

Como vimos anteriormente, não é só importante os incentivos que políticas geram 
para distorcer as decisões dos agentes econômicos. É também importante saber onde o 
governo efetivamente gasta recursos públicos diretamente. Neste sentido, é preciso que esse 
tipo mude bastante de enfoque no sentido de realizar e promover o aproveitamento racional 
e sustentável dos recursos florestais da Amazônia. Nesta seção, discutem-se algumas destas 
necessidades de utilizar eficientemente recursos públicos para promover a ampliação e 
consolidação dos sistemas de unidades de conservação de uso indireto e direto, o uso mais 
próximo possível do apropriado das florestas privadas, e o resgate de milhões de hectares 
de florestas que foram distnbuídos a colonos aos quais somente foram oferecidas e 
incentivadas opções que significam a destruição e substituição dessas florestas por uma 
agricultura pouco sustentável e predatória. 

Consolidar o sistema de unidades de conservação de uso indireto. 

É preciso que se apliquem recursos públicos e outros na consolidação do sistema de 
unidades de conservação de uso indireto envolvendo: a regularização fundiária de suas 
terras, a preparação e execução de planos de manejo para essas unidades e para suas 
respectivas zonas tampão, identificação e criação de novas áreas tecnicamente justificadas 
e desenvolvimento de programas de pesquisa com o objetivo de intemalizar os benefícios 
da preservação destes recursos. 

Ampliar e consolidar o sistema de reservas extrativistas 

Deve-se identificar e preparar propostas para criação de novas reservas extrativistas 
nas áreas onde existam comunidades que utilizem os recursos florestais como base de suas 

29 Para una discussão das v4rias fases de integração de c:OIIUlidacles irdfgenas à sociedade nacfonel, 
consulte Goodlard, 1982. •. 
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atividades econômicas'", Ademais de criar novas áreas é fundamental realizar a 
regularização fundiária destas terras e preparar e executar planos de manejo. 

Ampliar e consolidar o sistema de florestas nacionais. 

Deve-se alocar todas as terras florestais arrecadas pela União e que não sejam de 
interesse para a criação das duas categorias mencionadas anteriormente, para a criação de 
florestas nacionais. Deve-se ídenrficar as terras devolutas na região Amazônica, tanto sob 
a responsabilidade federal quanto estadual, para a criação deste tipo de unidade ( a níveis 
federal, estadual ou municipal). 

Da mesma forma que para as demais áreas, é necessário regularizar a situação 
fundiária das FLONAS e preparar e iniciar a execução31 de planos de manejo para suas 
áreas específicas e, quando necessário, para suas zonas tampão. 

A~ões voltadas para as florestas privadas. 

Boa parte das terras florestais na Amazônia sofreram um processo de alocação que 
resultou na sua privatização. Algumas dessas terras deverão voltar ao controle e 
propriedade pública à medida em que áreas de interesse público sejam identificadas nestas 
terras para fins de criação de reservas extrativistas, unidades de conservação de uso 
indireto, ou florestas nacionais. Como consequência essas áreas deverão ser desapropriadas 
e incorporadas ao patrimônio público. 

Para outras terras privadas, deve-se aplicar a legislação vigente que, para ser 
eficiente, deve ser acompanhada pela alocação de recursos e o desenvolvimento de métodos 
e estratégias eficazes. O sistema de fiscalização de aplicação da legislação florestal, assim 
desenvolvido deve reduzir o uso socialmente indesejável pelo proprietário particular. 

Ademais, espera-se que com a remoção das distorções criadas pelas políticas 
mencionadas anteriormente, as pressões para a destruição das florestas devem reduzir-se 
substancialmente. O caso das florestas jâ convertidas em fazendas pecuárias que surgiram 
como fruto das distorções mencionadas, se tiverem seus privilégios removidos, tenderão a 
não receber mais investimentos e serem paulatinamente abandonadas. Esse abandono 

30 Esta tarefa aparentemente já se iniciou através de acordo firmado entre os seringueiros, o IBAMA e una 
organização não-governamental (Instituto de Estudos 1,mazõnicos) para criar, nun prazo de três anos 1125 milhões 
de ha" deste tipo de 111idade (Jornal do Brasil, 1990). 

31 Os planos de 11anejo deverão concentrar-se nas atividades mais relevantes para o grau de conheciinento, 
pesquisa, inventário florestal, localização, perspectivas de viabilidade de exploração e transporte, e outros 
fatores_ Dessa forma, as FLONAS poderiam ser classificadas para fins de definição das estratégias de manejo 
que se adotariam a curto e médio prazos como comerciais, pré-comerciais, e reservas. A classificação de una 
determinada floresta variará com o t~ à inedida que os fatores lllel'ICionados naJdem.• 

•. 



permitirá a formação de florestas secundárias através da regeneração natural. 

Resgatar os Projetos de Coloniza~o Agrícola 

Para cada um dos projetos de colonização ou de assentamento do INCRA32 
existentes, deve-se procurar um novo modelo econômico que seja mais sustentável, 
promovendo uma utilização mais racional dos recursos naturais ainda existentes, a 
diversificação para outras atividades econômicas não agrícolas e a recuperação para fins 
produtivos de áreas degradadas. Um modelo que deve ser aplicado aos atuais projetos de 
colonização, inicialmente talvez de forma piloto, baseia-se na formação de associações33 
florestal-industriais. Essas cooperativas serão formadas através das atividades de extensão 
florestaf" (talvez algum mecanismo incentivador ou compulsório, com base no Código 
Florestal, possa ser utilizado para envolver todos os colonos de um projeto) com os 
seguintes objetivos principais: 

1) manejo dos recursos florestais remanescentes para fins múltiplos incluindo i) de 
maneira individual, a produção de bens florestais não-madeireiros por cada colono 
na sua propriedade (inclui a realização de inventários, treinamento dos colonos e o 
enriquecimento da floresta remanescente para esses fins), e ii) de maneira 
coletíva'", para fins madeireiros onde a cooperativa, com a assistência técnica do 
IH.AMA/INCRA, elaborará e executará um plano de manejo dessas florestas36• 

32 O modelo aqui apresentado pode tanbém ser promovido para os projetos existentes de colonização privada 
ou de instituições estaduais. 

33 Várias formas associativistas Podem ser utiUzadas. E, entretanto, i~rtante que se tratem de 
instituições capazes, como pessoa juricada, inclusive de obter eq,résti1110s oancários. 

34 Essa assistência tácnica, que poderá envolver o IBAMA, INCRA e/CXJ CXJtras agências governamentais ou não• 
governamentais, deverá envolver não só os aspectos de formação da cooperativa e de difusão de tecnologias, IIIBS 
tani>ém, e firdamentalmente, o treinamento dos próprios colonos com o objetivo de criar organizações 
autosustentáveis e independentes de una presença inassiva e constante do governo CXJ outras instituições. 
Eventualmente, a própria associação realizaria as atividades de assistência técnica a seus associados em 
técnicas de interesse dos mesmos. outro aspecto i""°rtante da extratégia extensionista a ser utilizada será 
a preparação conjunta de projetos de investimento para fins produtivos, e de acordo com o plano de manejo da 
área, para obtenção de crédito comercial. 

35 o 11111nejo florestal para fins madeireiros exige áreas relativamente grandes para permitir a intensidade 
e frequência da exploração de forma sustentável. Os projetos de colonização dividiram grandes extençê5es de 
florestas em centenas de lotes relativamente pequenos, inviabilizado o manejo individual para tal fim. Tendo 
isso em mente, esse tipo de manejo para as florestas remanescentes, apesar de estarem distribufdas em lotes 
individualmente controlados por cada famfl ia, só poderá ser realizado ser for de forma coletiva por una 
associação. 

36 A associação florestal-industrial ger-ará dois tipos básicos de renda para as famfliaa de colonos· 
menbros: 1) renda através do 1!111)rego em atividades da associação (p.e., viveirhtas, operador de máquinas, 
actninistrador, auxiliar de extensão florestal, outros); 2) divisão dos lucros (ap68 atender os planos de 
reinversão> da venda dos produtos florestais pela associação. Um sistema de cotas de participação baseado na 
quantidade e qual idade dos recursos florestais de cada famfl ia poderá ser util fzado para identificar os 
beneffdos que cada menbro receberá. A qual idade e quantidade das florestas deverão variar com o t~ gerando 
incentivos positivos para cada famflia cuidar de sua floresta para. dessa forma, ~lfar sua participação na 
divisão dos lucros. Naturalmente, além dessas rendas, os colonos agora florestais, terão receitas da venda da 
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2) industrialização e comercialização de produtos florestais pela cooperativa 
( madeira, castanha-do-Pará, borracha, outros); 

3) recuperação da maior parte das áreas já desmatadas através do manejo da 
regeneração natural, plantíos de enriquecimento para fins madeireiros. Visando as 
necessidades de subsistência, utilizar atividades agro-silvopastoris em pequenas áreas 
próximas da residência; 

4) outros serviços de interesse da comunidade como saúde e educação. 

Esse tipo de estratégia deve ser ajustado para as situações específicas encontradas 
em cada projeto. É, portanto, fundamental que os modelos de agricultura de ciclo curto que 
têm sido promovidos pela extensão rural/florestal, mudem para um modelo agroflorestal e 
industrial-flores tal. 

"' COMENTARIOS FINAIS 

Toda mudança de política gera perdedores e ganhadores entre os membros de uma 
sociedade. Como discutido acima, o quadro de políticas que afeta o uso dos recursos 
florestais na Amazônia vem beneficiando durante mais de 20 anos a um número bastante 
pequeno de pessoas que estão bem organizadas e são eficientes em manifestar seus 
interesses e afetar as ações dos tomadores de decisão. Esse beneficio de poucos tem 
significado a perda para muitos brasileiros desta geração e de gerações futuras. Quando 
estes instrumentos não são eficientes, muitos dos beneficiários do contexto destorcido da 
economia local não hesitam em utilizar de outros meios, mesmo que ilícitos ou de caráter 
violento, para lograr seus intuitos. 

A viabilidade política da realização das mudanças necessárias neste quadro, pode não 
ser tão favorável uma vez que certamente se deparará com muitas formas de obstáculos. 
É imprescindível, portanto, que a vontade dos dirigentes públicos de realizar mudanças desta 
natureza sejam concretas. Sem vontade política de mudar o tipo de ação do governo ou de 
executar efetivamente os gastos públicos necessários e apoiar no dia a dia àqueles 
responsáveis por sua execução, é pouco provável que se possa reduzir a destruição das 
florestas e melhorar a sua utilização. 

Mais que tudo, a destruição da floresta amazônica é influenciada por políticas 
perversas que se não mudarem deixam poucas esperanças de que esse patrimônio nacional 
e da humanidade possa ser conservado para o benefício desta e de gerações futuras. 

produção não-1118deireira feita de forma individual nas florestas de seus lotes. Tmd>éal terio U111 renda em 
espécie CfJe corresponde ao CfJe ele mesmo produz nas ,reas de produção agroflorestal e a leti1a que coleta. Tal 
produção não visa necessariamente gerar excedentes para comercialização 111as sim satisfazer as necessidades de 
slbsistencia da famfl ia, • " 

' 
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Tabela 1: Unidades ds Conservação de Uso Direto na Região Norte. 

Florestas Nacionais UF Área(ha) Ano de Criacão 

1. Caxiuanã PA 200.000 1961 
2. Tapajós PA 600.000 1974 
3. Jamarí RO 215.000 1984 
4. Bom Futuro RO 280.000 1988 
5. Purús AM 266.000 1988 

6. Macauã AC 173.475 1988 
7. Tefé AM 1.020.000 1989 
8. Tapirape-Aquiri PA 190.000 1989 
9. Amapá AP 412.000 1989 
10. Amazonas AM 1.573.100 1989 

11. Cubate AM 516.000 
12. Cuiari AM 109.518 
13. lcana ·· AM 200.561 
14. Icana-Aiari AM 491.400 
15. Mapia-Inauini AM 311.000 1989 

16. Pari-Cachoeira I AM 18.000 1989 
17. Pari-Cachoeira II AM 654.000 1989 
18. Roraima RR 2,664.685 1989 
19. Saraca-Taquera PA 429.600 1989 
20. Taracua I AM 647.774 

21. Taracua II AM '! 559.504 
22. Urucu AM 66.496 
23. Xie AM 407.935 
24. Piraiauara AM 631.436 

subtotal até 1987 1.015.000 
subtotal 1988 719.475 
subtotal 1989 10.903.009 

Total Geral das FLONAS 12.637.484 

FONTE: Adaptado de Nascimento, 1989c; Carvalho, 1990. 

t . 
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Tabela 2: Unidades de Conservação de Uso Indireto na Região Norte. 

Parques Nacionais UF Área(ha) Ano de Criação 

1. Amazônia PA 994.000 1971 
2. Pacaás Novos RO 765.801 1979 
3. Cabo Orange AP 619.000 1980 
4.Jaú AM 2.272.000 1980 
5. Serra do Divisor AC 605.000 1989 
6. Monte Roraima RR 116.000 1989 
7. Pico da Neblina AM 2.200.000 
subtotal 7.571.801 

Reservas Biológicas 

1. Jarú RO 268.150 1979 
2. Rio Trombetas PA 385.000 1979 
3. Lago Piratuba AP 395.000 1980 
4. Abufarí . AM 288.000 1982 
5. Guaporé RO 600.000 1982 
6. Tapirape PA 103.000 1989 
7. Uatuma AM 560.000 1990 
subtotal 2.599.150 

Estações Ecológicas 

1. Cunia RO 104.000 1982 
2. Mamiraua AM 217.500 1985 
3. Rio Acre AC 77.500 1981 
4. Anavilhanas AM 350.018 1981 
5. Juami-Japuru AM 745.850 1985 
6. Jutai-Solimões AM 288.187 
7. Maraca RR 101.312 1981 
8. Maraca1apioca AP 72.000 1981 
9. Jari PA 227.126 1982 
10. Niquia RR 286.600 1985 
11. Caracarai RR 394.560 1982 
subtotal 2.864.653 
Total Geral 13.035.604 

FONTE: IBAMA, 1990. 

~ 
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Tabela 3: Reservas Extrativistas na Região Norte. 

Reserva Extrativista UF Área (ha) Ano de Criação 

1. Alto J uruá AC 506.186 1990 
2. Chico Mendes AC 970.5.70 1990 
3. Rio Cajari AP 481.650 1990 
4. Rio Ouro Preto RO 204.583 1990 

TOTAL 2.162.989 

FONTE: Carvalho, 1990. 
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Figura 1 

Distribuiç::no de Terr~s na Aegieo Norte. 

T. lndlg. (20.4~ 

Desmatada (4.B,O 

FONTE: Adaptado de Fearnside, Tardín & Meira Filho, 1990; 
Carvalho, 1990; Nascimento, 1989. 

IBAMA, 1989; 
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Figura 02 

Oistribuiç:Bo de Terras na Região Norte. 
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Áreas protegidas: Terras indígenas e unidades de conservação de uso direto e 
indireto. 

t- 
Outras: Terras devolutas, terras arrecadadas, terras privadas, e outras. 

< 
FONTE: Adaptado de Fearnside, Tardín & Meira Filho, 1990; 

Carvalho, 1990; Nascimento, 1989. 
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