CE O l

.•

1,

r

I- LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA FRENTE A EXTRAÇÃO DE MADEIRA NA
AMAZÔNIA LEGAL

O presente trabalho tem por objetivo levantar a legislação ambiental vigente e a politica atual do governo federal na sua

a-

plicação no tocante à extração de madeira na Amazônia Legal, dando ênfase aos dispositivos legais que regulamentam os seguintes aspectos:
a. Procedimentos para registro de liberação de área para
extração de madeira;
b. Elaboração de Relatório de Impacto Ambiental;
c. Projeto de manejo de áreas ·exploradas;
d. Política de reflorestamento;
e. Controle e fiscalização dos Órgãos do governo;
f. Liberação de 11guias florestais" para o transporte

e

comercialização de madeira;
g. Redução das cotas de exportação do mogno;
h. Taxações e,
i. Outros condicionantes de relevância.

Como informações complementares, levantar

também ale-

gislação existente sobre extração de madeira em terras indígenas e
situação em algumas áreas criticas em relaç~o ao corte de madeira.

a

g

..•

-

•..••

II - CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁREA EM QUESTÃO.

Hoje, às vésperas da II Conferência de cúpula da ONU para
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - a ECO 92 - o debate e as propos tas em torno da formulação de uma política de desenvolvimento das

flo-

restas tropicais e, particularmente, da Floresta Amazônica Brasileira,
tomaram um novo impulso significativo face, por um lado, ao ritmo

de

desmatamento verificado nos Últimos 10 anos e, por outro, à tomada

de

consciência nacional e internacional e consequentes pressões no sentido
de rever a politica de ocupação social e de

desenvolvimento

econômico

empregados na região.
Sem dÚvida, aquele debate inicial, desencadeado nos

anos

70, carregado de conceitos idealistas e proposições românticas, defend~
das por diversas entidades da sociedade civil, entre os quais

lembra -

mos o Movimento de Defesa da Amazônia - MDA - foi ganhando corpo e inúmeros adeptos, até alcançar um patamar qualitativo e, ser, definitiva mente, incorporado à problemática nacional e mundial relativa ao desenvolvimento sustentado e junto à necessidade de transformação

da ordem'

econômica internacional.
Quando nos referimos à Amazônia Legal,

é

bom ressaltar'

que estamos tratando de uma área que ocupa quase 5 milhões de Km2,

apro

ximadamente 60% do território nacional, onde vivem apenas 12% da popu
lação brasileira. Ainda representa um imenso espaço vazio disponível

-

a'

ocupaçao.
Este

é

o primeiro questionamento que fazemos: de qual oc~

pação estamos falando? A ocupação indiscriminada e predatória, sem planejamento, tipica daqueles que pensam apenas na cobiça do lucro fácil e
imediato? A dos utópicos que gostariam de uma Amazônia intocada, parque
tropical do mundo? Ou a ocupação racional e ecologicamente equilibrada,
socialmente justa, economicamente viável e sobretudo

democraticamente'

governada?
De fato, as análises cientificas demonstram que o que tem
ocorrido na Amazônia Legal não pode ser divorciado do que aconteceu
resto do pais nos Últimos vinte anos. Fruto de um modelo de

ao

desenvolvi

menta econômico centralizado, o Brasil adotou um dos sistemas mais des~
guais de distribuição de terras do mundo.
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Com o lançamento da "Operação Amazônica" na segunda meta
de dos anos 60 o processo inicial -de ocupação da Amazônia trouxe
obsessiva

uma

preocupação militar com toda a região. Para tanto, os mili-

tares se apoiaram nos grandes latifundiários e pecuaristas

numa

pri-

meira etapa do seu projeto de colonização, que incluiu a construção
das principais rodovias que hoje cortam a região. Diante do fracasso '
econômico da maioria dos projetos agropecuários, o governo se viu obri
gado a intervir, lançando mão de grandes projetos de mineração abertos

à companhias multinacionais.
Desta maneira, o regime militar adotou uma política de '
incentivos fisc~is para beneficiar grandes grupos nacionais e multinacionais associados por toda a Amazônia Legal, sem a minima preocupação
de preservar sua diversidade biolÓgica distribuida por ecossistemas es
pecificos existentes na região.
Neste contexto, assistimos a um processo de devastação '
da Floresta Amazônica sem precedentes e, o que é pior, financiado pela
facilidade de captação de empréstimos externos geridos pelo

governo

federal.
Durante a década de 70 foram gastos em torno de U$7,5
bilhões (aproximadamente Cr$ 2,4 trilhões) com a colonização da Amazônia Legal. Desse total, apenas US$ 63 milhões (aproximadamente Cr$20,5
bilhões) foram desembolsados pela iniciativa privada - IPEA 1991.

A

construção de rodovias absorveu mais da metade do total aplicado.

As

instituições criadas para o assentamento dos colonos, como cartórios ,
escolas, hospitais, etc, consumiram um terço da soma, ou seja, US$ 2,4
bilhões ( Cr$ 782 bilhões).
de 6%

Os projetos fundiários receberam em torno

deste orçamento, enquanto o aumento populacional na região,

em

dez anos, foi de 2,9 milhÕes de pessoas.
Em linhas gerais, foram colonizados aproximadamente

27

milhões de hectares, nos quais foram executados 27 projetos pÚblicos e
75 privados. As disparidades e falta de critérios sócio-ambientais

p~

ra a sustentação desses inúmeros projetos é patente na medida em que ,
nos projetos pÚblicos, cada

hectare era vendido a US$ 2, enquanto nos

outros, cada hectare era comercializado por US$ 200.
Uma das caracteriticas comum

à

todos esses projetos foi

a excessiva concentração da propriedade rural. Na tentativa de ameni _

zar os conflitos

sociais

pela posse

da terra nas regiões

Nordeste

e

Sul, os governos militares não só permitiram como também estimularam'
um fluxo migratório incontrolável das outras regiões para o norte

do

pais, levando milhões de famílias de lavradores a ocuparem aleatoriamente a Amazônia Legal.
Deste modo, na esteira dos grandes projetos agro-pecuários e de mineração veio se acelerando o processo de desmatamento

em

toda a região amazônica. Entre esses projetos destacamos: (VER QUADRO
ANEXO - GRANDES PROJETOS NA AMAZÔNIA LEGAL).

III - DIVERSIDADE BIOLÓGICA E DESMATAMENTO.

Com a ampliação do debate científico diversas entidades
ambientalistas e instituições governamentais

de pesquisa, foram ques

tionando com profundidade os grandes projetos implementados ou apoiados pelo governo. O que percebemos é ainda a ausência de uma política
global de desenvolvimento sustentado, em que pese uma consciência con
servacionista por parte de alguma autoridades locais.
De fato, a Amazônia Legal contém diversas sub-regiões
ecológicas de considerável extensão e importância. Compreende

1

uma

grande variedade de ecossistemas, os quais, não têm recebido a devida
atenção. O processo de ocupação e desenvolvimento continua ocorrendo'
sem a menor

preocupação com a exaustão dos recursos naturais renová-

veis, ou mesmo, com as consequências que a utilização dos mesmos

po~

sa ter sobre o meio onde se processa a exploração.
Dos 900 milhões de hectares de florestas tropicais Úmidas ainda existentes na Terra, a América Latina abriga 58%, ou seja,
522 milhões de hectares, dos quais, o Brasil é responsável por

33%

desse total. O Rio Amazonas, por sua vez, flui diariamente a quinta

1

parte de toda a água fresca da Terra e, somado aos seus tributários '
representaamaior

bacia hidrográfica do mundo. Caracterizada por gra~

des extensões de florestas, a Amazônia abriga em torno de 500 mil

es

pécies da fauna mundial, além de mais de 300 mil espécies vegetais
das quais, a maioria ainda desconhecidas.
Esta floresta, comumente chamada de hiléia, apresenta
uma vegetação variada, sendo que a sua distribuição é, em grande

1

pa~

te controlada pelo clima, em segu~do plano por fatores edáficos e,ai~
da, de modo restrito, pela atividade humana. Basicamente, sua vegetação é dividida em dois tipos, a saber: as florestas inundadas e

as

l
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florestas em terra firme. Podemos ainda registrar diversos tipos florestais de formação aberta,repre·sentadospor campos, campinas

e

cer

rados.
As áreas inundadas ocupam de 5 a 10% da área da Amazô -

~h~J
11)v~>~P-Or-1,

nia Legal ,com diversos tipos de formação florestal. Dentre estas destacamos as matas de várzeas, as matas de igapós e as matas dos terraços. No litoral ocorrem também os manguezais e as chamadas várzeas de
~

mare.
As florestas em terra firme, isto é, em terras altas
10/f-,1:?tÍ:,

a

não alagáveis somam em torno de 80% de toda a Amazônia Legal. Com

predominância de mata densa, também encontramos nesta faixa formações
florestais mais conhecidas como a mata de cipó, as matas serrana e de
neblina, a mata de bambÚ e a campinarana, também chamada de caatinga
amazônica.
Por Último, temos as formações abertas distribuidas

).,
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rl~-J.. ,"'~.,. \

em

vários pontos da hiléia, porém, geralmente pequenas, formando clareiras dentro da floresta densa, mais conhecidas como cerrados e

campos

de caratér transicionais.
Cabe também ressaltar que a biomassa da floresta, de

é,
momento, é

acordo com o Diretor do INPA, Herbert D. Shubart, isto

a massa

de

matéria viva presente numa dada área, num dado

das maiores

do mundo, na ordem de 500 toneladas de carbono por hectare. Esta biomassa é constituida em sua quase totalidade pelas plantas, especial - \
mente pelas árvores lenhosas.
Por Último, como é sabido, os solos da Amazônia, com ex
ceção das áreas de várzea, são de baixa fertilidade. Em torno de

70%

da região são do tipo latossolos amarelos ou vermelhos, de texturas '
variadas. Desta forma, a renovação da floresta se processa com um dinamismo extraordinário em condições climáticas e
tes naturais

com a ação de agen-

que propiciam um crescimento rápido, pela absorção

de

nutrientes oriundos da decomposição das próprias árvores maduras

que

tombam.
Nesse contexto, a agricultura tradicional, implementada
em outras regiões, tem se mostrado inadequada às condições hileianas,
como ficou demonstrado na execução dos grandes projetos.
A pergunta que fazemos é decorrência das perturbações
introduzidas nos ecossistemas da Amazônia nos Últimos 30 anos.

1

Quais

.•

as causas econômicas da destruição da floresta amazônica? Na avalia
ção de diversos estudiosos, como destacou o professor Enéas Salati,h~
je, o principal fator de destruição da floresta amazônica, não

está

ligado a nenhuma finalidade econômica imediata, mas a um problema

le

gal: a posse da terra.
De acordo com a nossa legislação, o INCRA e outras enti
;

dades governamentais ligadas aos problemas fundiários na região,

so

asseguram a posse da terra a pessoas(fÍsicas ou jurídicas) que demon~
trem ter realizado benfeitorias na áreas requeridas, visando sua ex ploração, e aceitam o desmatamento como uma benfeitoria. Assim, desma
ta-se basicamente para assegurar o titulo de propriedade, e, na maioria das vezes, sem nenhum projeto prévio, coerente, de exploração

ra

cional da área desmatada.
Deste modo, os projetos agropecuários, seja de pequenos
produtores, sem a mínima assistência técnica, seja de grandes empre
sas, respondem por aproximadamente 70% do desmatamento da floresta
amazônica, enquanto a abertura de estradas contribuem com mais 26%.
Ultimamente levantou-se

uma polêmica em torno das

di

mensÕes do desmatamento. Estudos do INPE, baseados em imagens obtidas
do Landsat em convênio com o programa "Nossa Natureza11,

apontaram

um

desmatamento da Amazônia Legal na ordem de 5, 12% até 1988. Isto significa que até aquela data, em torno de 251.429,55 Km2

de florestas

foram alteradas.
Outras avaliações, de fontes internacionais, registra ram até 1988, um desmatamento de 12%, ou seja, 598.921,5 Km2•

Numa r~

gião com as dimensões da Amazônia Legal, aliado à diferenças de metodologia para a análise dos resultados, pode levar à
consideráveis da

discrepâncias

porcentagem de alteração da cobertura vegetal,visto

que, 1% de diferença representa algo em torno de 49.068 Km2•
Posteriormente, os próprios técnicos do INPE, confirmaram que os Índices apresentados em 1988, incidiam apenas no desmata mento da floresta densa, sem levar em conta as áreas de várzeas, campos e cerrados. Com a inclusão destas áreas os Índices de desmatamento somaram um total de 7%.
Por outro lado, novos estudos apresentados pelo então

1

Secretário de Ciência e Tecnologia, José Goldemberg, no 6Q Simpósio '
Internacional de Sensoriamento Remoto, em 1990, registraram um

aumen

6

to do desmatamento na ordem de 10% entre 1988 e 1989. Esse percentual
corresponde a 36 mil Km2•

Com base ainda nos estudos do INPE, calcu -

la-se para esta Última década um desmatamento médio anual de aproxi. madamente 30 mil Km2•
Independentemente da controvérsia desses dados, cabe lem
brar que a redução de 27% na taxa de desmatamento na América Latina,
apresentadas pelo Governo Collor no ano passado, são referentes ainda
ao Último ano do Governo Sarney. As reduções verificadas, por sua vez
estão relacionadas

a fatores como o

corte dos incentivos fiscais

prevenção e combate a incêndios florestais,

alteração nas normas

p~

ra a obtenção de registros e autorização para desmatamento de flQres~
tas, entre outras medidas incluídas no pacote ''Nossa Natureza'', ainda
no Governo Sarney.
De qualquer modo, todos os dados apresentados colocam em
xeque o modelo de desenvolvimento implementado na Amazônia, ainda
mais, como sabemos, que esses in~ices correspondem às Últimas duas dé
cadas e não a um processo de continuo desmatamento ao l~ngo de

300

anos de ocupação.

IV - EXTRAÇÃO DE MADEIRA.

Hoje, além da mineração, a Última grande força responsá
vel pela destruição da Floresta Amazônica é a

extração de madeiras.

Este produto primario é, após o café, a segunda maior mercadoria

ne

gociada mundialmente, num montante aproximado de US$ 9 bilhões/ano.
Com um crescimento vertiginoso, o comércio da madeira'
saltou de US$ 270 milhões em 1954, para US$ 4 bilhões em 1980 (LEDEC
GOODLAND

1985). No sudeste da Ásia a exploração de madeira é a prig

cipal responsável pelo desmatamento. De acordo com a FAO, na Indonésia, a indústria made í.r-e'Lr-a é responsável por 80% dos milhões de hectares desmatados anualmente, fornecendo mais de 30% de todas as di visas obtidas com a exportação.
Na América Latina, essa atividade é ainda relativamente
limitada devido à diversidade das espécies de árvores e à dificuldade de transporte e acesso dentro da floresta densa. O IBAMA estima '
que a extração comercial de madeira responde hoje por apenas 4%
desmatamento. Esse dado, porém, não é muito animador e, tudo leva

do
a

1
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a'

crer que esta proporção deverá aumentar nos próximos cinco anos

medida em que a madeira asiática e africana começarem a escassear no
mercado internacional e, a região se tornar mais acessível com

a

abertura de estradas vicinais e a rápida industrialização da Amazô
nia Oriental.
O Brasil, com uma exportação média anual de 11,3

mi-

lhões de metros cúbicos é um dos seis maiores produtores e, até 1988
grande parte das atividades envolvendo a extração de madeira na AmazÔnia,eram clandestinas. Ao contrário do que se estima, o

grosso da

·produção madeireira da Amazônia não procede das matas densas em terra
firme. Em torno de 90% da madeira explorada na região é oriunda

do

igapó. SÓ apenas nos Últimos anos, intensificou-se a exploração

em

terra firme.
Outra característica importante está na seletividade da
madeira explorada, sendo que das __1 700 espécies distintas arbóreas da
Amazônia, apenas 10 tipos são objeto de comercialização. Neste parti
cular, a

"virola surinamense11 constitui ce~ca de 50% das exporta

çÕes, seguida do

magno, jatobá, angelim, guariba, piquiá,

entre

outras.
De acordo com o levantamento do IBAMA, com todo o poteg
cial de madeira-de-lei disponível na região amazônica, o número

de

serrarias legalmente instaladas no Pará saltou de 1500 em 1986
'

3500 serrarias cadastradas.

Legât;

que

,

para
;,..

De toda a madeira extraída na Ama~~n~a'

corresponde a apenas 12% das necessidades do país,

os

Estados do Pará e Rondônia são os maiores produtores, participando '
com 85% do total explorado.
Neste sentido, nossa avaliação deter-se-á com

ênfase

nesses dois estados, uma vez que representam as maiores frentes

de·

expansão da indústria madeireira na AmazÔnia·e,por decorrência,

as

técnicas adotadas nos demais estados amazônicos seguem as mesmas pr~
ticas utilizadas no Pará e Rondônia.
De modo geral, a atividade madeireira

-

na regiao se

ca

racteriza por uma exploração não intensiva, da qual participam
grande número de agentes como

cortadores, construtores de estradas,

fazendeiros, colonos, transportadores, serradores, etc.
conjuntas

um

As

-

açoes

desses agentes é que tem propiciado o incremento da explQ

ração madeireira.

7
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De fato, se não fosse pela participação direta de made~reiras,

não haveriam tantas estradas vicinais abertas nos

Últimos

dez anos. De acordo com estudos realizados pelo Museu Goeldi, 2/3 das
estradas vicinais no Pará foram construidas por madeireiros, usualmen
te, em troca de direitos de exploração de madeira nas terras de colonos e fazendeiros.
Assim, o papel da atividade madeireira na economia

do

colono é significativo, uma vez que este pode beneficiar-se de 50% da
madeira existente em seu lote. De fato, dado
te adversas de sobrevivência, aliado

à

às

condições extremamen-

falta de assistência técnica'

agro-florestal, a maioria das familias de colonos da Amazônia partic!
pam ativamente como fornecedores e cortadores de madeira.
dade

Esta ativi

acaba por suprir em torno de 20% das necessidades básicas

da
/

familia do colono.
A compensação recebida pode

vir tanto na forma de paga-

mento em dinheiro, como em permutas diretas por equipamentos agricolas
animais de tração, ou mesmo, desmate da área pelo madeireiro, para
fins agrícolas. Apesar de se caracterizar como um
os técnicos da EMBRAPA avaliam que em 1989

produtor agrícola,

16% dos "colonos fornece

dores11 tiveram como principal fonte de renda a venda da madeira.

A

EMBRAPA constatou também que, desse grupo, muitos que chegaram na re
g:i:.ãcL no vf'Lria L dos anos 60, ainda não haviam sequer colhido sua pri rneira safra.
Em geral, os custos de produção muitas vezes justificam
tal situação uma vez que a exploração madeireira

requer custos mais

baixos do que a agricultura ou pecuária. Por outro lado, cabe ressal
tara divisão de ganhós entre os agentes diretamente envolvidos:

co

lonas, madeireiros e serradores. Para tanto, analisamos os preços
praticados em Tailândia (PA) em 1989. Nesse ano, o preço em geral da
árvore na floresta era de US$ 5.00, da madeira em tora

já

na serra -

ria, de US$ 18.00/m3 e, por Último, da madeira serrada, em torno
US$ 90.00.

de

Com base numa produção média mensal de 320 m3 e um apro-

veitamento de 50%, os cálculos revelam que os colonos recebem apenas
1% do valor total da madeira serrada, enquanto os madeireiros rece bem 39% e as serrarias ficam com 60% desse total. Isto, em parte, e~
plica porque alguns colonos envolvem-se de forma ativa no processo '
de extração da madeira na Amazônia.

'

.
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Mesmo representando 9% do Produto Interno Bruto, a indÚs
tria madeireira no estado do Pará, gera diretamente 400 mil
e, em Rondônia, 200

empregos

mil empregos. Esses dados, por si só, evidenciam'

a dimensão do problema, do ponto de vista social. Por outro lado,esta
atividade floresta/indústria, que, antes, na época das frentes de

ex

pansão agrícola na Amazônia, exercia um papel complementar, hoje

tor

nou-se a atividade econômica preponderante.
Com a expansão da indústria madeireira na região Norte ,
as estimativas demonstram um esgotamento mais rápido dos estoques

ma

deireiros de-valor comercial, bem como, um aumento na porcentagem

de

desmatamento anual que esta atividade econômica acarreta.

V -

IMPACTOS ECOLÓGICOS DA EXPLORAÇÃO MADEIREIRA.

Caracterizada em grande parte como uma exploração não in
tensiva, o impacto destrutivo da indústria madeireira resulta

tanto

do desmatamento indiscriminado (derrubada em geral), da extração sel~
tiva das espécies comercializáveis, bem como, do subaprov~itamento~

1

dessas espécies devido à utilização de técnicas rudimentares e despr~
vidas de qualquer proposta de manejo florestal. ~ ~ · ~ .~
Deste modo, o desmatamento generalizado caminha passo

a

passo com o incremento da exploração madeireira. Dado às dimensões re
gionais,

torna-se dificil a t.a.r-ef a de quantificar esse desmatamento.

Os técnicos do IBAMA, como dissemos, estimam um desmate de 4%. Mas se
esse indice geral pode parecer pouco, trocado em termos de volume

p~

de chegar, em algumas áreas criticas no Pará e Rondônia, a 12ra3

de

madeira danificada para cada árvore extraída. Se somarmos esse volume
com a madeira cortada mas

não extraida e a madeira danificada, ovo-

lume total de madeira perdido chega a quase 14 m3 /ha.
Expresso em termos de densidade, na Amazônia a extração1
de uma

árvore danifica, em média, trinta outras árvores

maior do que 10 cm (diâmetro a altura do peito).

com

Cabe ressaltar

em geral, os danos causados com a abertura de caminhos e estradas
floresta em função da exploração madeireira, não são computados

DAP
que
na
nos

Índices de desmatamento causados por essa atividade econômica. Por ou
tro lado, a maioria das árvores danificadas, estão concentradas

nas

•
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áreas de clareiras
consequências
clareiras

abertas no processo

de exploração.

podem -ser ainda maiores

se levarmos

são os locais mais indicados
Neste contexto,

florestal.

assim como os grandes projetos,

e

as

a "fronteira madeireira11

de colonização

da Amazônia,

ampliando

seu campo de ação de forma desordenada,
espontânea

as

em conta que essas

para a regeneração

propostas

uma colonização

Por isso,

trazendo

vem

consigo'

de novas áreas e o estabelecimento

de

no

vas serrarias.
Desta forma, mantidas
indiscriminada,
sos florestais
vernamentais
estaremos

sem um modelo
e,

as atuais práticas

sustentável

aliado às deficiências

para fiscalizar

de exploração
estruturais

e fazer cumprir

em pouco tempo, comprometendo

de exploração•
dos

recur

as determinações

seriamente

g~

dos Órgãos

da lei

os recursos

flo-

restais da Amazônia.

VI - MARCO INSTITUCIONAL.

Com a criação do IBAMA, através
1~

89,

e consequentemente,

97.946, de 11.07.89,
coordenar,

executar

de sua Estrutura

biente e da preservação,
controle

Básica,

coube a este Instituto
e fazer executar
conservação

da Lei 7.735 de

a finalidade

a Politica

e uso racional,

esses objetivos,

a. fazer cumprir a Legislação
mas e diretrizes
te e dos Recursos

estabelecidas

de formular
do Meio

Am

fiscalização

segmentes

produtivos

sos naturais

que

o seguinte:

Federal e respectivas

pela Politica

Nacional

nor

do Meio Ambien

Renováveis;

b. cadastrar,

-

Decreto

ficou estabelecido

caberia ao IBAMA, além de outras atividades,

ç

Nacional

do

e fomento dos recur~os naturais renováveis.
Para alcançar

recursos

através

22.02.

licenciar,

que utilizam

renováveis,

e dos produtos

fiscalizar

e disciplinar

matérias-primas

bem como disciplinar
ou subprodutos

os

oriundas

de recur-

a utilização

destes

decorrentes

de sua explora

ao ;

c. manter,
essenciais

à

execução

em bancos

.,

competências

setoriais

das suas competências.

Na atual estrutura

r-

de dados, as informações

da Diretoria

do IBAMA, estas atribuições

de Controle

e Fiscalização

são

(DIRCOF)

de

,sendo

que as atividades
das pela

de cadastro,

sua unidade

e Licenciamento

especifica,

(DEREL),

dastro e Registro

mas sob a coordenação

SDA-Serviço

e llcenciamento

no caso o Departamento

com a participação

são executa
de

-

Registro

direta da Divisão

de

Ca

(DICAR).

No âmbito

são executadas

registro

pelas

de Defesa

nacional,

a nivel de unidades

da DIRCOF,

as atividades

Superintendências
Ambiental

descentralizadas,

de cadastro

Estaduais

(SUPES),

e registro
através

(Setor de Cadastro/Registro),

e

do

dos

POCOFs - Postos de Controle e Fiscalização.
Com esta Estrutura Básica, o

Sistema de Cadastro e Re -

gistro tem os seguintes objetivos:
a. conceder autorização, registro e/ou cadastro, de

con

formidade com a legislação em vigor, para as pessoas fisicas ou jurídicas que atuam em atividades relacionadas ao uso dos recursos da fa~
na, da flora e da pesca, ou em atividades efetiva ou potencialmente '
poluidoras;
b. dotar o IBAMA de um banco de dados capaz de auxiliar1
na formulação das políticas ambientais e na gestão do uso racional
dos recursos naturais renováveis;
c. gerar informações básicas e imprescindiveis ao desenvolvimento das ações de controle e fiscalização das atividades rela cionadas ao uso dos recursos naturais e do meio ~nbiente;
d,

gerar informações para as diversas instituições pÚbl1

casou privadas que atuam direta ou indiretamente em atividades relacionadas ao meio ambiente e/ou ao uso dos recursos naturais;
e. fazer cumprir a legislação vigente, relacionada

a'

obrigatoriedade do registro e/ou cadastro junto ao IBAMA.

Deve-se ressaltar, por outro lado, que a eficiência

do

Sistema de Cadastro e Registro é uma consequência direta da atividade
de controle, mas sobretudo da ação fiscalizatÓria, seja pela sua ação
educativa ou repressiva, quando necessária.
VII - NOVO ORDENAMENTO JURÍDICO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.
O Sistema de Cadastro e Registro e as atribuições

de

competência da Diretoria de Controle e Fiscalização (DIRCOF) do IBAMA
junto às pessoas fisicas ou jurídicas que atuam em atividades relacio

nadas

à exploração de madeira ou demais recursos naturais renováveis'

(fauna, flora e pesca) ou,

em atividades ligadas ao meio

ambiente,

bem como, com o uso de produto considerado potencialmente poluidor,e~
tão fundamentados na seguinte legislação básica:
Lei 4.771/65 - Institui o CÓdigo Florestal;
• Lei 7.803/89 - Altera a Lei 4.771/65;
• Decreto 97.628/89

e Port. 440/89 - Regulamenta o Arti-

go 21 do CÓdigo Florestal e normatiza a apresentação '
do PIFI - Plano Integrado Floresta Indústria;
. Portaria 231/88 Decreto 97.635/89

- Regulamenta e nor- ·

matiza o uso de fogo, como queima controlada;
Portaria normativa 449/87 - Normatiza o desmatamento '
especifico na Amazônia Legal;
Portaria normativa 122/85 - Estabelece as condições p~
ra autoriz~ção da guia florestal;
• Portaria normativa 302/88 - P (alterada P N 11/89)
Dispõe sobre Registro e Renovação de pessoas fÍ;icas
ou jurídicas que atuam na exploração de produtos

e/ou'

subprodutos da flora;
Portaria

normativa 1088/90

(alterada P N 01/91)

Regulamenta Registro de Moto-Serra;
• Portaria normativa 732/91 - Regulamenta o registro

de

reflorestadoras;
Portaria 441/89 - Normatiza a reposição florestal;
. Portaria normativa

2344/90

- Regulamenta a

cobrança

de taxas; (inclusive Port. Norm. 2343/90)
. Portaria

267/88 - Multas administrativas

Além desta legislação encontramos outros dispositivos
nível estadual e municipal relativos à normatização, nos estados

a

que

compõem a Amazônia Legal, de atividades econômicas relacionadas diretamente ao meio ambiente, as quais, enquadram-se nas normas dispostas
no âmbito federal.
VIII - DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS.
Antes de entrarmos na avaliação da legislação básica pe~
tinente às atividades diretamente relacionadas com a exploração

dos

~
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recursos naturais renováveis, convém situarmos os novos parâmetros es
tabelecidos com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
A Constituição Federal trouxe significativo avanço

à

p~~

teção do meio ambien~e. Até 1988, a questão ambiental era objeto apenas de normas

infraconstitucionais, sujeitas a modificação. Com

nova Carta, o art. 225, disciplinou de forma precisa a temática

a
~am-

biental.
Em linhas gerais, o §12 do art. 225, traçou as regras

)

a

serem obedecidas pelo Poder PÚblico para assegurar a efetividade

~e

tais direitos. Por sua vez, o §32 deixou claro que os infratores

de

tais normas de proteção ambiental, sejam pessoas físicas ou jurídicas
estarão sujeitos a sanções penais e administrativas.
Outra inovaçao

significativa na nova Carta está rela-

cionada à mudança no sistema de competências ambientais. De acordo
com o art. 23, inciso VII, agora,. é de competência comum da União, Es
tados e Municípios , Distrito Federal, entre outros, preservar as flo
restas, fauna e flora.
Como sabemos, houve um consenso entre os
no sentido de não permitir

constituintes

mais que a União tente concentrar os

po-

deres de fiscalização e sanções às empresas envolvidas diretamente
com a exploraçã6 de qualquer tipo

de formação florestal, mesmo aque-

las que representam considerável importância para a segurança nacio nal e/ou para o desenvolvimento econômico nacional, como antes previa
o Decreto-Lei 1413/75.
Desta forma, os estados têm competência de legislar

so-

bre questões ambientais sem que precise provar que o assunto tem inte
resse estadual ou regional. A mesma regra porém, não é válida para os
municípios, os quais, precisam articular sua competência suplementar'
(art. 30, II - CF).
A aplicação desses dispositivos constitucionais abre,po~
tanto, campos legislativos diversos, tais como, o da generalidade,
da peculiaridade e o da localidade.

Entretanto, de acordo com a

terpretação de vários juristas, a norma federal

o
in-

não ficará em posi -

ção de superioridade sobre as normas estaduais e municipais simples
mente porque é federal. Quando a norma geral, ao traçar diretrizes p~
ra todo o pais, invadir o campo das peculiaridades regionais ou estaduais, ou mesmo, entrar no campo do interesse local, passa a ser in -

'.·constitucional na medida

em que c·ontrariar o Caput do art. 225 da C. F.,

uma vez que este, tem por objetivo

à manutenção

como bem essencial

Contudo,
vertida, necessitamos
cose

maior a proteção

da qualidade

é

a verdade

de vida.

que esta matéria

é altamente

assim, de maior Jurisprudência

a Floresta Amazônica,

cabe observar

entre o'utras,

cional e, por conseguinte,
de leis especificas,
ambiente e recursos

em casos especif!

e em condições

suficientes

ses dispositivos

genéricos

básica

a preservação

que salta

ra juridica coerente,

harmônica

de controle

recursos naturais

razão pela qual, a avali~

relativa

à regulamentação

à

ao meio ambiente,

vista é a inexistência

e fiscalização,

a

de uma estrutu

e global capaz de sistematizar

-

a

açao

bem como, o uso racional

dos

renováveis.
juristas,

tas e o governo se deparam com códigos

isolados

entidades

água, solo, fauna, flora, etc. Como poderemos

além do que,

apresentam

falhas relativas

de um pais com vastas áreas de floresta
sentido de regulamentar

algumas

assim que os decretos
Floresta

serras, a reposição

e Portarias

Indústria

florestal,

após a promulgação
. Lei 4771/65

tropical.

II

Programa

na Constituição

adi

e, até se con

no

só tomaram im

Nossa Natureza
questões

o registro

entre outras,

ver mais

As iniciativas

regulamentando

- PIFI -,

seus

às peculiaridades'

questões mais prementes,

pulso em 1988 e 1989 com a criação do

ambientalis-

sobre vários de

ante, em vários casos, esses códigos não se complementam

cionados

des -

se faz necessária.

de leis relativas

Desta forma, estudantes,

Plano Integrado

do meio

AMBIENTAL.

constatação

tradiz~em,

através

por si só, não se mostraram

constitucionais,

Diante do universo

elementos:

só será permitida

o quadro existente,

da legislação

governamental

que

o status de patrimônio ·n~

que garantam

tais inovações,

ção pormenorizada

primeira

adquiriu

da C.F.

naturais.

para alterar

IX - LEGISLAÇÃO

§4º

no art. 225,

a sua utilização

Infelizmente,

é

contra-

definidos.
Por Último,

to

1

do meio ambiente

11•

Ta,Q

como, o

e uso de moto-

só foram eleborados

e san

Federal •

- CÓdigo Florestal

(alterado pela 7803/89)

.
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Em linhas gerais toda a legislação florestal em
objeto especifico deste trabalho, provém do código sancionado
09.65. Porém, ao longo desses anos, pouca importância tem sido

vigor,
em 15.
dada,

por parte do governo e da sociedade em geral, a este valioso instru mento de proteção à nossas florestas. Basta ver que, desde 1965
hoje, muito pouco foi regulamentado entre aqueles artigos do

até
código

florestal que necessitam de normatização para serem aplicados.
Entretanto, para o caso especifico da Amazônia, não cabe
aqui uma avaliação completa do código, mas sim, daqueles dispositivos
de maior relevância para a proteção e uso racional da floresta tropical, bem como, dos aspectos que incidem sobre as contravenções

e

o

crime florestal.
Deploravelmente , não é preciso muito esforço para constatarmos o total desrespeito
tal. Face

aos

cometido diariamente ao código flores -

graves incêndios na Amazônia, que registraram Índices

alarmantes em 1987 e 1988, o IBAMA, tardiamente acabou regulamentando
o art. 27 do código Florestal pelo Dec. 97.635/89

e

Port. 231/88 -P.

Entre os dispositivos fundad9s em preceitos ecologicos

1

do CÓdigo Florestal, podemos destacar:
- Art. 22 e todos os seus incisos.
- Art. 32;
- Art. 42, especialmente alinea "a", sobre disciplina do
pastoreio;
- Art. 52 - áreas de reserva;
- Art. 62 - gravação
nalidade de

de florestas particulares com fi ~

preservaçao;

- Art. 72 - imunidade de certas árvores;
- Do art. 11 ao 20 - disciplina a exploração dos recur sos florestais;
- Do art. 22 ao 25 - sobre a fiscalização dos recursos '
florestais.

Entre os dispositivos complacentes, destacamos:
- Art. 15 - dispõe sobre a exploração das florestas

na

Bacia Amazônica, de acordo- com planos técnicos, _

os

quais, em geral quando feitos, não têm a participação•
de biólogos ou ecologistas;

16

- Art. 27 - relativo

ao uso de fogo e exceções

que justi-

ficam o §eu emprego;
- Art. 41 - trata da concessão
jetos de florestamento

e reflorestamento,

siçao de equipamentos
- Art. 44 - determina

de crédito bancário

a pro-

além da aqui-

mecânicos;

a manutenção

getal natural nas propriedades

de 50% da cobertura ve

da região Norte e

norte

da região Centro-Oeste;
- Art. 45 - trata da obrigatoriedade

do registro

de moto-

serras;

e.t.c r í.me s florestais,

Com relação às contravenções

destaca

mos basicamente:
- Art. 26 - define as contravenções

e estipula

florestais

as puniçoes;
- Art. 31 - define as circunstâncias

agravantes

às penas,

de acordo com o CÓdigo Penal e L CP.

Os artigos 22 e 32 tratam das florestas
de vegetação

que não podem ser removidas

de preservação
pridas

permanente

em condições

e demais formas

pela sua localização

7

. , ,.,?. 803/89.

mais estreitos.

-p o r-em ,

os limites

su

são mais
pela

Lei
bem

as faixas de 5 metros, para os ri-

de largura, passaram

10 a 50 m. de largura tiveram

do

de faixa ao longo de rios eram

Com esta alteração,

os com menos de 10.metros

os

ou

especiais.

razão pela qual, foi objeto de alteração

Antes

e função

e, neste caso, só podem ser alteradas

De acordo com o art. 2Q, as justificativas
que sensatas,

'

suas margens

com 50 a 200 m. de largura:passaram

para 30 m.; os rios com

ampliadas

para 50 m •. ; os ~i

a.ter uma faixa de proteção

de

100 m, e assim por diante.
Essas alterações
de protestos

tiveram um grande impacto e foi motivo

por parte da indústria

madeireira,

principalmente

'

na Ama,

zÔnia onde, grande parte da madeira
de igapó e próxima

comercializada

aos rios. Na época de sua publicação,

das Indústrias Exportadoras de Madeira
tas aos

governadores

são deste artigo.

provem

da Amazônia

das

are as

a Associação•

do Pará chegou a encaminhar

e Órgãos federais,

propondo

car

a revi-
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O art. 3º, por sua vez, deixa claro que também constituem
áreas de preservação permanente·destinadas

a atenuar a erosão das te~

.~ras;faixas de proteção ao longo de rodovias; proteger sitios histbri cos; asilar exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção e, gara~
tiro ambiente necessário à vida dos povos indigenas.
Neste particular, com relação às áreas indígenas, o con ceito de preservação permanente é

reforçado no §2º do art. 3º, fican-

do essas florestas sujeitas exclusivamente a esse regime.

Entretanto,

como veremos mais adiante, o Estatuto do Índio - Lei 6001/73, em
estabelece exceções

art. 46,

para exploração da madeira existente em

áreas indigenas. Desta forma, temos
o Cbdigo florestal e o que dispõe
colocada,

esta

uma contradição entre o que
o Estatuto do Índio. Como

reza

está

controvérsia, longe de favorecer a proteção das flo

restas indígenas tem dado margem a especulação
áreas e

seu

desenfreada de

.,

.

varias

o resultado, desastroso para as comunidades indígenas.
O art. 52 atribui ao Poder PÚblico a possibilidade

de

cria~ Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, além de Reservas Biolbgicas

e as demais unidades de conservação previstos. Em seu parágra

fo Único proíbe qualquer forma de exploração dos recursos naturais
existentes nessas unidades de conservação.
Entretanto, como sabemos, nem mesmo

essas áreas têm esca

pado à ganância e exploração de madeireiros e fazendeiros. Por outro

1

lado, em comparação com outros paises, o Brasil, com todo o seu tama nho, é muito pobre em áreas destinadas a Parques Nacionais e Reservas
Biolbgicas,·possuindo hoje em torno de 30 milhões de hectares delimita
dos como áreas de conservação.
1

Deste modo, caberia desenvolver esforços no sentido de re

ver a situaçã& dessas áreas e propor a ampliação e criação de novas
áreas que garantam a proteção de alguns ecossistemas na Amazônia ainda
·desprotegidos.
O art. 72 é de fundamental importância no que tange

a'

proibição de corte de árvores por motivos como sua localização,beleza,
condição de porta-semente ou raridade.Com esta abertura, mediante

ato

do Poder Público, espécies como o mogno, por exemplo, podem ficar imunes do corte, inicialment~,nos estados onde sua incidência começar
rarear e, conforme a situação, em todo país.

a
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O art. 14º

~ Estadual
J

proibir

também permite

ao Poder PÚblico

ou limitar o corte de espécies

ou

Federal

vegetais

vias

em

de

extinçãó. No caso especifico do mogno, o IBAMA, dentro das

atribui -

çÕes que lhes são conferidas pela Lei 1735/89, através

·Portarias

de

Normativas, vem, a cada ano, reduzindo os constingentes para

export~

ção do mogno, como madeira serrada, fendida ou aplainada.
Entretanto,

mesmo com esta orientação, podemos consta -

tar através das Portarias Normativas 198/90, 2467/90 e 27/91

)
I

(ver

anexos) que o IBAMA, em comum acordo com o DECEX, limitou o continge~
te de mogno a ser exportado em 1990 e 1991 em 150 mil metros cúbicos,
......
dados, portanto, que contrariam a determinação geral para a redução

1

anual dessas cotas destinadas ao mercado externo.

Já

para todo a ano de 1992, conforme Portaria Normativa1

110/91, o contingente fixado foi de 130 mil metros cúbicos de mogno
serrado~ Isto indica uma redução de 20 mil metros cúbicos

em

1

dois

anos ou, de 10 mil metros cúbicos por ano. (VER ANEXOS).
O critério básico adotado pelos técnicos do IBAMA

para

fixação dessas cotas é a incidência da espécie, no caso o mogno,regis
trada nas áreas pesquisadas através de estudos de manejo florestal.E~
ses estudos, porém, são realizados apenas em algumas florestas autor!
zadas pelo IBAMA e utilizadas por empresas de extração de madeira.
partir dessas·amostragens

A

o IBAMA faz uma projeção, levando em consi

deraçãa a densidade da espécie por hectare na regiao ou mesmo no Esta
do. assim, são estabelecidos os contingentes do mogho para a exportação, fora o consumo interno.
Acontece, porém, que essas projeções são baseadas

muito

mais na média da densidade registrada em áreas onde existem planos de
manejo florestal com rendimento sustentado, ou em reservas plantadas.
Deste modo, os números obtidos podem estar acima da densidade real da
espécie, quando analisados em relação a grandes áreas, no Estado
mesmo em toda região amazônica. Quanto mais, quando sabemos
do

1

à

ou

que devi

impossibilidade de plena fiscalização do IBAMA, parte do

mogno

serrado e exportado, dentro das cotas permitidas, provem de áreas não
registradas pelo Órgão ou

de origem desconhecida.

Por isso, de acordo com proposta do Chefe da Diretoria

1

de Recursos Florestais do IBAMA (DIREN), este Órgão deverá, a partir'
da segunda quinzena de março deste ano, desencadear uma grande

1

oper~

ção,

.

em conjunto

com outras

instituições

da Amazônia,

de pesquisa

de

'

campo e estudos de manejo não só nas áreas de exploração racional

da

floresta amazônica disciplinadas pela Instrução Normativa 080/91,como
também, em todas as áreas consideradas frentes de expansão madeireira
com incidência àe mogno.
Com base nesses resultados, caso sejam registrados

uma

escassez ou uma exploração indiscriminada do mogno e outras espécies,
a DIREN encaminhará sugestão no sentido de que seja adotado um sistema de rotatividade na exploração de espécies. Com isto, espécies como
o mogno ou a virola teriam sua exploração congelada por tempo determi
nado, nas mesmas bases que a Portarias que suspenderam
Aroeira legitima e a Braun~ entre

o corte

da

outras.

Outro artigo que merece atenção e passiveis alterações é
o art. 15. Este, proibe taxativamente a exploração empirica (desordenada) das florestas primitivas da Bacia Amazônica.

Para tanto, condl

ciona sua utilização mediante a execução planos técnicos de manejo

a

serem estabelecidos pelo próprio Poder PÚblico.
Infelizmente, esses planos só foram estabelecidos a

po~

co tempo. Assim, imensas florestas foram derrubadas, sem qualquer pl~
no de aproveitamento e, madeiras de primeira qualidade foram sumariamente queimadas. Hoje, a exploração de grandes áreas florestais
Amazônia
mativa

é

na

permitida dentro das condições previstas na Instrução Nor-

080 de 24.07.91. (VER ANEXO). Esta Instrução é fruto das pro-

postas elaboradas durante o Workshop Nacional 11Manejo Florestal em Re
.
gime de Rendimento Sustentado para a Amazônia Brasileira11, realizado'

-

em Manaus, no ano passado, do qual participaram técnicos do IBM,'IA,
INPA, CPATU/EMBRAPA, FCAP e a Federação das Indústrias do Estado

do

Amazonas - FIEAM. (VER ANEXO).
É provável que esta Instrução venha a sofrer algumas al-

terações assim que o CONAMA aprovar o decreto, em fase "final de elabQ
ração, que, regulamentará definitivamente as regras e condições

para

a exploração racional dos recursos florestais da Amazônia.
De qualquer forma, as orientações fundamentais constan tes dessa Instrução em vigor deverão ser mantidas. Entre as quais des
tacamos: (I.N. 080/91).

••
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O item 4.2 determina
Florestal

para fins de manejo

.:(Diimetro a Altura

- o
para as árvores

que o planejamento

deve incluir todas as árvores

com

DAP

do Peito) maior ou igual a 15 cm;

Ítem 4.3.4

estabelece

dentro das parcelas

- O item 4.3.6

um prazo de 5 anos de redenção

permanentes;

adota um prazo para o ciclo de corte

20 anos, de acordo com a sustentabilidade

no mínimo

1

do Inventário

- O item 4.4 - os planos
ração deverão ser apresentados

de manejo

e emitidos

de

observada;

e as licenç~s

de expl52.

anualmente;

1

- Entre outras exigências
apresentação

da metodologia

to a derrubada,

arraste

encaminhados

aos

- Proibição

das operações

deverá constar

de exploração

florestal

a
qua~

e transporte;

- Participação
projetos

dos planos

de Engenheiro
POCOF1s

Florestal

na vistoria

- Postos de Controle

na antecipação

dos

e Fiscalização;

de guias florestais,

sem que o

projeto esteja aprovado;
O fornecimento
proporcionalmente

ao volume

das guias florestais

autorizado

para a exploração.

Outro artigo do CÓdigo Florestal
7803/89 foi o art. 19. Lamentavelmente,
redação original
heterogêneas

ção. Ao longo, portanto,
atentado

à

alterado

a transformação

desde que garantida

de 24 anos este dispositivo

de florestas,

tanto de domínio pÚblico

florestal

parágrafo

Único reforça a prioridade

to que utilizem

compativeis

de exploração,

reposição

com os variados

sua

de reposium

sua

regulamentação

Normativa

contravenções

condiciona

qualquer1

como privado,
condução,

a apr52.

manejo

ecossistemas.

Em

e
seu

de reflorestamen

espécies nativas.

obedece

080/91 conforme

De suma importância

tretanto,

com

representou

para os projetos

Neste sentido, no que diz respeito

Portaria

Lei

fauna.

vação prévia do IBAMA e a técnicas

amazônica,

a

de florestas

a obrigação

Hoje, o art. 19, em sua nova redação
exploração

com

est~ artigo vigorou,

até 1989. este, permitia

em homogêneas,

1

fica condicionada

penais relativas

há um consenso

gicas de que as puniçoes

às

à

exploração

orientações

na região
pela

dispostas

citado acima.

é o art. 26 do Código que trata das '

ao abuso e prejuizos

entre estudiosos,
estipuladas

juristas

às florestas.
e entidades

En -

ecolÓ-

para todos os 16 casos previstos'
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nas alineas de

a11

11

ª

ttq"

-

sao, quando aplicadas, brandas, não represen-

tando um instrumento coercitivo de peso para aqueles que transgridem o
código diariamente no processo de exploração dos recursos florestais.
O fato de o código Florestal tratar apenas das contravenções e não dos
crimes, acaba por minimizar o delito, desestimular a fiscalização

e

encorajar os infratores.
Na verdade, a grande dificuldade é distinguir o crime

da

contravenção. Como observa o Juiz Aníbal Bruma, (Direito Penal-V2/217)
No crime há que ficar estabelecido o dolo ou a culpa, na contravenção

11

basta a voluntariedade da ação, o que, entretanto, não exclui a exis tência de qualquer da duas formas de culpabilidade11•
Na prática, o critério acaba sendo de mera política legi~
lativa conforme o momento. De acordo com o CÓdigo Penal e a Lei
Contravenções Penais, em seu art. 32:11?,ara

das

a existência da contraven -

ção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia,

ter em con

ta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qual quer efeito jurÍdiéo1!.

,

Cuida-se de pena de prisão simples, de três meses a
ano, e multa que varia de uma a cem vezes o salário mínimo mensal,

um
do

lugar e da data da infração. Ou ambas as penas, cumulativamente.
A prisão simples

é

modalidade menos grave que a detenção•

e a reclusão. O art. 52 da LCP dá a sua definição e Basileu Garcia comentando a matéria, ensina que 11acentuando a dessemelhança entre areclusão e a detenção de um lado, e a prisão simples de outro, os pará grafos do art.

62

declaram que

10

condenado a pena de prisão simples

1

fica sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou de detenção•
e que 'o trabalho é facultativo, se a pena aplicada não excede a quin-

ze dias•.11
Aqueles que convivem com nossa realidade penitenciária
bem sabem que, na prática, acaba inexistindo real diferença entre

o

cumprimento de pena de reclusão, detenção ou prisao simples.
A leitura do art. 26 revela a opção do legislador, na fixação da pena, pelo critério do juiz. Assim é que se previu pena
prisão simples

de

e multa, adotando critério denominado alternativo, e ,

depois, admitiu a imposição de ambas cumulativamente,ou seja,conjuntas.
A pena de multa merece consideraç~es especiais. Muito embora seja oportuna, pois evita o eventual encarceramento do condenado a
pena corporal, no Brasil não tem logrado maior sucesso. Pela insolvên-
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eia da grande maioria
execução

dos condenados,

da pena. Mas, de qualquer

futuro, pois seus objetivos

ou mesmo pelas dificuldades

forma, revela-se

e resultados

.da

como o caminho

do

ainda são os mais apropria

dos.
A lei fala em uma a cem vezes o salário mínimo mensal.
primeira

indagação

qu~ se faz

A

é se está em vigor o dispositivo ou ae

deve ser aplicado o CÓdigo Penal, na redação dada pela Lei 7209/84

1

ao

art. 49. É que este fala em dia-multa e o art. 12 estabelece que as re
gras gerais do CÓdigo aplicam-se às leis especiais, desde que nada dis
ponham de modo diverso.
A

nosso ver continua vigorando a redação do art.26, ou'

seja, fixação com base no salário mínimo e não em dia-multa.
Para facilitar a compreensão das figuras mais relevantes'
do art.26, fazemos a citação do Juiz Vladimir Passos de Freitas em seu
livro "Crimes contra a Natureza11,

editora Revista dos Tribunais, 21

edição ampliada;
"Alínea '1a11:

destruir ou danificar a floresta considerada1

de pr-e ae r-vaçjio permanente, mesmo que em formação, utilizá-la com

in-

fringência das normas estabelecidas ou previstas nesta Lei.
Aqui, faz-se necessário o exame detido do tipo penal. Com
efeito, fala a alinea 11a11 em floresta de preservação permanente. É pr!:.
ciso que isto fique bem definido, a fim de que se possa saber quando '
ocorre a prática contravencional. E o primeiro conceito que se há
ter

é

de

o de floresta.
Vulgarmente, floresta pode ser considerada qualquer socie

dade de seres vivos na qual os habitantes mais importantes são as árvo
res.
Mas, entre as árvores de grande porte e a vegetação ras teira, existem situações que podem provocar dúvidas.Não é, pois
quer capoeira que se pode enquadrar neste dispositivo, somente

qual
aquela

que permite um processo de regeneração natural, que independa da ação1
do homem e, no futuro, possa constituir-se em floresta recomposta,

,

e

titulada neste aspecto.
Prosseguindo no estudo do tipo, vejamos o que é floresta'
considerada de preservação permanente. A resposta será encontrada
próprio CÓdigo Florestal, arts. 2º e 3º.

no

23

Aqui faz-se necessária uma observação. O art. 2g fala

em

florestas e demais formas de vegetação. Todavia, para configurar;-se a
prática contravencional da letra "a11 do art. 26, só podem ser levadas1
em conta florestas. Vale dizer, se alguém destrói uma forma de ~egetação no topo de um morro (art. 2g, 11d11),
não estará incurso no art.26,
a11•

11

Poderá, até, incorrer em outro tipo penal. Mas não neste.
Contudo, as florestas de preservação permanente não se re

sumem nas hipóteses discriminadas pelo art. 2Q do CÓdigo Florestal.

O

art. 3º, da mesma forma, é relevante. Ele faculta ao Poder PÚblico

de

clarar como de preservação permanente florestas e demais formas devegetação natural em hipóteses que elenca em várias letras.
Questão relevante é saber se as florestas artificiais tam
bém podem ser consideradas de preservação permanente, para efeitos

p~

nais. Isto porque o art. 3º fala em demais formas de vegetação natural.
Ora, natural exclui a artificial. Todavia, assim não pensamos. Os arts.
12 e 18 do CÓdigo Florestal expressamente admitem existirem florestas'
plantadas de preservação permanente.
Inovando sobre o assunto, a Lei 7754, de 14.4.89 estabe leceu no seu art. 1º, que são consideradas de preservação permanente

1

as florestas e demais formas de vegetação existentes nas nascentes dos
rios. Portanto, é mais uma hipótese a acrescentar ao rol dos arts.
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e 32 do CÓdigo Florestal.
Cumpre lembrar,por Último, que o próprio CÓdigo prevê

e

admite a derrubada de árvores em florestas de preservaçao permanente ,
por autorização do Poder PÚblico Federal, quando for

necessária

à

exe

cução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pÚblica ou
interesse social. Em tais casos, excepcionais sem dúvida, exclui-se

a

existência da contravenção.
Alinea "b": cortar árvores em florestas de preservaçao
permanente, sem permissão da autoridade competente.
Com respeito a florestas de preservação permanente, temos
que são

as previstas nos arts. 2º e 32 do CÓdigo Florestal.
Também aqui não se configura o delito, se houver autoriza

ção da autoridade competente para o corte. Esta pode ter sido dada por
agente

do extinto IBDF, pelo recém-criado Instituto Brasileiro

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ou por Órgão esta
dual que exerça função delegada.

do
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Alínea "c": penetrar em floresta de preservação permanente
conduzindo armas, s~bstâncias ou instrumentos próprios para a caça prol
bida ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem

es-

tar munido de licença da autoridade competente.
Neste caso, percebe-se a cautela do legislador. Não

exige

do sujeito ativo a prática do ato de caça ou a efetiva exploração

de

produto ou subproduto florestal. Torna tipica a mera ação de penetrar

1

em floresta de preservação permanente munido de material que, por si só
representa perigo.
Portanto, nesta hipótese , o legislador adiantou-se a qua!
quer resultado e estabeleceu puniçao para a aimples intenção do agente;
Intenção esta que se manifesta pelos objetos levados.
Finalmente, note-se que a norma fala em produtos e subprodutos florestais. Produtos são os principais. A árvore é um bom exemplo
de

-

,
' produto florestal. Ja" subprodutos sao os secundarios,
como as rai

zes, as frutas e as sementes.
Alinea 11d11: causar danos aos Parques Nacionais, estaduais,
Municipais, bem como Reservas Biologicas.
Os Parques estão previstos no art. 52 do CÓdigo Florestal.
Destinam-se a resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção da flora, da fauna e das belezas naturais com a utiliza ção para objetivos educacionais, ·recreativos e científicos. Segundo

o

parágrafo Único deste artigo, é proibida qualquer forma de exploração '
dos seus recursos naturais.
Já as Reservas Biológicas figuram, também, no art. 52

do

CÓdigo Florestal. A criação das reservas Biológicas dá-se por ato do Po
der PÚblico de qualquer das esferas federadas. É preciso que a área

se

ja adquirida face ao direito de propriedade amparado pela Constituição1
Federal. A aquisição pode ser.feita por mera compra, desapropriação

ou

outra modalidade de aquisição da propriedade.
Aline a

11

e 11:

fazer fogo, por qualquer modo, em floresta

e

demais formas de vegetação, sem tomar as precauções adequadas.
Sobre florestas, ressalte-se, aqui não é necessário que

a

floresta seja de preservação permanente. Portanto, seja ela do domínio'
público ou particular, grande ou pequena, declarada ou não de preservação permanente ou regime especial, estará, sempre protegida
ma penal.

pela

nor-
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Quanto às demais formas de vegetação, fácil é ver que o le1gislador deu o máximo alcance ao tipo contravencional. Assim é que, nele
todas as espécies de vegetação estão proibidas. Por exemplo, campo limpo
~errados, caatingas e tudo o mais.
Atualmente, como veremos adiante, a matéria se acha regulamentada pelo Dec. 97635, de 10.4.1989, que regula o art. 27 do CÓdigo
Florestal. Em razão dos graves incêndios de 1988 e dos problemas atinentes à conservação do meio ambiente na Amazônia, proibiu-se o uso de fogo
sem controle ou qualquer ato ou omissão que possa ocasionar incêndio flo
restal.
A contravenção em questão, por vezes, é confundida com

o

art. 250 e seu §2º do CÓdigo Penal, que trata do incêndio, forma dolosa'
e culposa. Mas no crime de incêndio é preciso que haja exposição a perigo de vida, integridade fisica ou patrimônio de outrem. A situação é

di

versa.
Alínea

g11:

11

impedir ou dificultar a regeneração natural

de

florestas e demais formas de vegetação.

1

A figura contravencional fala em regeneração natural de flo
restas e demais formas de vegetação. É necessário ser interpretada

com

cautela, pois, caso contrário, qualquer limpeza de um terreno, ou ato se
melhante, implicará na infração. afinal, há pouco ou muito tempo, em
das

to

as regiões de nosso território existiam florestas.
A aplicação da norma deve ser adequada

à

realidade. Por

exemplo, em local de reserva ecológica, o impedir ou dificultar a regen~
ração constituirá contravenção. Já o mesmo não se dará em local usado p~
ra pasto.
Alínea

h11:

11

receber madeira, lenha, carvão e outros produ -

tos procedentes de florestas, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir~se da via que deve
rá acompanhar o produto, até final beneficiamento.
Alínea "i":

transportar ou guardar madeiras, lenha, car

vão e outros produtos procedentes de florestas, sem licença válida

por

todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade
competente.
Segundo o art. 12 do Código Florestal, a extração da lenha'
e demais produtos procedentes de florestas depende de licença do
PÚblico.

Poder
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A exploração de florestas e de outras formações arbóreas

11

depende de autorização prévia do IBAMA e obriga a· reposição com espé cies florestais adequadas, observadas as disposições da legislação pe~
tinente, as peculiaridades regionais e determinações das respectivas

1

Delegacias".
Portanto, a licença dada pela autoridade competente é que
permite controlar a ação daquele que extraiu a madeira ou ouiros produ
tos oriundos de floresta.
1

!

Bem por isso ela pode ser exigida em todas'

as fases pelas quais passa o material, desde o transporte até o benefi
ciamento.
Esta licença, como veremos adiante, é chamada de "Guia
Florestal" e a Portaria Normativa

122/85 declara-se obrigatória

quem comercializar, consumir, transportar, armazenar, compRar,

para

vender

ou utilizar matéria-prima procedente de florestas, observadas as disp~
siçoes especificas que faz em seus dispositivos.
O tipo fala em final beneficiamento. Quer isto dizer que'
o produto procedente de floresta deverá estar acompanhado da guia florestal até seu preparo final. Este, que é o chamado beneficiamento,co~
sistirá em polimento, lixamento, ~aàeira envernizada, enfim, os atos

1

que antecedem a colocação do material no mercado consumidor. Estas ati
vidades, de regra, são exercidas por serralherias.
O comprador final não

é

alcançado pela norma, pois,quando

adquire o material,ele já está beneficiado .. Bem por isso, apenas para
exemplificar, não praticará esta contravenção aquele que compra carvão
para uso em sua churrasqueira. O consumi.dor,portanto, fica fora do al
cance do tipo penal.
A infração consiste em transportar ou guardar. Transpor tardá-nos noção de levar de um lugar para outro. É o que sucede, normalmente, através de veículos, do local da extração para as serrarias.
Guardar implica em recolher, armazenar, manter sob os cuidados. É
que faz enquanto se aguarda momento oportuno para o uso da madeira

o
ou

outro produto.
Pode acontecer que a pessoa que recebe seja a mesma que

1

guarda o material. Como se procederá nesta hipótese? Bem, ai estaremos
diante do que a doutrina chama de crime de ação múltipla, ou seja,

,

va

rias são as condutas punidas. Mesmo que o agente pratique mais de uma,
cometerá apenas um delito. No caso, apenas uma contravenção florestal.

/

A contravenção florestal do art. 26,

letra

i

11 11,

do CÓdigo

Florestal caracteriza-se pela simples omissao da p~escrição 1egal, aig
da que inexistente qualquer dano a terceiro, e independente de dolo do
agente, sendo também punida a titulo de culpa. assim, simples ausência
de porte de licença válida de vendedor de madeira, lenha, carvão ou ou
tro produto procedente de floresta, basta à consumação da infração,di~
pensada qualquer indagação sobre o local em que foram retirados.·
Alínea

p

11

11:

transformar madeiras de lei em carvão, Lnc'J u-

sive para qualquer efeito industrial, sem licença da autoridade competente.
Madeiras de lei. O nome é dado desde o tempo do Império,
porque havia madeiras que, pela importância, eram protegidas pela lei.
Neste sentido as Ordenações do Livro I, TÍt. 66 §26 e Livro V, TÍt.25.
A vedação legal destina-se a evitar que madeiras nobres '
venham a ser transformadas em carvão. Esta atividade deve ser feita
com madeiras menos raras e de uso mais restrito. O tipo prevê autoriza
ção da autoridade competente. esta, como é evidente, em se tratando de
madeira de lei, só será dada em situações excepcionais. Por exemplo,á~
vore que esteja pondo em risco pessoas que transitem na via pÚblica.11
Continuando a citação de Vladimir P. de Freitas:
"As agravantes no CÓdigo Florestal:
O art. 31 do CÓdigo Florestal prevê a existência de agravantes especiais. Assim dispõe:
li

,
Sao
circunstancias
que agravam a pena alem
das previstas'

no CÓdigo Penal e na Lei das Contravenções Penais:
a) cometer a infração no periodo da queda das sementes ou
de formação das vegetações prejudicadas, durante a noite, em domingos'
ou dias feriados, em épocas de seca ou inundações;
b) cometer a infração contra floresta de preservação permanente ou material dela provindo.

11

A primeira observação que se colhe é a atinente à aplicação das agravantes do CÓdigo Penal e da Lei das Contravenções Penais.'
No primeiro diploma citado, a matéria acha-se regulada pelos arts.

61

a 64. O segundo não possui dispositivos sobre tal assunto, exceto

de

forma especifica

(ex. art. 50, § 12).

No que toca às agravantes do art. 31 do CÓdigo Florestal,
temos a observar que na letra 11a11 há uma diversidade de
situações.
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Na primeira

pune-se,

com mais rigor, quem comete a infração no ~erÍodo

da queda das sementes
cada

ou de formação

queda das sementes

qualquer

afetado o ciclo natural

de vegetações

prejudicada.

Na épo

dano será mais grave, poii ficar~

da reprodução,

dando origem a espéci~es
'

ma origem. Na ocasião de formação

de vegetações,

a proteção

·ser maior, uma vez que elas ainda não atingiram

da mes

'

tem

que

11

seu pleno desenvolvi

menta.

à

No que tange

agravante

infração

contra florsta

de preservação

provindo,

há que observar

o seguinte.

preservação

permanente.

O assunto

rios aos tipos contravencionais.

Primeiro,

foi

melhor

dela

o que é floresta

analisado

De qualquer maneira,

de

nos comentá

desde

já

mencio-

como eles falam em florestas

e demais formas de vegetação,

da agravante

Finalmente,

só interessam

cumpre observar

va do CÓdigo Penal, conforme

chefiado

prática contravencional

que, face

de concurso

exemplo tipice o caso de corte
po de pessoas,

as florestas.

(

de

palmito,

rio a projetos

pode a

pena
É

(CP. art.62).

o produto,

gru-

incorre na

Fecha citação mencionada).
complacentes,

o qual, por um lado, concede

de reflorestamento,

de equipamentos

suplet!

onde, costumeiramente,

Ainda em relação aos dispositivos
saltar o art. 41 do CÓdigo,

aplicação

de pessoas

por um que irá comerciar
11.

à

art. 31 do CÓdigo Florestal,

ainda, agravada no caso

aquisição

ou material

Código, nos arts. 2º e 3º.Evi

para a aplicação

ser,

permanente

ou seja, cometer a

é dado pelo próprio

na-se que o critério
dentemente,

b",

11

da letra

caberes-

crédito bancá

por outro, dá a oportunidade

mecânicos

usados

também na derrubada

de
das flo

restas.
Outra inovação

positiva

ao Código está expressa na intro-

dução do art. 44. Este, dá um tratamento
restal nas propriedades

rurais situadas

te da região Centro-Oeste.
50% da cobertura

vegetal

existente

Na tentativa
mo com o desmembramento
go obriga a

l

registro

averbação

de imóveis.

Assim,

exploração

flo

de pelo menos

em cada propriedade.

de garantir

margem

à

na região Norte e na parte nor

obriga a manutenção

a preservação

das propriedades,

à

diferenciado

dessas áreas, mes-

o parágrafo

da inscrição

Único deste arti

da matrícula

Além disso veda a alteração

do imóvel no

de sua destinação

nos

casos de transmissão.
Na prática,
cessivos

parcelamyntos

porém, isto não ocorre. Em geral, com os su -

das propriedades,

a área vendida é aquela

-

nao

2g

explorada, a qual, em mãos dé no~os proprietários, acaba sendo explorada, com a reserva dos 50%.
Por Último, o art. 45 considera crime contra o meio ambien
te, sujeito à pena de detenção de um a três meses e multa de um a 10 sa
1ários minimos de referência, além da apreensão da moto-serra, semprejuízo da responsabilidade pela reparação dos danos causados. Esta inov~
ção foi introduzida na Lei 7803/89, por iniciativa do Deputado

Fábio

Feldmann.
Atualmente, este ar~igo está regulamentado pela.Portaria'
Normativa 1088/90. A preocupação evidente está em restringir ao máximo1
a comercialização e utilização de moto-serras e exigir daqueles que ven
pe

dem ou utilizam este equipamento o registro e a licença, concedidas

-

'

lo IBAMA, conforme a Portaria citada.
Com base nessas considerações feitas ao Código Florestal ,
será um equivoco supor que sua simples reformulação irá modificar o qu~
dro de devastação existente na Amazônia Legal. Mesmo com todas as

suas

imperfeições é um instrumento Útil na defesà do meio ambiente. Urge, a
ssim, regulamentar seus dispositivos. Tambémi

diante da voracidade

com que empresas e outros agentes vem ocupando a Amazônia, urge
condições estruturais para a plena eficiência na aplicação do

criar
código

Florestal.
. Decreto 97.628/89 e Portaria 440/89:
Trata-se, basicamente, da regulamentação do art. 21 do

CÓ

digo Florestal como .recomendação. da Comissão Executiva que elaborou o
"Pr-o

g r-arna Nossa Natureza11•
O redirecionamento da produção de ferro-gusa, anteriormen-

te centralizado no Estado de Minas Gerais, para a Amazônia Oriental com
a execução do Programa Grande Carajás, aumentou a necessidade de se for
malizar um instrumento legal para ordenar o consumo de matéria-prima
florestal através do Plano Integrado Floresta Indústria.
Conforme expresso no art. 21, 11as empresas siderúrgicas de
transporte e outros, à base de carvão vegetal, lenha ou outras matérias
primas florestais, são obrigadas a manter florestas próprias para explo
ração racional ou a formar diretamente, ou por intermédio de empreendi\

mentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu suprimento.Tam
bém fixa um prazo de 5 a 10 anos facultado para que as empresas atendam
a este dispositivo.
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Desta forma, o decreto e~ questio, obriga ~s pessoas fÍsi\ casou jurídicas citadas, cujo consumo anual seja igual' ou superior

a

12 mil estáreos/ano de lenha, ou 4 mil metros cÚb~cos/ano de carv~o ve-

/

geta~ a manter ou formar florestas próprias de tal modo que? consumo '
de

matéria-prima seja igual a sua produção.
Para tanto, estabelece um cronograma para as empresas re -

gistradas até o ano de 1988. Pelo cronograma, essas empresas deverão
até 1995 e anos subsequentes garantir um abastecimento de 100% do cons~
'

mo de matéria-prima de suas próprias florestas, das florestas vincula das e as florestas plantadas de mercado. Para aquelas empresas que cumprirem plenamente o programa de plantio estabelecido no PIFI poderão, a
cada exercício, adquirir, pela compra, 20% do seu suprimento do produto
de florestas plantadas em oferta no mercado.
Para reforçar

o poder de fiscalização do IBAMA, o parágr~

fo Único do art. 62 permite, além das vistorias ordinárias, a realiza ção de vistorias especiais e atos de fiscalização quando bem entender,a
título de cumprimento deste decreto .
• Decreto 97.635/89 e Portaria 231/88 -P :
Como vimos anteriormente, trata-se de regulamentar o

art.

27 do CÓdigo Florestal. Em linhas gerais, o referido decreto procura

centralizar a coordenação das ações de combate a incêndios florestais e
as condiç~es para uso de queima controlada pelo IBAMA.
Por sua vez, a Portaria 231/88 -P estabelece essas condi
çÕes especificas para uso da queima controlada.

Conforme sua redação '

compete ao IB.Af~A autorizar esta prática. Para tanto, deverá o requerente encaminhar para o Órgão corapetente, com antecedência de 15 dias
mlnimo, permissão de uso de fogo sob forma de queima controlada.

no
Este

prazo nos parece um tanto quanto curto se levarmos em consideração

as

dimensões territoriais da Amazônia Legal.
A vigência desta permissão é estipulada de no máximo 30
dias. Por outro lado, são adotadas normas e precauções. Entretanto,

a

portaria não faz nenhuma referência no sentido de estabelecer, entre es
sas precauções, distâncias mínimas para os casos de proximidade com fl~
restas de preservação permanente ou qualquer

outro tipo de unidades de

conservação. Por diversas ocasiões, Parques Nacionais são
pela ação do fogo empregado em fazendas vizinhas.

queimados
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. Portaria Normativa 449/87.
Trata-se

à

de dispositivo fundamental no que se refere·

normatização dos procedimentos para o desmate na Amazônia Legal. De
acordo com o expresso em seus artigos 1º e 2º, qualquer exploração

ou

extração de madeira para fins de consumo industrial na Floresta Amazônica só poderá ser feita através de plano de manejo sustentado e apro~
vado pelo IBAMA.
Em seu art. 3º, a alínea

a",

11

a Portaria permite o desma-

tamento de áreas até 50 ha sem a apresentação de plano de exploração
florestal. Para

1

desmatamento de área de 51 a 300 ha., na alínea ''b11

é exigido a apresentação de plano de exploração florestal, mas,
exigência de um plano de manejo do empreendimento. A alínea 11c11,

sem
por

sua vez, apesar de exigir cópia do projeto técnico de aproveitamento '
agrícola ou pecuário, também não faz menção a um plano de manejo sus
tentado.
De qualquer forma, seja qual for o tamanho da área a

ser

desmatada, esta deverá obrigatoriamente, obedecer o disposto no art.44
do código Florestal. Para tanto, os pedidos para autorização deverão '
ser encaminhados ao IBAMA ou superintendência estadual mais próxima,
com todos os documentos previstos no item Ido

art. 4º.

Por outro lado, dispensa as exigências da autorização

de

desmatamento para as operações d~ limpeza de pastos, e corte de bambÚ.
Uma introdução relevante disposta no art. 7º é a obrigat~
riedade de que o projeto de manejo sustentado venha acompanhado

das

anotações de responsabilidade técnica, expedido pelo CREA. Isto, de fa
to, contribui para garantir maior legitimidade aos projetos encaminhados ao IBAMA.
Por Último, a Portaria em questão, faz referência especifica às áreas com concentração significativa de babaçuais. Neste caso,
além da área de reserva estipulada no art. 44 do CÓdigo Florestal,

de

50%, permite um desmatamento de até 30% da propriedade. Assim, as pro-

priedades enquadradas neste artigo, deverão preservar uma área

total

de 70%. É o, caso,portanto, de questionarmos por que não estender este'
dispositivo também para os casos de propriedades revestidas de

forma

significativa com espécies arbóreas em vias de extinção ou que apresen
tam uma queda vertiginosa de incidência, como vimos anteriormente,

a

Aroeira Legitima ou Aroeirão Sertão, a Brauna e o Gonçalo Alves, entre
outros.

·

32

1

Contudo,

é falha na su~. prÓprii concepção
.

esta Po~taria
!

por se tratar de dispostivo

r~ferente,

de modo exclusivo,

ao de~~at~ -

mento. Ao nosso ver, esta quesitão não deveria ser objeto separado

;

regulamentação,

mas sim, estar!

sobre o uso racional

aos dã spo s ti vos, que

vinculada

í

, versam

Amaz~nica .

Normat~va

com as alteraçÕ~s

de

;

da Flores~a

• Portaria

'

122/85, Portaria

Normativa

302/88,

da Port. Norm. 011/89.

!

Estas portarias
e/ ou cadastro

estabelecem

as normas: para o registro

de todas as pessbas· físicas ou jurídicas
1

mercializam,
ma procedente

transportam,

armazenam,

de florestas,

em uma das seguintes

que consomem, co

:

exportam

-

ou utilizam

cujas as atividades

venham

matéria-pri-

a se enquadrar'

categorias:

a. Reflorestador/Consultor:
Administradora
Especializada
Cooperativa
Associação

Florestal
Florestal

Consultoria
b. Extrator

Florestal

ou Fornecedor

Toras, toretes,

de:

estacas e similares

Lenha
Palmito

e similares

Óleos essenciais
Plantas

medicinais,

ornamentais

ou aromáticas

inclusive

raízes e bulbos
Vime, bambÚ,

cipó e similares

Xaxim
Fibras
Resina,

goma ou cera

e. Fábricas

de:

Móveis
Artefatos

de madeira,

Artefatos

de xaxim

,
,
cipo, vime, bambu ou similares

Cavaco, palha, b~iquetes,

peletes

de madeira

ou simila-

res
Briquetes,

peletes de carvão vegetal

ou similares

•
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d. Produtor de:
Carvão vegetal
Dormentes, postes, estacas, mourões ou similares
1

Erva-mate, cancheada não padronizada
Plantas ornamentais, medicinais ou aromáticas
Sementes ou mudas florestais
1

e. Comerciante de matéria-prima, produto ou ~ubproduto
florestal
f. Consumidor de:
Carvão vegetal, moinha, briquetes, peletes de

-

carvao

vegetal
Lenha, briquetes, cavaco, serragem de madeira ou similares
g. Indústria de:
Pasta me c âné e a
Celulose, papel ou papelão
Beneficiamento de Óleos essenciais, resinas e tanates
Conservas, beneficiamento de palmitos ou similares
Beneficiamento de Erva-mate
Beneficiamento de plantas ornamentais, medicinais

ou

aromáticas
Beneficiamento de madeira
Fósforo, palitos ou similares
Prensados (aglomerados e chapas de fibras) ou simila res
Produtos destilados de madeira
Madeira serrada, laminada, desfolhada, faqueada, com pensada ou contraplacada
h. Exportador ou importador de produtos ou subprodutos
florestais
i. Comerciante de moto-serra
j. Proprietário de moto-serras, inclusive a prbpria

mo

to-serra.
Por outro lado, ficam dispensados de registro ou cadastro,
as pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades

artesanais

na fabricação e reforma de móveis, a~tefatos de madeira, artigos de co!
choaria, estofados, cestos ou outros objetos de palha, cipó, bambÚ e si

.
•
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milares considerados aut3nomos, tais como carpinteiros, marceneiros, ar
tesãos e produtores de plantas ornamentais e aromáticas
gam mão-de-obra

-

que nao empre-

auxiliar., além dos consumidores de lenha para uso

do

méstico .
Também, as atividades ligadas ao meio ambiente e/ou ao

u-

so de produtos potencialmente poluidores, a partir da legislação básica

em vigor, ficam obrigadas ao registro e/ou cadastro no IBAMA, de acordo
com a seguinte categorias:
a. Indústrias de pr~servativos de madeira;
b. usinas de tratamento de madeira (sob pressão

ou

sem

c. usinas pilotos destinadas à pesquisa de processos

ou

pressão);

produtos para tratamento de madeiras;
d, empresas usuárias de preservativos de madeiras;
e. empresas comerciantes de preservativos de madeiras;
f. importadores, produtores ou comerciantes de mercúrio me
tálico;
g. produtos utilizados como preservativos;
h. produtos agrotóxicos, utilizados em reflorestamento;
i. equipamentos de controle do uso do mercúrio metálico;
j. importadores ou processadores de material ou substância
perigosa;
k. atividades e instrumentos de defesa ambiental - pessoas
físicas ou jurídicas que se dediquem a pretação de serviços de consulto
ria e/ou elaboração de projetos sobre problemas ecológicos ou

ambien -

tais;
1. fabricação, instalação, manutenção ou comercialização '
de equipamentos, aparelhos e instrumentos de controle de atividades ef~
tiva ou potencialmente poluidoras.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA O REGISTRO E/OU CADASTRO
Para a efetivação do registro e/ou cadastro, o intressado'
(p~ssoa física ou jurídica) deve procurar a representação do IBAMA
seu
para

em

Estado de origem, munido da documentação necessária e especifica '
cada categoria de registro, cujas normas e procedimentos estão r~

gulamentados em portarias próprias, para cada categoria ou grupo de categorias.

Normalmente,

a documentação

necessária,

ct2

além daqueles

cumentos específicos para cada caso (VER ANEXO), consta do seguinte:
a. Requerimento do interessado, qualificando o seu pleito;
b. documentos de identificação do interessado (carteira'
de identidade, CPF, contrato.social, CGC, etc), conforme o caso;
c. formulario dé cadastro, em modelo próprio adotado pelo IBAMA, devidamente.preenchido;
d. comprovante de recolhimento da taxa de registro, quag
do for o caso. Na maioria das vezes, o recolhimento é feito após a emissão do respectivo certificado de registro, se deferido;
Como já frisamos, para algumas categorias há necessidade
de documentação complementar, a qual, é estabelecida em portaria

ou

norma própria que regulamenta o pedido de registro daquela categoria,
conforme consta da planilha em anexo (VER ANEXO).
Para efeito legal, o requerimento de autorização, permi~
são, registro e/ou cadastro,

com a respectiva documentação complemeg

tar, a ser e re t.uado pelo interessado ou seu representante legal, dev~
rá ser entregue e protocolado na Superintendência Estadual (SUPES),
onde esteja domiciliado o interessado ou através do POCOF's - Postos1
de Controle e Fiscalização - existentes

no municipio ou região de o-

rigem do interessado, se for o caso.
Após a apreciação técnica e legal pelos setores envolvidos, seja a nível de Superintendência Estadual ou a nível de Administração Federal, da documentação apresentada pelo interessado, se defe
rido, a efetivação do registro e/ou cadastro será feita mediante a emissão pelo IBAMA do respectivo CERTIFICADO DE REGISTRO, em modelo
próprio, o qual só terá validade após o recolhimento da importância

1

correspondente à taxa de registro, prevista na legislação vigente.
No CERTIFICADO DE REGISTRO, deve constar,além da identificação do interessado, todas as informações necessárias à caracteri
zação do registro e/ou permissão/autorização concedida, especialmente
no que diz respeito ao tipo e especificação da (s) categoria (s)

de

registro e/ou cadastro efetivado ou autorização concedida.
Quando da ocorrência de qualquer modificação das condi ções, com base nas quais foi efetivado o registro, o interessado deve

•·

,

ra

36

requerer de imediato a atualização do seu novo registro ou, reque

rer o cancelamento deste se desativado e empreendimento.
Com algumas exceções, todos os registros e/ou cadastros'
devem ser renovados anualmente, mediante o recolhimento da importân eia equivalente à respe'ctivataxa de registro prevista nas normas

em

vigor.
Deve-se ressaltar que o CERTIFICADO DE REGISTRO tem

que

estar assinado ou autenticado por autoridade competente, em conformidade com a categoria de registro do interessado.
Portanto, em Última instância, cabe ao agente de defesa1
ambiental, quando no exercício de suas funções de fiscalização,

exi-

gir junto às pessoas fisicas ou juridicas que atuam em uma das atividades mencionadas, o respectivo CERTIFICADO DE REGISTRO, ou o formulá
rio que trate da LICENÇA ou AUTORIZAÇÃO, conforme o caso, nos modelos
adotados pelo IBAMA.
Nesta ocasião, deverá ter atenção especial os dados in formativos contidos no documento apresentado pelo interessado, em especial aqueles referentes as atividades e/ou categorias de registro '
para as quais o interessado foi autorizado, bem como a data

de

sua

validade e a autenticação de sua emissão pela autoridade competente.
Além do registro no IBAMA.dessas pessoas fisicas ou juri
dicas, a Portaria Normativa 122/85 obriga a obtenção junto ao IBAMA
da 11Guia Florestal", instrumento de controle que permite acompanhar o
transporte de produtos e/ou subprodutos florestais, da sua origem

ao

destino consignado na referida Guia, bem como nas quantidades e espécies (essências e/ou tipo de produto) nela discriminadas. Em casos es
peciais, para o transporte eventual de pequenas quantidades, poderá '
ser fornecida Guia

Florestal sem a exigência do registro.

Estão ainda d.í sp errsada.s do uso da Guia Florestal as re messas de madeira ou produtos à base de material lenhoso, tais como:
a. lenha para

uso doméstico, toras de madeira velha (m~

deira morta) oriundas de limpeza (coivara) de terreno destinado

'
as

operações agrícolas, em áreas denominadas vulgarmente de palhadas, ca
poeiras finas ou tigueiras, bem como moirÕes, tramas para cercas,
transportadas por sitiantes, chacareiros e fazendeiros, desde que
responsável exiba a licença de corte (quando for o caso).

o

•

b. produtos que, pela sua natureza, já se apresentam ac~
bados, manufaturados e .prontos para o seu uso final, tais como p ape L,
curiosidades em madeira, móveis, carretéis, fósforos e outros assemelhados.
Por outro lado, o consumidor final fica obrigado a devol
ver a 1ª via da Guia Florestal à representação do IBAMA mais próxima,
num prazo máximo dé 30 (trinta) dias.
Na realidade, essas guias rarissimamente são devolvidas•
e, nem por isso, os que as detêm são processados. Mesmo porque a fiscalização não costuma controlá-las ou cobrar -devolução.
Conforme previsto, as guias são fornecidas de acordo com
a capacidade-instalada e de produção do solicitante a cada ano.
base nesta capacidade, o IBAMA libera

Com

um número de guias florestais1

correspondente, as quais, vão sendo utilizadas ao longo do ano.Assim,
a cada extração,o IBAMA vai debitando as quantidades

extraídas

e

transportadas até zerar o saldo previsto.
O que ocorre, porém, é a manipulação diária dessas guias
da seguinte forma:

o fazendeiro ou madeireiro que dispõe de uma cap~

cidade produtiva, autorizada pelo IBAMA, de 300 metros cúbicos, trans
portará, por exemplo, 150 metros cúbicos de sua área, sendo os 150 me
tros cúbicos restantes provenientes de áreas não autorizadas e desconhecidas. Desta forma, ele poupará metade de sua produção original e~
timada, a qual, poderá ser explorada novamente mediante, simplesmente
um novo registro e pedido de exploração junto ao IBAMA. Isto,
falar, na quantidade de madeira ilegalmente transportada com

sem
guias

florestais extraviadas e falsas.
Este procedimento permite que a empresa só venha a

peE_

der o direito de obtenção e uso das guias quando terminar sua capacidade de produção prevista

nos registros encaminhados ao IBAMA. Deste

modo, a fiscalização torna-se mais difícil e a possibilidade de mal versação das guias mais amplas.
Conforme relatou o chefe da DIREN - IBAMA, há um consenso entre os técnicos do Órgão com relação ao poder efetivo de controle e fiscalização através das guias. Por isso, já existem estudos

em

andamento com o intuito de apresentar alternativas no que diz respeito ao procedimento para fornecimento e devolução das guias florestais.

,.
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A

referida Portaria também prevê os caseis de suspensão ou

redução do fornecimento das guias, desde quando as empresas não à.tenderem satisfatoriamente as exigências do IBA..'VIA na execução de projetqs de
reposição.
1

Por Último, conf:orme vimos, as penas para as transgressões
a esta Portaria estão p r-ev í.s tas nas a I ne as "i II
í

e

"j ri do art.26 ( CÓdigo

Florestal).
Portaria Normativa 1088/90 com as alt~rações da Portaria
Normativa 01/91.
Como foi observado, estas Portarias regulamentam o art. 45
do CÓdigo Florestal, o qual, versa sobre a comercialização e utilização
de moto-serras. Trata-se de uma questão de grande relevância a pontode,
quando da sua publicação, gerar inúmeros protestos por parte de fazen deiros da região amazônica, principalmente, de pequenos proprietários •
nos Estados do Pará e Rondônia.
De fato, sua redação bastante detalhada traz uma série
dispositivos capazes de controlar,

de modo rigoroso, o comércio e

de
uso

desse equipamento. Para tanto, ficam obrigados ao registro no IBAMA, tS?_
dos os estabelecimentos comerciais responsáveis pela venda de moto-serrase o adquirente antes mesmo deste efetuar a compra.
Além do Certificado de Registro juntô ao IBAMA, o adquireg
te, mediante apresentação do Registro e da Nota Fiscal de compra, deverá no prazo máximo de 15 dias após a aquisição do equipamento,

diri -

gir-se novamente ao IBAMA para obtenção da licença de Porte e Uso.
Quanto à renovação dos registros, para os estabelecimentos
comerciais, deverá ser efetuado~ cada ano e para os usuários a licença
de Porte e Uso deverá ser renovado a cada 2 anos. Também, em caso

de

transferência de propriedade de moto-serra, as partes envolvidas deve rão comunicar a transação ao IBAMA, através da apresentação do Termo de
Transferência. SÓ assim, poderá o novo proprietário solicitar nova li cença de Porte e Uso do equipamento.
Por outro lado, em casos de extravios ou perda definitiva,
o proprietário deverá também comunicar o fato por escrito ao IBMtlA,aco~
panhado da respectiva Licença, a qual, deverá,no caso, ser cancelada.
Mesmo

com

todas essas obrigaç~es, a referida Po~taria

não faz nenhuma menção quanto à limitação do número de moto-serras
ser adquirida por uma pessoa fisica ou juridica.

a

.

"
\
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Por Último, vale lembrar que o não cumprimento desta Portaria constitui, até o momento, no Único crime florestal previsto

no

art. 45 do CÓdigo Florestal ..
• Portaria Normativa 732/91 e Portaria Normativa 441/89.
Trata-se de Port·arias que regulamentam os procedimentos '
para registro de pessoas físicas ou jurídicas, bem como; suas obriga çÕes quanto aos métodos adequados de reposição florestal que atenda· as
necessidades de consumo da empresa (art. 14 do CÓdigo

Florestal).

Neste caso, a exemplo do Decreto 97.628/89 e da Portaria'
440/89, que dispõem sobre a ordenação do consumo de matéria-prima florestal através dos PIFI's, os critérios e prazos para registro de pessoas fisicas ou jurídicas e para execução dos planos de reposição

flo

restal, respectivamente, são os mesmos.
Entretanto, as Portarias em questão são também um desde bramente das Portarias 302/88 e 011/89, destinados especificamente,
disciplinar as pessoas fjsicas ou juridicas não

enquadradas

a

no Decre

to 97.628/89, agregadas em associações, cuj'o consumo individual não ul
trapasse a 12 mil t./ano

de lenha ou, qualquer outra matéria-prima

florestal ou, cujo o consumo de carvão vegetal individual não ultrapas
se a 4 mil metros cúbicos/ano.
Estão agrupadas
Consultor, as seguintes

na Portaria 732/91 como Reflorestador/

categorias:

- Administradora;
- Especializada;
- Cooperativa;
- Associação Florestal e,
- Consultoria Florestal.
Para a execução dos projetos de reflorestamento dispostos1
na Portaria 441/89

foi criado o

Programa de Fomento Florestal através

da Portaria 710/89 -P.
O objetivo deste programa é garantir aos pequenos e médios
proprietários orientação técnica e recursos para a reposição florestal'
de suas terras. Para tanto, os recursos são provenientes do reconheci mento, feito pelos associados, de taxa no valor equivalente ao seu
sumo anual, com base no valor-árvore, fixado pelo IBM1A hoje em
Cr$ 336,00.

con
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Entretanto,
(

Amazônia,

principalmente,

apesar de sua aplicação
em Rondônia,

em vários estados da

os

os Órgãos do governo foram
1

primeiros a não cumprirem tal dispositivo. E, pior, os recursos colhi
dos desses proprietários foram alocados em outras áreas, consequentemente, jamais reverteram em programas de reposição florestal.
Esta situação favoreceu uma opinião de descrédito

entre

todos aqueles produtores rurais para com o IBAMA. ~or isso, na avali~,
ção dos técnicos do Órgão, a solução está em não permitir que ages tão da verba seja feita pelo governo, tendo em vista sua autonoLlia~m
repassar recursos para outros Órgãos. Esses recursos, portanto, deveriam ser geridos pelas próprias associações envolvidas, cabendo
IBAMA apenas a assistência técnica e o fornecimento de mudas,

ao

adubos

e outros insumos para o replantio .
. Portaria Normativa 2343/90, Portaria Normativa 2344/90
e Portaria Normativa 267/88.
Trata-se de Portarias que normatizam os procedimentos
serem observados para a cobrança de penalidades pecuniárias e

outros

débitos para com o IBAMA, o valor das taxas a serem cobradas
IBAMA pelos serviços de inspe.ção
das

a

pelo

e, os tipos de penalidades aplica -

àqueles que infringirem as normas dispostas no CÓdigo Florestal.
Conforme expresso (P.N. 2343/90), toda cobrança adminis-

trativa das penalidades terá início com o Auto de Infração feito

por

agentes da fiscalização e em impresso próprio. No prazo de 15 dias
infrator deverá pagar a multa ou apresentar a defesa, sob pena de

o
in

correr em mora e inscrição em dÍvida.
Nos casos de defesa, esta será analisada pela Superinte~
dência de origem

do Auto de Infração. Quando houver o indeferimento'

da defesa, o autuado terá 5 dias para recorrer ao Presidente do IBAMA.
Em Última instância, da

decisão do Presidente do IBAMA caberá ainda'

recurso à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, no
prazo de 10 dias a contar do dia do recebimento da notificação do indeferimento.
Esgotadas as ações na esfera administrativa ou a simples
omissao no pagamento de uma multa imposta, poderá ser adotada solução
na esfera judicial. Esta via é facultada a todos, conforme disposto '
na C.F. art. 5º, inciso XXXV.

~

Neste caso, a defe.sa poderá
ferentes.

Se proposta

devedor.

Execução

Se o infrator

gurança

se o direito

dirigido

contra

conforme

for líquido

proposta

na Justiça

não seja sede de Vara Federal,
do,

como prevê

5010/66.

de Direito
recurso

ativa,
por embargos
..,
'

e certo, através

de mandado

de ExecJção

Fiscal,

ela se-

de apelação

na Justiça

do Esta

serão apresentados

e, por ele, excepcionalmente,

poderá

ser encaminhado

que

iorar em local

tramitar~

do devedor

de se

competente.

o art. 109, inciso XI, § 32 da C.F. e o art. 15,

da Comarca

do

do fisco,p~

admini$trativa

Mas se o devedor

a·Execução

Deste modo, os embargos

di-

prevê o art. ·38 da Lei 6830/80.

na hipbtese

Federal.

por maneiras

ao proc~dimento

o ato da autoridade

Neste particular,
rá

da dívida

desejar.adiantar-se

derá propor Ação Anulatória,
Por Último,

Fiscal
...•

ser exercida
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ao Juiz

julgados.

ao Tribunal

da Lei

Eventual

Federal

compe -

tente.
Se o devedor
AnulatÓria
a Justiça
obrigado

do Débito
Federal

das Execuções
consolidou

Fiscal,

dentro

a efetuar

Fiscais.

38

fazê-lo,

do seu domínio.
prévio

Neste

Açao

obrigatoriamente,

perante

Por outro lado, não estará

o Tribunal

na súmula

do débito

e propor

a que se refere o art. 38 da

sentido,

a sua Jurisprud~ncia

Federal

de Recursos

247: ''Não constitui

fiscal

o depósito

Lei
'

pressu

-

de que cuida

o

for o do mandado

de

da Lei 6830/80".
Por Último,

segurança,

ainda adiantar-se

deverá

o depósito

posto da ação anulat6ria
art.

preferir

deve-se

Isto porque,
a ação deverá

se o caminho

ressaltar

sendo o poder
ser dirigida

escolhido

o aspecto

de polícia

à

que diz respeito
exercido

ao Juiz Federal

competência.

por a~toridade

federal,

(C.F. art.

competente

109,

VIII) •
A Portaria

de taxas e contribui-

2344/90

estipula

valores

ção com base em dois critérios,

a saber:

tipo de serviço

tamanho

da área objeto
Quanto

à

e análise

e o

dos serviços.
Portaria

267/88

determina

como penalidades:

- Multas;
- Apreensão

dos produtos

- Interdição

da infração;

do estabelecimento

- Cancelamento

ou suspensão

comercial

do registro

ou industrial.

da empresa

ao IBAMA;
Reparação
- Embargo

dos danos causados

das atividades.

pela infração,

e

'

junto1

'!

'

.

"
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As multas,

como vimos, não deverão ser aplicadas

te pela União e pelos Estados
não agravar essa penalidade
e o máximo

e municipios.

pecuniária.

duplamen-

A União se autolimitou

Na Lei Federal

em

consta o mínimo'

da multa simples ou diária.

,1
1

A União'

através: da Secretaria

do Meio Ambiente

não

está

I•

'

impedida

de multar,

mas deve ~gir somente em caso de omissão da autori-

dade estadual.
A interdição,
presa (serraria)

por sua vez, pode ser aplicada

que extrairem1 e elaborarem

madeira

a qua14uer e~

sem a prévia autori

-

.

zaç ão do IBAl'llA.
A figura do cancelamento

ou suspensão

da empresa junto

IB.Ai'iA é aplicada nos casos de segunda

reincidência

para aqueles que não

adotam

métodos

de corte racional

ro superior ao autorizado
O

de madeira

nos planos

ao

ou abater árvores em núme-

de manejo sustentado.

embargo na Legislação

abrange não só os bens ambientais

( água, ar,

fauna, flora e solo), como incide em áreas especificamente'

protegidas,

como por exemplo,

áreas de interesse

cionais, Áreas de Proteção Ambiental

turístico,

Parques

(APA's) e Zonas de Proteção

Na

de

Aeródromos.
A reparação
tante da Portaria

dos dados ecológicos,

267/88, tem sido objeto de controvérsia

diosos. O fato de a reparação
a prevenção
encontram

poluo,

11

do dano, consequentemente,

do dano. Quanto mais no Brasil,

um "jeitinho"

tabelecendo-se

de contornar

assim uma liceidade,

coonestar

a poluição,

entre os est~
não minimizar'

onde os infrator~s

a maneira

1

sempre

de se reparar o dano, es

como se alguém pudesse

mas pago". Porém, o principio

nal não visa

como figura penal cons -

introduzido

afirmar:

no Direito

Internacio

mas evitar que o dano ecológico

fi

-

que sem reparaçao.
Neste sentido,
o pagamento
espirita

da reparação

dos Juiizes,

de o poluidor

a existência

do dano

livrando-os

é

desse instrumento

positiva

na medida

da preocupação

fazer frente às despesas

imediatas

que garanta1

em que influi

no

sobre a possibilidade1
de indenização.

.

~

"
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X - CONCLUSÃO.

Com base na exposiçao feita sobre os principais dispositivos legais que compõem o quadro da legislação ambiental e, particular mente, florestal brasileira, fie~ patente que a mesma apresenta profundas lacunas e deficiências. A começar pela enorme distância verificada'
entre a realidade e a visão do legislador. Neste aspecto, cabe

ressal-

tar a falta de uma política econômica de desenvolvimento compatível com
o tratamento da realidade florestal brasileira.
As permanentes mudanças de orientação, com um sentido

qu~

se pessoal, dificulta a educação dos destinatários de norma jurídica
evidencia a falta de uma legislação adequada de política florestal

e
ca

paz de abranger a problemática de forma global.
Por conseguinte, isto não significa que os instrumentos
disponíveis não sejam Úteis. Pelo contrário, a preocupaçao em aprimorar
1

esses mecanismos, demonstrada com a iniciativa de regulamentar alguns

tópicos do CÓdigo Florestal e de normatizar· a exploração dos recursos '
florestais de modo racional, indica que caminhamos para a elaboração de
um CÓdigo Ecológico, capaz de sintetizar, de maneira harmônica e comple·
merrt

ar,

toda a, legislação dispersa sobre a natureza e seus elementos.

Cabe, portanto, a este futuro CÓdigo Ecológico disciplinar
a proteção e utilização dos recursos florestais de maneira compatível
com

1

Legislação Agrária e Agrícola, com a Legislação de Mineração, o Es

tatuto do Índio e o Sistema Educacional.
A aplicação da Legislação em vigor, por sua vez, se apre senta com uma dupla face. De um lado, a incapacidade de se fiscalizar,
satisfatoriamente, os grandes empreendimentos florestais geridos

por

grupos econômicos nacionais e multinacionais acostumados a interpretar1
a Legislação em função e seus interesses econômicos imediatos. De outro
lado, demonstrações de força e rigor na aplicação da Lei, veiculadas p~
la mídia escrita e televisiva, contra os setores sociais mais fracos

e

oprimidos do campo, compostos na sua maioria por contingentes de colo nos e pequenos agricultores

que migraram para a região levados,

pela

propaganda oficial do governo, a ocupar o novo "Eldorado", representado
pelos imensos vazios da floresta amazônica.

--

---~------

---------------

-

--
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Na verdade,
model,o

estas são faces da mesmalmoeda; prÓprta

do

de desenvolvimento adotado no país nos Úl:timos .25 anos , c.ara:cte-

r-í.z ado pela alta concentração da terra, uma pequena distribuição.da ri-

queza produzida, somada à falta de uma formação sólida de amplos segme~
t o's sociais e' pelo autoritarismo.
a

1

'.J-

Em síntese,

é

preciso 'mudar, seja aprimo~ando

i

!

á

legislação

em vigor, seja melhorando a forma de agir na prevenção e ~i~cali~açio
'
'
1
'

em' defesa do meio ambiente e da qualidade de vida no·planeta.

1

-

--

-

.

•.'

~

EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM TERRAS INDÍGENAS E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

I- Introdução
Com o incremento das atividades econômicas na Amazônia
Legal a questão dos povos indigenas e a preservação de sua cultura,
costumes e tradições assume grande importância no, cenário nacional. e
internacional.
Desde os tempos coloniais, a história das populações indÍge'
nas no Brasil tem sido a história de sua escravidão, de sua
condena
ção e genocídio promovido pelos Estados e a civilização européia. Ne~
te choque, suas terras foram invadidas, seus santuários violentados e
seus legitimas direitos reduzidos à condição de "silvicolas relativamente capazes" para o exercício da cidadania. Desta forma, sua popula
ção original, estimada em 5 milhÕes de habitantes, foi reduzida

hoje

a aproximadamente 220 mil Índios.
Entretanto, sua história não se limita a derrotas e

sofri

mentos. É também a tragetÓria de luta e resistência contra a domina ção européia e, acima de tudo, uma lição de vida em harmonia com a na
tureza. Em que pese todo o processo de espoliação vivido, as popula çÕes indígenas persistiram, demonstrando a capacidade de absorver

os

padrões estranhos da sociedade nacional envolvente e de preservar suas culturas e tradições.

II- Populações Indigenas e a Amazônia Legal
Como resultado desse confronto, as populações indigenas foram recuando em direção interior e norte do pais. Neste contexto, a A
mazÔnia Legal assume um papel est-ratégico na medida em que, como red~
to do maior contingente populacional indigeha no pais, representa

a

Última fronteira na luta pela sua sobrevivência.
Com a ocupação do território amazônico nos Últimos 25 anos,
tendo como alicerce a geopolitica militar, a região foi redescoberta'
pelos grandes grupos econômicos e redesenhada por mega-projetos dei~
fraestrutura e agropecuários que aumentaram a contrição sobre os

!

1n-

dios até pouco tempo ''isolados''· Hoje, com a avanço de atividades nio
regulamentadas de extração de madeira e mineração é previsivel o

au-

mento da degradação ambiental nessas áreas, afetando a própria capaci
dade de produção de alimentos dessas comunidades .

..
2

Da mesma forma, 'ª ampliação da malha rodoviária e a cons
trução de hidrelétricas para atender o aumento da demanda por energia
elétrica afetaram drasticamente,vários grupos indígenas. Os projetos'
também

de colonização implementados pelo governo, em grande parte,

contribuíram para facilitar~ invasão das terras indígenas. O fracasso do Polonoroeste é um exemp.lo clássico desta política g0vernamental.
Na época, o governo investiu: U$1,6 bilhão, na pavimentação da BR 364
( Cuiabá - Porto Velho) e na execução de assentamentos rurais.
Assim, envolvidos pela propaganda oficial, as comunida des indígenas criaram expectativas, esperando alcançar melhorias qua~
to às suas qualidades de vida. Com a decadência do projeto vieram

as

manifestações de insatisfação e revolta. Como consequência imediata, 1
os Índios tornaram-se mais vulneráveis à ação de madeireiros e garimpeiros que acenam com a satisfação dos anseios da comunidade em troca
da degradação ambiental de suas terras e a introdução de valores
tranhos a sua cultura, como o dinheiro, produtos alimentícios

esindus

trializados, o alcoolismo e a prostituição~
É

neste contexto político e de grande pressão econômica'

que estão situadas as populações indígenas da Amazônia Legal. De acor
do com os levantamentos feitos pelo CEDI, de um total de 564 terras '
indígenas em todo o pais, atualmente, 403 terras indígenas estão loca
lizadas na Amazônia Legal. Este número não leva em consideração
terras de grupos

II

isolados11•

não foi reconhecida

as

Dessas terras computadas, a maioria ainda

e demarcadas pelo governo ou, foram apenas identi

ficadas no pap~l pela FUNAI. Mesmo aquelas terras já reconhecidas e d~
marcadas são objeto de constantes invasões por grupos de madeireiros e
garimpeiros como, por exemplo, as terras dos Ianomamis em Roraima e as
terras

dos Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia.
Em termos populacionais, esses grupos representam 175 po-

vos indígenas diferentes, somando uma população de 140 mil pessoas
proximadamente. A esta população deve-se acrescentar também

a-

dezenas

t

de grupos "isolados". No Estado de Roraima, a população indígena repr~
senta 72% da população rural enquanto, no Amazonas chega a quase 10%.
(Tempo e Presença - CEDI - n2s 244 e 245 - Ano 11).

3

Um levantamento das áreas onde se verifica atividade de
extraçao de madeira torna-se difícil por duas razões. O a9sunto
.

den-

'

tro da FUNAI é tratado como um tabÚ. Ninguém sabe, ninguém viu. Por'
se tratar de uma atividade não regulamentada, a FUNAI também não 'ctispÕe de dados estatisticos para melhor avaliação da situação.
Entretanto, com base no quadro elaborado pelo CEDI pode
mos ter uma idéia das dimensões em que se processa a exploração de ma
deira em toda a região amazônica. De fato, nada mais significativo do
que o papel desempenhado pela FUNAI durante a administração do Sr. Ro
mero Jucá Filho. Como ficou demonstrado, os contratos assinados

pelo

Sr. Romero Jucá somariam em torno de U$30 milhÕes ( a preços de agosto de 1991).

( VER QUADRO ANEXO).
No contrato firmado entre os representantes da FUNAI

e

a Madeireira várzea Grandense, fica estabelecida a permuta de 40 mil'
metros cúbicos de Mogno e mais 15 mil metros cúbicos de cerejeira por
bens e serviços como, por exemplo, a construção de seis pistas de po~
so, abertura de 267 Km de estradas, fazendo a ligação com a BR 364, a
lém da construção de escolas

e postos de saúde.

Apesar de não citar valores,

pelas quantidades expres

sas no documento podemos calcular um rendimento para a madeireira

na

ordem de CZ$4,5 ( na época o metro cúbico do mogno em Mato Grosso estava cotado CZ$12 mil e da cerejeira em CZ$10 mil).
Para o antropólogo ~zequias Heringer Filho, ex-diretor1
da FUNAI, a extração de madeira só em áreas indígenas nos Estados

de

Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Pará até 1989, já renderam mais

de

l.S~lbilhão. SÓ na Área Indigena Aikanã, em Rondônia, foram retirados1
45 mil metros cúbicos de mogno e 5 mil metros cúbicos de cerejeira, a
lém de outras madeiras nobres.
Mas infelizmente, nem sempre essa exploração retorna às
áreas indigenas sob forma de beneficios para o conjunto de sua popula
ção. É o que mostra o manifesto assinado em 1987 por representantes '
das tribos indígenas Alantesu, Wasusu, Manairisu, Negorotê, Narnbiquara e Sararé e por vários chefes de postos indígenas dessas áreas. De
acordo com o documento, esses contratos são feitos aleatoriamente,
revelia das comunidades indígenas, sem levar em consideração os usos,
costumes, estágios de aculturação e nem mesmo lugares sagrados.

..
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é

A meta dos madeireiros

extrair

menor espaço de tempo. Com isto, a exploração
no de manejo da floresta,

pequenas

indígenas para que a madeira:extralda

qualquer

minados de exploração

ta-se de terras indlgenas,

cabe

as atividades

FUNAI, como sabemos,

resultante

dos Órgãos competentes,

portada passa. desapercebida.
quantidade

como tra-

FUNAI o papel de assistir

aos Índi-

executadas

em suas terras. A

Porém, não tem competêg
a degradação

tão brandas e da~neficiência
parte da madeira

Na prática,

retirada

os madeireiros

nas guias florestais

tes de áreas não indígenas,

a madeira

extraída

de madeira nas áreas indígenas.

'
se encontra

situação,

através de licitações

vendo nas transações
pulosas

a FUNAI. Sob o pretexto

comerciais,

deixando

na

provenien-

em que

.é

realiza-

Na esteira dessas a-

de tentar regularizar

a

o Órgão acaba se envol -

um lastro de ações inescru-

e corrompidas.

III- Legislação

Florestal

X Legislação

Com a Constituição
especifico

para a promoção

digenas. Pela primeira
Índios são reconhecidos
partes legitimas
interesses.
mediação

e contratos,

e trans -

dessas áreas.

Em suma, este é o quadro deplorável

tividades

de fis

incluem

declarada

a expl~ração

'

madeireira.

total de madeira

da

exerce

áreas. Isto porque,

capazes de minimizar

da exploração

Diante de condições
calização

que o IBAMA não

com a extração.

técnicas

em áreas nãd indlge -

indiscri-

nessas

à

e serrada.

sobre os métodos

econômicas

concorda

eia para exercer funções
ambiental

se verifica

e fiscalização

utilizados

dentro .das áreas

faz com que o custo ambiental

se agrava quando constatamos

tipo de orientação

os e fiscalizar

serrarias

de reflorestamen

já saia apiainada

O conj,unto desses fatores
seja muito maior do que normalmente

de madeira no

é feita sem nenhum pla-

quanto menos de um projeto

to. Em certos casos, são montadas

nas. O problema

o m~ximo

o suficiente

vez na história
como plenamente

Para viabilizar

indlgenas.

um capitulo

efetivo dos direitos

constitucional

do Brasil,

'
in
os

capazes e suas organizações,

em juízo em defesa de seus próprios

1

1

isto, os Índios contam agora com a inter-

Público. A·nova

para evidenciar

borda os direitos

de 1988, foi reservado

e o reconhecimento

para ingressar

do Ministério

Indígena

formulação

do art. 232 da CF

a atraso com que o Estatuto
(Lei 6.001/73).

do Índio

é
a-

Conforme
sivo das riquezas
terras.
rá

reza a Carta,

do solo, dos rios e dos lagos existentes

O aproveitamento

ser

realizado

de seus recursos

mediante

com a devida permissão
inda participação

as terras
cabendo

nos lucros

a esta demarcá-las

prévia

suas

~m

e minerais

do Congress?

envolvidas,

exclu

as quais,

só pod~
Nacional,
terão a-

da lavra.
mantém

ocupadas

o caráter

pelos

inalienável,
O art. 20,

indios

indisponíinciso.XI,

são bens da União,

e protegê-las.

Como mencionamos
§2º,

hidricos

sobre elas imprescritiveis.

tradicionalmente

seu art. 3º,

autorização

das comunidades

A Constituição
vel e os direitos

cabe aos indios o usufruto

anteriormente,

o CÓdigo Florestal

em

determina que as florestas que integram o PatrimÔni

o Indigena estão sujeitas ao regime de preservação permanente. Como
tal, qualquer ateração em sua cobertura vegetal só

1

poderá realizar-

se com autorização prévia do Poder Executivo Federal, sempre quando '
necessária à execução de obras e projetos de utilidade pÚblica ou
interesse social (art. 3º,

de

§1º).

Mais à frente, nas alíneas

a11

11

e "b " do art. 26 do CÓdi

go Florestal, a destruição, danificação e o corte de árvores em flo restas de preservação permanente sem a permissão de autoridade competente cosntituem contravenções penais possíveis de punição conforme
expresso no referido artigo e previsto no CÓdigo Penal. Na alinea

1

c

11 11

também considera-se contravenção _penal o simples ato de penetrar

em

florestas de preservação permanente, conduzindo armas, substâncias

ou

instrumentos próprios para caça proibida ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais sem a devida licença. Além disto, por

1

se tratar de florestas de preservação permanente, qualquer infração '
cometida, será considerada circunstância de agravamento da pena
prevê o art. 31, alinea 11b11•

como

Como vemos, as florestas existentes em áreas indígenas'
gozam de fartas garantias

legais para sua proteção. Do mesmo modo,

por força do art. 46 do Estatuto do Índio (lei 6001/73), essas flores
tas também estão sob o regime de preservação permanente.
Entretanto, o Estatuto do Índio, em seu art. 22, garante

aos Índios o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas'

as utilidades existentes em suas terras.
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O Estatuto do Índio, em seu artigo 46 dispõe com clareza:
" - Art. 46 - O corte de madeira n~s florestas indigenas'
consideradas de perservação permanente, de acordo com a letra 'g.', §22,
do art. 32 do Código Florestal, está condicionado á existência de pr~
gramas,ou projetos para o aproveitamento das terras .respectivasna ex ploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento.",
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Baseado na Legislaçao exposta, podemos conclutr que qualquer1utilizaçao que implique na supressao parcial ~u total das flores 1

-

-

tas ~ituadas em terras indigenas só poderá ocorrer mediante autorização
prévia do Poder Executivo Federal. De fato, este p r í.nc Lp í.o é reforçado
pelo art. 22,

inciso XIV da Constituição Federal:"compete privativamen-

te à União legislar sobre as populações indígena~~ Feita esta ressalva,
deduzimos que os Estados, Municípios e

o Distrito Federal não

poderão

legislar sobre a preservação de florestas, quando estas estiverem.localizadas em terras indígenas.
As restrições são ainda maiores uma vez que o código Florestal condiciona qualquer supressão dessas florestas

à

realização

de

obras, e projetos de utilidade pÚblica ou de interesse social.
A realidade, porém, é bem outra. As atividades de extra ção de madeira em áreas indígenas realizadas à margem de uma regulamentação federal

jamais significaram obras de relevante interesse pÚblico

ou social. Pelo contrário, essas atividades

na sua maioria ilegais, r~

presentam a degradação de florestas de preservação permanentes e, conse
quentemente, a destruição de um bem de interesse comum a todos os habitantes.
Outra triste constatação é a participação direta de fun cionários da FUNAI

para facilitar as negociações entre Índios e madei-

reiros. Os funcionários se prestam a obter a execução de estradas den tro das terras indígenas, sendo

o pagamento dos serviços feito com

di

nheiro proveniente da venda de madeira indígena.
Em meio à atividades desonestas a corrupção e cobiça são•
despertadas entre os Índios que passam a disputar,

à

revelia da anuên -

eia da comunidade, o controle das negociações com madeireiros já acost~
mados a ganharem fortunas incalculáveis, sobretudo quando se refere

a'

exploração do mogno.
Nessas

circunstâncias, é muito fácil culpar alguns

dios envolvidos com essas atividades. Porém, como fazer os Índios
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preenderem que a exploraçao de madeira em suas te~ras e prejudicial

se há anos assistem os não Índios fazendo o mesmo ,l sem qualquer,puniçao?

no

fundo e de maior pre1ocupação está

A questão de
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próprio conc~ito que envolve a definiçao cte·area ~ndigena. A me 1 a
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em que' as atividades de desmatamento assumirem p r-opo r-ç oe s maiores

.
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rão interferir nos usos e costumes tribais, colocapdo em dúvida futuramente a necessidade de manutenção de grandes árers indígenas como
,
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habitat natural imprescindível a sua sobrev1venc1a1.
1

Neste sentido, já está em tramitação, para aprovação fi
nal no Congresso Nacional, a nova proposta do Estatuto do Índio. Este
1

projeto de lei, em seu art. 36, já admite a exploração dos recursos
florestais em áreas indigenas mediante certas condições:
11Art.
36. A exploração agropecuária, agroindustrial

e

as atividades extrativas florestais dependerão da iniciativa da comunidade e somente poderão ser realizadas nas terras indígenas mediante
programas ou projetos que observem a legislàção própria, inclusive no
que se refere às normas de proteção ambiental, sujeitos à aprovação e

à fiscalização dos Órgãos competentes".

( VER ANEXO) •

A proposta do novo Estatuto do Índio vai mais além qua~
do, em seu parágrafo Único, do referido artigo, concede à FUNAI, medi
ante solicitação dos Índios, ações e medidas que facilitem a execução
de programas ligados à extração de madeira em suas terras.
A propósito, o IBMiiA e a FUNAI já estão trabalhando

na

elaboração de um projeto de lei para regulamentar o art. 36 do novo '
Estatuto do Índio.
Mas até que estes projetos venham a ser aprovados e

a-

plicados, a atividade madeireira praticada por terceiros em áreas indígenas continua sendo uma prática não regulamentada. Esta situação '
portanto, permite a execução de medidas judiciais voltada à suspensão
de extração de madeira nessas áreas. Essas ações podem ser propostas
apenas por Juízes Federais com base na Lei 7.347/85 que dispõe sobre1
a proteção do patrimônio pÚblico

e do meio ambiente. ( VER ANEXO).
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Tendo em vista o exposto, podemos concluir que a realida
de que envolve a extração de madeiras em áreas indígenas se apresenta'
extremamente complexa na medida

em

que os agentes sociais

tes apresentam enormes diferenças culturais, as quais, face

p ar-t c í.pan
í

à

prepotê!!_

'eia e força dos madeireiros, acaba sempre prejudicando as comunidades'
indígenas.

É preciso também desmistificar a idéia defendida por alguns funcionários da FUNAI de que, para os Índios é vantajoso negociar
diretamente com os madeireiros. Isto só seria verdade c aao esta atividade estivesse regulamentada e, portanto, passível de orientação técni
coe da fiscalização necessária. Do contrário, os acordos diretos tenderão a prejudicar as comunidades indigenas como podemos constatar pelas consequências vividas em várias reservas indigenas no Estado

de

Rondônia, com grande parte de suas áreas totalmente devastadas.
O que não podemos permitir é que a FUNAI continue venden
do

os recursos naturais da floresta amazônica com a justificativa

de

cumprir com sua função primordial .de assistir os· Índios.
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