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SUM~RIO CONCLUSIVO 

1. As políticas não-florestais e florestais adotadas até o 
Programa Nossa Natureza 

A revisão das principais políticas florestais e não-flo 
restais adotadas até a época do Programa Nossa Natureza, e de seus 
efeitos sobre os recursos florestais da Amazônia, nos permite con 
cluir que: 

1.1 Incentivos fiscais 

O amplo e extenso pacote de incentivos fiscais para o 
desenvolvimento da Amazônia - tendo sido os incentivos da dedução 
do imposto de renda para investimento os mais poderosos - contri 
buiu significativamente para a perda de extensas áreas florestais 
e.para sua conversão à agropecuária; pelas evidências disponíveis, 
a conversão dessas florestas, principalmente em áreas de pecuária, 
não teria se traduzido em maior benefício econômico-social. 

O peso dos aportes dos incentivos fiscais à atividade 
a9ropecuár·ia na Amazônia foi de tal monta que a tornou extremamen 
te atrativa frente a.outras atividades; ao reduzir o custo dos in 
vestimentos em tão larga margem (até 75% ou mais), os incentivos 
fiscais aumentaram significativamente as taxas de lucros disponí 
veis para a atividade nas regiões de expansão da fronteira agríco- 
1 a . 

Em especial, os incentivos da dedução do imposto de ren 
da cobriam, totalmente os custos (em geral superestimados) do des 
matamento dos projetos agropecuários, custos esses que representa 
vam parte ponderável dos custos totais dos projetos <na pecuária, 
eram o segundo maior item de despesa, depois do gado); além disso, 
os incentivos teriam, também, financiado, diretamente, a aquisição 
das terras dos projetos, na medida em que, a terra entrava, apre 
ços/custos inflacionados, como recurso próprio em contrapartida 
aos incentivos aportados; frente à conservação de florestas, es 
ses estímulos representaram um forte viés contra a manutenção da 
cobertura florestal. 

Outro efeito perverso dos incentivos fiscais da SUOAM 
foi o forte estímulo que eles propiciaram à expansão de frentes 
especulativas no avanço da fronteira agrícola na regi~o. A capta 
ção de recursos considerados" livres" e a valorização das terras 
exerceram tanta, ou maior, influência nos investidores, do que os 
retornos produtivos dos investimentos. Nesse sentido, a derrubada 
e a perda de florestas, feita mais com o intuito de garantir uma 
mera ocupaç~o de terras, do que dar lugar a um novo empreendimento 
produtivo, se ligava a negócios especulativos no mercado de ter 
ras. 

Os incentivos fiscais <aí incluídos os incentivos ao co 
mércio exterior) para a indústria madeireira da Amazônia também 
contribuiram para aumcnl.ar, ainda mais, a t.axa de exploração das 
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florestas. 
•. 

Os estímulos à exportaç~o foram fator decisivo para a 
expansão da ind~stria madeireiFa, e para a maior exploraç~o de 
florestas, tendo exercido influência significativa na expansão da 
exploraç~o do mogno, especialmente em Rondônia, a partir do início 
da década de 80, quando passam a se verificar preços internacio 
nais bastante atrativos para essa madeira. 

1.2 Incentivos creditícios 

O crédito rural altamente subsidiado foi outro instru 
mento que financiou e estimulou uma maior taxa de conversão de 
florestas para uso agropecuário. Da mesma forma que os incentivos 
fiscais, os subsídios ao crédito rural aumentaram as taxas priva 
das de retorno dos investimentos no meio agrícola, e encorajaram a 
atividade agropecuária. 

A Amazônia, embora tenha tomado uma proporç~o relativa 
mente pequena desse crédito, se comparado ao total do país, n~o 
obstante participou de maneira efetiva do crescimento total do vo 
lume de crédito que se verificou. 

Além disso, os interesses agropecuários na Amazônia ti 
veram acesso a linhas especiais de crédito, em condiç~es ainda 
mais favorecidas, como aquelas de Programas Especiais do governo 
federal para a regi~o, corno o POLAMAZONIA e o PROTERRA; nesses 
dois programas, além de se financiar o desmatamento em si, e ou 
tros gastos de investimento, custeio e comercializaç~o. também se 
financiou a aquisiç~o da própria terra. 

1.3 Os preços mínimos "unificados" de garantia ao produ 
tor-rural e os preços "unificados" para os combustíveis 

Outra política do governo federal, voltada para a agri 
cultura, que também contribuiu, e induziu, a urna maior perda de 
áreas florestais na Amazônia foi a política de preços mínimos uni 
ficados a partir da início dos anos 80, que como forma de compen 
sar uma reduç~o dos subsídios ao crédito rural nessa época, alte 
rou as condições mercantis de distribuiç~o regional da produç~o 
agrícola e de sua realizaç~o. e subsidiou a produç~o nas zonas 
mais longínquas do país, com o governo concentrando aquisições ex 
traordinárias de produtos agrícolas nas ·zonas de fronteira. 

Impacto semelhante teve a política de preço unificado 
para os combustíveis, que também subsidiou implicitamente os pro 
dutos agrícolas nas áreas de expansão de fronteira. 

1.4 Outros programas de gastos pdblicos 

Outros programas de gastos ptlblicos, realizados direta 
mente pelo governo federal, destinados a possibilitar, complemen 
tar, ou consolidar a ocupaç~o da região Amazônica, tais como in 
vestimentos em infra-estrutura econômica (abertura de estradas, 
portos, aeroportos, hidrelétricas, etc.), e programas de coloniza 
ção se somavam a todos os incentivos, subsídios e estímulos à ini 
ciativa privada para que essa se dirigisse à região, e reforçavam 
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a taxa de conversão e perda de áreas florestais. 

Uma mudança de ênfase nas estratégias de ocupação da 
Amazônia, ocorrida já a partir de meados da década de 70, que pas 
sou a privilegiar os grandes empreendimentos dos pólos agropecuá 
rios e os grandes programas minerais da Amazônia (Programa Grande 
CaraJás, por exemplo), as grandes licitações públicas de venda de 
terras, e a colonização privada, contribuiu para aumentar o ritmo 
da perda de áreas florestais na região. 

1.5 Os instrumentos de política agrária 

Os instrumentos de política agrária do Governo Federal 
também foram orientados e dirigidos no sentido de encorajar a ocu 
pação das áreas florestais da Amazônia e promover a sua conversão 
a usos não-florestais: a retirada das terras devolutas das· mãos 
dos Governos Estaduais, a monopolização de extensas áreas da flo 
resta amazônica nas m~os do INCRA, e, numa fase posterior, a venda 
de grandes áreas dessas terras ao setor privado, que se beneficia 
va dos incentivos fiscais existentes para empreendimentos na re 
gião, demonstram que a linha mestra da política de terras para a 
Amazônia era a privatização das florestas e sua conversão a outros 
usos. 

A isso se somavam práticas de se aceitar o desmatamento 
como evidência de melhorias na terra e de reconhecimento de direi 
tos de posse, além de não se aceitar atividades de exploração flo 
restal ou quaisquer outras atividades extrativistas como prova de 
n ocupação regular e uso efetivo», que acabaram contribuindo para 
a noção de que a terra limpa sem florestas tivesse maior valor de 
mercado do que a terra ainda coberta de florestas. 

Além disso, as formas de tributaç~o da terra, via ITR, 
que não foram eficazes em induzir sua melhor utilização e distri 
buição da propriedade, incluíam ainda outras vantagens fiscais pa 
ra projetos incentivados aprovados pela SUDAM, e continham grava 
mes que penalizavam as propriedades que mantinham áreas com cober 
tura florestal. 

Esses instrumentos e práticas reforçavam, ainda mais, as 
vantagens econômicas oferecidas para a ocupação e conversão das 
áreas florestais da Amazônia a outros usos. 

1.G O viés da política de cessão de terras florestais à 
expansão da agropecuária na Amazônia dentro do próprio Código Flo 
restal 

A intenç~o de política maior, de que as terras flores 
tais da Amazônia deviam ser cedidas, sem hesitaç~o, para a expan 
,são da fronteira agropecuária ~a região, se manifesta dentro do 
próprio Código Florestal de 1965, ainda vigente. 

Generalizações do Código referentes ao estabelecimento 
de limites percentuais mínimos de" reserva florestal legal n por 
propriedade rural, determinados residualmente a partir da permis 
são imediata de supress~o da cobertura vegetal para uso agropecuá 
rio da terra, aliadas à ausência de maiores provisões ou disposi 
ções para se combinar agricultura e florestas, ou para se levar em 
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conta uma mais clara vocação/aptidão de terras, não 
ainda n~o impõem, maiores óbices à cess~o de terras 
agropecuária. 

impunham, 
florestais 

e 
à 

Por outro lado, a inexistência de regulamentaç~o do ar 
tigo 15 do Código, a qual deveria ter sido feita até um ano após a 
sua ediç~o, a falta de implementaç~o de zoneamentos econômico-eco 
lógicos para a regi~o amazônica, as tentativas frustradas de se 
estabelecer uma" Política Florestal "para a regi~o, acabariam 
comprovando que a real intenç~o de política era a cessão de terras 
florestais à agropecuária. 

1.7 O principal programa florestal do Governo: o reflo 
restamento incentivado 

A política de incentivos fiscais ao reflorestamento ho 
mogêneo de espécies exóticas, de concepção semelhante aos incenti 
vos da SUDAM, também implicou na transferência de vultosos recur 
sos de renúncia fiscal de volta ao setor privado, e constituiu-se 
no programa florestal prioritário do Governo. 

Os montantes de recursos rtnanceiros destinados ao re 
florestamento incentivado superaram, enormemente, os recursos or 
çamentários destinados a todos os outros programas/ações da auto 
ridade florestal do país, o que acabou provocando um forte dese 
quilíbrio na atuação global desse órgão federal. 

Os· incentivos fiscais ao reflorestamento beneficiaram 
aqueles segmentos mais modernos do setor florestal brasileiro: a 
indústria de ·papel e celulose, a siderurgia a carvão vegetal, e a 
indústria processadora de chapas e painéis de madeira, no Centro 
Sul. Esses segmentos se beneficiaram dos incentivos fiscais para 
realizar sua integração florestal-industrial e sua reposição flo 
restal obrigatória. 

· 1.8 A insuriciência e ineficácia de programas/ações flo 
restais voltados ao uso sustentado das florestas nativas da Amazô 
nia 

Comparativamente ao vulto do programa de incentivos fis 
cais ao reflorestamento, e ao vulto dos programas não-florestais 
acima revistos, os recursos e esforços alocados a programas e 
ações da autoridade florestal do país dirigidos à conservaç~o e ao 
uso sustentado das flores~as nativas da Amazônia, foram ínfimos. 
Além disso, essas ações padeceram de sérias descontinuidades de 
implementação. 

O ex-IBDF não conseguiu regulamentar o artigo 15 do Có 
digo Florestal; propostas como u da SUDAM, das" Florestas de Ren 
dimento", e outras como a dos" Contratos de Risco" em conces 
sões florestais na Amazônia, não conseguiram sair do papel. 

As iniciativas na área da pesquisa e experimentação so 
bre técnicas de exploração e manejo sustentado de matas heterogê 
neas foram muito modestas, especialmente se comparadas ao que se 
fez pelo avanço da.silvicultura de florestas homogêneas com espé 
cies exóticas. Também n~o houve con~inuidáde com o programa de in 
ventário florestal nacional. 
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,.. 

."' 

N~o se deu ímpeto nem à criação, nem à utilização de 
FLORAS na região amazônica, modelo esse que poderia ter induzido à 
propagação e adoção mais extensivas de técnicas sustentadas de uso 
da floresta; algumas tentati~as incipientes, como a de se abrir à 
iniciativa privada, via licitação, a exploração de uma pequena 
parcela da FLONA do Tapajós, não vingaram; não conseguiram atrair 
a iniciativa privada, que continuava dispondo, na Amazônia, da 
enorme abundftncia de recursos florestais, obtidos de forma empíri 
ca, e praticamente "livre". 

Normas e regulamentos coercitivos, impostos pela autori 
dade florestal, com vistas a disciplinar a exploração dos recursos 
florestais da Amazônia, a reduzir o desmatamento, a permitir o 
controle, supervisão e fiscalização da produção, comercialização, 
consumo e reposição florestal obrigatória, não Coram eficazes. Ou 
eram revistos constantemente para acomodar pressões e interesses 
dos setores afetados, ou aplicados segundo conveniências de pecu 
liaridades locais, ou simplesmente desrespeitados. 

Outras iniciativas, também não duradouras, como o PROMA 
EX, que visava dar maior confiabilidade, aprimorar e aumentar as 
exportações de madeira da Amazônia, que se somava a incentivos 
fiscais existentes destinados ao comércio exterior, podem ter con 
tribuído para aumentar a taxa de exploração predatória das flores 
tas. 

A própria política de proibição das exportaç~es de ma 
deiras em toras, iniciada em 19G9, e que se alinhava com a políti 
ca de industrialização do país e, com os incentivos fiscais à ins 
talação de indústrias madeireiras na Amazônia, sofreu descontinui 
dade no período de 1983 a 1988; alegava-se a necessidade de dar 
saída à madeira que seria inundada pela formação de grandes lagos 
de hi drel ét..r· i cas. 

A consistência e a congruência de formulação e de conte 
ódo das diversas políticas/programas não-florestais, bem como de 
algumas alterações nelas procedidas durante o período autoritário 
do Governo (por exemplo, alteraç~es no ITR, na política de coloni 
zação, na política de preços mínimos garantidos, etc.) revelam a 
continuidade e o firme propósito, ao longo desse período, das in 
tenç6es e prioridades do Governo Federal para com a expansão da 
fronteira agropecuária na Amazônia, a privatização das terras flo 
restais da regi~o e sua conversão àquele uso alternativo; concomi 
tantemente, ao longo do período, verifica-se uma verdadeira ausên 
cia de políticas/programas florestais sólidos e duradouros volta 
dos para a conservação e o uso sustentado das florestas da Amazô 
nia. As medidas de política florestal adotadas não ofereciam a me 
nor resistência ao avanço do desmatamento, e à perda de áreas flo 
restais, na expansão da fronteira agrícola na região. Normas e re 
gulamentos impostos pela autoridade florestal eram incapazes de 
alterar os estímulos e vantagens oferecidos pelas políticas n~o 
florestats voltadas para a ocupação das florestas da Amazônia e 
sua conversão a outros usos. 

Assim, o Governo Federal não implementou, nem deu coesão 
a uma política florestal firme e explícita voltada para o manejo 
sustentado e aproveitamento racional para fins múltiplos da flo- 
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resta amazônica. Ao contrário, a política de acesso aos recursos 
florestais da Amazônia que predominou, continha todos os sinais e 
incentivos econômicos ao setor privado, de que esses recursos eram 
livres, e que estariam disponíveis, de forma cada vez mais abun 
dante, à medida que se consolidava o processo de expansão da fron 
teira econômica na região. 

2. As alterações nas políticas florestais e não-florestais 
com o Programa Nossa Natureza 

Numa época, nitidamente de transição da vida política e 
econômica do país, o lançamento, pelo Governo Federal, do Programa 
Nossa Natureza, representou uma primeira iniciativa de alteração 
de algumas das principais políticas, que vinham estimulando ades 
truiç~o dos recursos florestais da Amazônia. Embora o esforço não 
tenha se constituído numa abrangente e profunda alteração do mo 
delo de acesso aos recursos florestais da Amazônia, num evjLado 
alguns retrocessos posteriores, n~o obstante trouxe em seu bojo 
medidas importantes para a conservaç~o dos recursos florestais da 
regi~o. dentre as· quais: 

2.1 Incentivos fiscais 

Primeiramente, um pouco antes do lançamento formal do 
Programa Nossa Natureza, o Governo suspendeu, temporariamente <por 
90 dias) a aprovação de novos projetos agrícolas e pecuários na 
Amazônia Legal, em áreas cobertas pela rloresta tropical, que se 
beneficiavam dos incentivos riscais do FINAM. 

Também extinguiu os incentivos fiscais ao reflorestamen 
to, pesca e turismo, e as isenções de imposto de renda para proje 
tos na área do Programa Grande Carajás. 

No lançamento do Nossa Natureza, o Governo suspendia, 
agora em termos um pouco menos transitórios, até que se concluis 
sem os estudos de ordenamento territorial da Amazônia, a concessão 
de incentivos fiscais <n~o apenas os do FINAM> para novos projetos 
de pecuária, de plantios florestais e de agricultura temporária em 
áreas florestais da Amazônia, embora áreas degradadas pudessem 
continuar a receber esses estímulos fiscais (Decreto n~ 
97.637/89). 

Fora esses casos, continuavam em vigor-, portanto, alguns 
incentivos fiscais ao comércio exterior Cno regime de dn.~,vback>, 
as isenções de imposto de renda por 10 anos para empreendimentos 
instalados na Amazônia (cujo o prazo para solicitação desse incen 
tivo havia sido prorrogado até 1993), e é claro, os próprios in 
centivos do FINAM para empreendimentos industriais, dentre os 
quais, os do setor madeireiro. 

2.2 Incentivos creditícios 

As-mudanças na concessão de créditos oficiais a empreen 
dimentos agropecuários na Amazônia Legal foram análogas àquelas 
efetivadas nos incentivos fiscais: primeiramente, roram suspensos 
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temporariamente (por 90 dias). em seguida, com o lançamento ofi 
cial do Programa Nossa Natureza, o foram até que se concluíssem os 
estudos de zoneamento econômico-ecológico da Amazônia. 

O elemento de subsídio no crédito-rural Já havia sido 
quase todo eliminado em meados de 1987, por raz~es ligadas a difi 
culdades econõmico-fiscais do país, quando foram suspensos os cré 
ditos oficiais para projetos agropecuários na Amazônia, com o Nos 
sa Natureza. 

Contudo, um primeiro possível retrocesso, que pode ter 
cancelado os efeitos positivos dessas medidas, no âmbito do crédi 
to oficial, sobre a conservação das florestas da Amazônia, pode 
ter residido na promulgação da Lei n2 7.827 de setembro de 1989, 
que criou o Fundo Constitucional do Norte - FNO. Como o crédito do 
FNO é subsidiado, ter-se-ia reinstaurado estímulo à expans~o da 
agropecuária na Amazônia, embora com menor potencial em termos de 
convers~o/perda de áreas florestais, na medida em que a concessão 
desse crédito teria agora que obedecer às restrjções impostas pelo 
Decreto n2 97.637/89. 

2.3 Outras políticas não-florestais 

Algumas políticas não-florestais que exerciam influência 
na perda de recursos florestais da Amazônia haviam sido desconti 
nuadas antes do Programa Nossa Naturez~; o POLAMAZONIA havia sido 
extinto em 1987, e o PROTERRA já em 1985; também 1987 o Governo 
Sarney já havia retornado aos Estados da Federação, o controle das 
terras devolutas na faixa dos 100 kms. ao longo do eixo das rodo 
vias da Amazônia (Decreto-lei n2 2.375, de 24/11/87). 

Por outro lado, ainda continuavam em vigor a política de 
preços-mínimos unificados de garantia ao produtor rural, bem como 
a política de preços unificados de cÓmbustíveis. 

Na esfera das políticas agrárias - área que particular 
mente se encontrava conturbada, marcada por idas e vindas, em ter 
mos de decisões ~dotadas e logo revogadas, desde o i·nício da Nova 
Repdblica, e da promulgação da Nova Constituição da Nação - não 
houve, dentro do Programa Nossa Natureza, nenhuma medida de rele 
vo, tendo sido apenas recomendada, ao Ministério da Agricultura 
(que já havia voltado a assumir as competências na área da reforma 
agrária, após tê-las perdido quando havia sido criado o Ministério 
da Reforma Agrária), via Aviso da Presidência da República, dire 
triz para que fossem revistos os critérios e práticas do INCRA, e 
das normas do ITR, quanto aos índices de utilização/eficiência de 
áreas florestais em propriedades rurais. Apesar dessa recomendaç~o 
expressa, não houve alteraç~es nos instrumentos e normas existen 
tes relativos à quest~o. 

2.4 As mudanças nas políticas florestais/ambientais 

As medidas de cunho florestal/ambiental do Programa Nos 
sa Natureza, embora importantes, n~o foram fortes o suficiente pa 
ra colocar a conservação e uso sustentado das florestas da Amazô 
nia em primeiro plano, na ordem de prioridades políticas do Gover 
no Federal. Contudo, algumas medidas, há muito reclamadas, foram 
adotadas. 
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Regulamentou-se, através do Decreto n2 97.628/89, o ar 
tigo 21 do Código Florestal (reposição florestal obrigatória das 
empresas consumidoras de lenha, carvão vegetal ou outra matéria 
prima florestal); impôs-se a ~brigatoriedade de recuperação de 
áreas degradadas pela mineração; voltou-se a proibir a exportação 
de madeiras em toras; criaram-se o IBAMA e o Fundo Nacional do 
Meio Ambiente - FNMA. Encaminhou-se Anteprojeto de Lei, ao Con 
gresso Nacional, definindo uma política florestal para a Amazônia, 
proposição que mais uma vez, n~o foi adiante. 

Foi promulgada a Lei n2 7.803/89, que revogou a Lei n2 
7.511/86, e que alterou dispositivos do Código Florestal, tendo. 
redimensionado os limites das áreas de preservação permanente e, 
muito importante, imposto a obrigatoriedade de averbação das re 
servas florestais legais das propriedades rurais nos registros de 
imóveis, vedando dessa forma a alteração da destinação dessas re 
servas nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmem 
bramento de área, e determinado que a exploraç~o de florestas (pú 
blicas ou privadas) dependeria da aprovação do IBAMA, e da adoção 
de técnicas de conduç~o, exploração, reposição e manejo compatí 
veis com os ecossistemas que a cobertura arbórea formasse, vincu 
lando assim, de modo definitivo o manejo florestal às condições do 
ecossistema (a Lei n2 7.804/89, também promulgada dentro do Nossa 
Natureza, vinculou a preservação e uso adequado dos recursos da 
flora e da fauna à política do meio ambiente, pela definição des 
ses recursos, dentre outros, como recursos ambientais). 

Outra importante medida, logo imediatamente após o Pro 
grama Nossa Natureza foi a criação de outra modalidade de Unidade 
de Conservação na Amazônia, as Reservas Extrativistas, que possi 
bilitam às comunidades que habitam as florestas, o usufruto dos 
recursos florestais, para sua sobrevivência e elevação de qualida 
de de vida. 

A criação de várias FLONAS na Amazônia, no Programa Nos 
sa Natureza, não chega a refletir uma nova orientaç~o de pol(tica 
florestal para a região, já que essa criaç~o não vem acompanhada 
de outras medidas indispensáveis para colocá-las em funcionamento. 
Na verdade, como várias delas circundam reservas indígenas, isso 
exigiria medidas especiais, com normas próprias e bem definidas, 
para o aproveitamento preferencial de seus recursos pelas comuni 
dades indígenas vizinhas. 

Iniciou-se, também, um debate dentro do IBAMA e junto a 
outras esferas do Governo, de projeto que propõe a criação e im 
plementaç~o de uma» Rede de FLONAS" na região Amazônica. O proje 
to já despertou interesses, na área da cooperação internacional, 
de órgãos como o Serviço Florestal dos EUA e o BIRD. 

Outras medidas voltadas para a conservação dos recursos 
florestais nativos da Amazônia, adotadas pelo IBAMA, logo em se 
guida ao Programa Nossa Natureza, embora de peso legal menor, e de 
alcance mais limitado, foram o estabelecimento de regras para o 
manejo sustentado das florestas nativas e o consequente abasteci 
mento da indústria madeireira (Portaria n~ 441/89), e o contingen 
ciamento das exportações de mogno e virola (Portaria n2 198/90). 
Embora louváveis essas normas n~o tinham ~orça suficiente para in 
duzir o setor privado ao uso sustentado do recurso florestal na 
região, e no mais representavam a imposição de restrições e limi- 
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tes à produç~o e comercializaç~o do recurso florestal, trazendo 
àqueles abrangidos pelas medidas, maiores ônus na implementaç~o de 
suas atividades, e correndo o sério risco, como outros regulamen 
tos baixados no passado, de n~o terem a eficácia pretendida. 

No mais, as medidas do Programa Nossa Natureza não con 
tinham os elementos necessários para induzir uma real mudança de 
comportamento dos agentes privados que atuam no setor florestal 
Cna exploração, produção e comercialização de recursos e produtos 
florestais>, elementos esses que deveriam proporcionar os incenti 
vos econômicos adequados que os levassem a um padrão de uso sus 
tentado dos recursos florestais; apenas a suspensão de umas poucas 
políticas, entre várias, que vinham contribuindo para distorcer a 
rentabilidade relativa das atividades econômicas na Amazônia, em 
favor da agropecuária e do uso espoltatlvo das florestas, não é 
suficiente para induzir a um padrão de utilização sustentada dos 
recursos florestais da região. 

3. Medidas adotadas no atual Governo (março/90-Junho/92) 

Sem estar formalmente ligadas ao Programa Nossa Nature 
za, e nem terem nele sido anteriormente previstas, algumas medidas 
tomadas, a partir do início do atual Governo, acabaram dando uma 
certa continuidade ao esforço iniciado com aquele Programa. Também 
não há, nas alterações de política procedidas, um sentido de corpo 
e consistência com relação a um conjunto de diretrizes mais sóli 
das do novo Governo sobre política ambiental ou sobre uma nova po 
lítica para a Amazônia brasileira. 

Dificuldades econômico-fiscais do país, ou pressões in 
ternacionais crescentes, motivaram ou reforçaram as mudanças de 
política efetuadas, cujas principais foram: 

3.1 Incentivos fiscais 

A regulamentação da Lei n2 8.167/91 (nova Lei dos .Incen 
tivos Fiscais Regionais) pelo Decreto n2 101/91, reabriu a possi 
bilidade de que, mesmo na ausência de zoneamento econômico-ecoló 
gico, se implantassem projetos agropecuários com incentivos fis 
cais da SUDAM em áreas florestais da Amazônia; de imediato isso 
representou um retrocesso, em comparação ao que se havia alcançado 
com a suspensão da concess~o desses incentivos para projetos novos 
em áreas florestais da região, medida essa promovida pelo Programa 
Noss~ Natureza (Decreto n~ 97.637/89). 

Contudo, e em runção de fortes pressões internacionais, 
reverteu-se aquela decisão, tendo ficado vedada, através do Decre 
to n2 153/91, a concess~o dos incentivos para empreendimentos que 
implicassem em desmatamento de áreas de floresta primária e des 
truição de ecossistemas primários; é relevante notar que, o esta 
belecimento de projetos incentivados com recursos do FINAM, em 
áreas de florestas secundárias, degradadas, ou descaracterizadas 
ainda é perfeitamente possível na Amazônia, já que a proibição do 
Decreto n2 153/91 se refere apenas às áreas de ecossistemas primá- 
rios. 
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Como dispositivos do Decreto n2 97.ó37/89 continuam a 
vigorar parcialmente, há uma sobreposição de instrumentos legais, 
e como consequência n~o fica muito claro distinguir se o que foi 
revogado, e o que permanece em vigor, acaba resultando em maior ou 
menor limltaç~o à convers~o/remoç~o de florestas. 

3.2 Preços mínimos regionalizados de garantia ao produ 
tor rural, e preços unificados para os combustíveis 

Os preços mínimos de garantia ao produtor rural voltaram 
a ser regionalizados, o que deve resultar no estabelecimento de 
preços mais realistas e próximos dos níveis de mercado da regi~o 
Norte do país. 

Quanto aos preços unificados para os combustíveis, essa 
política veio a sofrer modificações, tendo-se procedido a uma pe 
quena desequalizaç~o dos preços dos combustíveis a partir das ba 
ses de distribuição dos produtos, o que força o Governo ainda ter 
que arcar com parte dos custos de fretes às bases mais afastadas. 

3.3 Outras políticas não-florestais 

Elevou-se a alíquota do imposto de renda sobre a ativi 
dade agropecuária (Lei n~ 8.023/90), o que pode estar resultando 
numa· taxação mais efetiva sobre a atividade, e desincentivando o 
uso ineficiente de propriedades rurais. 

O instrumento do crédito rural vem sendo utilizado sem a 
presença de subsídios, exceto via Fundos Constitucionais do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 

Determinou-se a revis~o dos projetos d~ área do Programa 
Grande Carajás para verificaç~o do cumprimento das obrigações as 
sumidas, e possível cancelamento de sua integração ao programa, 
além da obrigatoriedade de base florestal prévia para ampliação da 
capacidade pro<lut.iva de projetos sidertlrgicos na área do programa. 

3.4 Mudanças em políticas/instrumentos florestais/am- 
bient.ais 

Instituiu-se, via Decreto, a Comiss~o Coordenadora do 
Zoneamento Econ8mico-Ecológico do país, com a determinação de que 
a Amazônia era área prioritária para o ordenamento territorial. Os 
trabalhos est~o em curso. 

Com a promulgaç~o da Lei n~ 8.171/91 (Lei Agrícola), 
obrigou-se, entre outras medidas, à recomposiç~o das áreas de re 
servas florestais legais nas propriedades rurais, e isentou-se de 
tributaç~o e do pagamento do ITR, as áreas de preservaç~o perma 
nente, de reservas florestais legais e as áreas de interesse eco 
lógico para a proteção de ecossistemas. A regulamentação eretiva 
dessas determinações, via Decreto, ainda n~o foi implementada <re 
gulamentaç~o provisória foi baixada, via Portaria Interministerial 
dos Ministros da Economia e da Agricultura, para o ano de 1992). 

Signiricativa evoluç~o na área da cooperaç~o internacio- 
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nal com o Brasil foi obtida com a Declaração de Houston em 1990, 
onde os 07 países mais ricos se propuseram a cooperar com o Gover 
no Brasileiro na implementação de um Programa Piloto para a Con 
servação das Florestas da Amazônia1 desde então, o Banco Mundial, 
a Comunidade Européia e o Governo Brasileiro se engajaram na ela 
boraç~o e discussão de um ambicioso programa para a conservação 
dos ecossistemas da Amazônia, embora até o momento, se tenha defi 
nido o aporte de recursos externos apenas para uma pequena parte 
de sua primeira fase. 

Embora essa iniciativa nUo se constitua 
e totalmente abrangente para o desenvolvimento e 
Amazônia, não deixou de representar uma motivação 
que o país discuta e defina uma qova política para 
manto da região. 

num plano global 
conservação da 
adicional para 
o desenvolvi- 

4. Instrumentos de política florestal a nível estadual e o 
ICMS 

No que diz respeito à revisão dos instrumentos e políti 
cas estaduais florestais e não-florestais, em vigor, foi possível 
constatar que: 

4.1 Constituiç~es estaduais 

A Constituição de 1988, e suas determinações quanto à 
competência concorrente dos Estados da Federação de legislarem so 
bre quest~es ambientais e florestais, levaram a que os Estados da 
Amazônia incorporassem em suas Constituições capítulos específicos 
sobre aquelas questões, e da{ procedessem a adaptações em suas le 
gislações florestais, ou propusessem novos estatutos legais sobre 
essa matéria <por exemplo, a proposta do Código Amazônico, Códigos 
Florestais Estaduais, etc.). 

O exame das Constituições Estaduais da região amazônica 
revelou que essas Leis Fundamentais são bastante genéricas e 
abrangentesi não obstante, esses Estados encontram-se em estágio 
em que ainda não dispõem (total, ou parcialmente) de suas leis 
complementares e demais regulamentações, o que resulta na não ma 
terialização dos preceitos de suas leis fundamentais, sujeitando 
esses estatutos superiores a um grau mínimo de eficiência e eficá 
cia, e desta forma, reduzindo sua capacidade de combater o padrão 
predatório de exploração dos recursos florestais da região. 

4.2 Legislaç~es ambientais estaduais 

Apenas três Estados, Mato Grosso, Rondônia e Acre se 
destacaram na análise corno possuindo um melhor quadro de legisla 
ção ambiental já proposta, e de políticas/programas florestais Já 
em execução, o que lhes permite uma melhor orientação e aplicação 
de seus instrumentos normativos de fomento e controle do uso de 
seus recursos naturais renováveis. 
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4.3 Normas e procedimentos das Superintendências Esta 

duais do IBAMA 

Embora se observe pouco conflito no desdobramento de 
normas e procedimentos estaduais a partir das normas federais im 
postas pelo IBAMA na área florestal, principalmente por estarem os 
Estados da região ainda pouco aparelhados para exercerem ações 
nessa área, mesmo assim as empr~sas do setor, forçadas a se adap 
tarem àquelas normas, reclamam por uma maior harmonia na implemen 
tação das ações de acompanhamento e controle de suas atividades, 
alegando que ainda prevalece uma disputa entre o órg~o federal e o 
estadual no emprego de seus mecanismos coercitivos e de arrecada 
ç~o (duplicidade de taxas/autorizações/licenças, que o setor pri 
vado se vê impingido a obedecer). 

Dentro da própria autoridade florestal federal verifi 
ca-se que as suas Superintendªncias Estaduais, quando desdobram as 
diretrizes e normas baixadas pela administração central, e promo 
vem adequações às particularidades locais, se excedem ou se omitem 
no cumprimento daquelas determinações maiores, podendo até neutra 
lizar os seus efeitos; essas adequaçôes promovidas a nível das SU 
PES/lBAMA, dentro de seus Estados, refletem, na maioria das vezes, 
a acomodação de pressões de grupos econômicos mais diretamente 
afetados pelas medidas baixadas; a consequência dessas acomodações 
é que, na prática, aquelas normas se transformam em mera fachada 
burocrática para viabilizar a "regularização" do uso predatório e 
indevido dos recursos florestais. 

4.4 Principais programas e projetos do setor privado a 
nível estadual 

Não obstante o padrão prevalecente de exploraç~o empíri 
ca e predatória dos recursos ílorestais da região amazônica, já se 
constatam algumas iniciativas relevantes, ainda que localizadas e 
modestas, por parte das Federações Estaduais das Indústrias, que 
abrigam entidades patronais dos segmentos produtores do setor flo 
restal, que revelam já haver uma certa preocupação desses para com 
o aperfeiçoamento e melhoria dos atuais padr~es de exploração e 
transformação dos recursos e produtos florestais. 

4.5 Principais programas e projetos do setor público a 
nível estadual 

Os órgãos florestais/ambientais do setor público esta 
dual, já fundamentados em seus zoneamentos econômico-ecológicos, 
como no caso de Rondônia, Mato Grosso e Acre, tem concentrado es 
forços na busca de recursos externos (BIRD, BID, KF~. etc.), com 
vistas a poder contar com recursos financeiros suficientes para 
poderem desenvolver e implementar programas ambientais/florestais 
em seus domínios territoriais; os principais programas já formula 
dos e propostos são o PRODEAGRO (HT), o PLANAFLORO (RO>, e o Pro 
grama de Desenvolvimento Integrado e Sustentado <AC); esses pro 
gramas encontram-se, ainda, em rase de negociaç~o para obtenç~o de 
recursos. 
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1 4.G O ICMS e políticas fiscais estaduais 

O exame do tributo fiscal estadual do ICMS, importante 
instrumento que grava a comercialização/circulação dos produtos 
florestais, nos permitiu constatar que, em que pese as alíquotas 
do imposto serem uniformes.para toda Amazônia, (situadas no nível 
de 17% para circulação interna, 13% para exportaçlo e 12% para as 
operações interestaduais) os Estados da região, através das suas 
listas/pautas de preços mínimos para efeito da base de cálculo do 
tributo, adotam artifícios de redução/isenção parcial desse grava 
me, de acordo com diretrizes políticas dos seus Governos, com vis 
tas a estimular ou restringir, o comércio de determinados produ 
tos, dentro e para fora de suas fronteiras; isso resulta em lista 
gens de preços mínimos com tendências marcantemente diferente, que 
acabam refletindo em fortes distorções na comercialização de ma 
deira na região, e até em distorções nas relações de preços desses 
produtos vis-A-vis sua real escassez relativa, sem que se verifi 
que, por outro lado, uma preocupação com os limites sustentáveis 
de seus estoques naturais, mas, tão somente, com objetivos de ar 
recadaç~o. 

Verificou-se que há, também, um desconhecimento dos pa 
drões das pautas, entre os Estados, resultando na desarticulação 
de procedimentos e de tratamento para uma mesma mercadoria na re 
gi~o. 

No caso do mogno, e de outras espécies de madeira, há 
uma forte flutuaç~o em seus valores mínimos de pauta, entre os Es 
tados, o que não funciona como medida protetora do mogno (a espé 
cie mais valiosa), tendo em vista que os empresários (extratores, 
processadores, comerciantes) passam a praticar fraudes que se ca 
racterizam na maquiagem de espécie, isto é, comercializam/trans 
portam mogno, mas declaram outra espécie, que tenham preço-mínimo 
menor na pauta; essa grande rlutuação/variação não só redunda ou 
induz à evasão fiscal, como também n~o consegue proteger a espé 
cie. 

Verificou-se que o Estado do Amazonas possui a pauta 
mais atípica da região, que o distingue dos demais Estados; possui 
uma pauta simplista, pouco detalhada, e com forte viés nos preços 
mínimos estabelecidos, para os produtos de origem natural (vegetal 
ou animal> a qual estimula e privilegia, destacadamente, a pecuá 
ria bovina e a extração madeireira (além de graves conflitos de 
legislaç~o: ambientalmente proibe-se a exploraç~o da madeira de 
seringueira mas, fazendariamente se estabelece preço para a comer 
cialização da espécie). 

Outra importante constatação é que os organismos esta 
duais florestais/ambientais não têm participação/influência ativa 
na definição das pautas. 

Em suma, pode-se dizer que se veio progredindo, desde a 
Nova Repdblica e o Programa Nossa Natureza, em direção a uma maior 
preocupação a respeito d~ conservação das rlores~as da Amazônia, 
tendo-se eliminado, ou atenuado, a rorça de algumas políticas que 
induziam ao uso predatório desses recursos florestais, bem como 
adotado outras mais condizentes com aquela preocupação. 
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Contudo, o conjunto.de medidas adotadas não se constitui 
de um corpo abrangente, consistente e suficiente de políticas/pro 
gramas que defina e possibilite um n novo estilo de desenvolvimen 
to" para a Amazônia, dentro do qual teria que estar, adequadamen 
te, contemplado o objetivo de sustentabilidade do manejo de suas 
florestas tropicais. Um novo modelo de" acesso" aos recursos da 
região como um todo - aí incluídos os florestais - tem que ser de 
finido, de modo a viabilizar o uso sustentado de suas florestas, 
tornando-as economicamente mais valiosas que outros usos alterna 
tivos da terra. 

DPFC/acp e rdf 
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