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APRESENTAÇÃO - 
A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal é passo deci 

sivo de meu Governo para o desenvolvimento sustentável e para a 
melhoria da qualidade de vida dessa vasta e importante região do Bra 
sil. 

A elaboração deste documento é fruto de intenso diálogo entre as 
diversas esferas de governo e as vozes mais representativas da socie 
dade, governantes, políticos, cientistas e cidadãos, que se mobilizaram 
para a defesa do interesse público na área ambiental, num esforço cons 
ciente de parceria Estado-sociedade. É assim que as grandes transfor 
mações ocorrem nos dias de hoje. 

A 31 de março passado, os Governadores da Amazônia Legal 
firmaram uma Carta de Princípios que considero um exemplo de ação 
política consciente e moderna. no tratamento da questão do meio ambi 
ente. Nessa Carta, os Governadores afirmam que "é indispensável que 
as ações empreendidas na Amazônia sejam norteadas por princípios 
éticos claros, que respeitem o direito ao desenvolvimento do Homem 
em um meio natural conservado, que possa ser legado a gerações futu 
ras" 

É exatamente este o espírito que preside a concepção e a elabo 
ração da Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal. E nesse 
sentido, os objetivos e diretrizes traçados no presente documento pas 
sam a ser, por minha determinação explícita, o marco fundamental para 
que todos os órgãos da Administração Federal ajam de forma concerta 
da na Região. Tais parâmetros devem servir também como guia de ori 
entação para os governos estaduais, municipais e para organizações 
civis interessadas no desenvolvimento da sociedade em harmonia com 
a natureza. 

A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, recentemen 
te aprovada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ). 
constitui a base para um ousado Projeto Amazônico, que meu Governo 
levará a cabo nos próximos anos. Buscaremos uma estreita colabora 
ção dos demais países situados na Região para tornar o conceito de 
desenvolvimento sustentável uma realidade capaz de trazer mais pros 
peridade e justiça para os povos amazônicos. Com isso, estou honran 
do o compromisso que assumi com a Nação brasileira de enfrentar com 



realismo e eficácia a questão de conciliar a conservação da natureza e 
a promoção do desenvolvimento. para podermos legar a nossos filhos e 
netos um patrimônio ecologicamente enriquecido. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Presidente da República Federativa do Brasil 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional Integrada para Amazônia Legal, aprovada pelo 
Conselho Nacional da Amazônia Legal - CONAMAZ, aos 14 de julho do 
corrente ano, é o resultado da avaliação das experiências passadas de 
desenvolvimento da região, com seus êxitos, fracassos e limitações, e, ao 
mesmo tempo, uma resposta aos desafios presentes e uma antevisão 
das exigências futuras, que podem ser inferidas dos rumos que vão sen 
do assumidos pelo continente sul-americano e pelo contexto mundial, nesse 
período de pós guerra fria. 

Ela significa uma ruptura com srstemas econômicos passados e 
com os padrões tecnológicos das duas últimas revoluções industriais, 
para delinear um novo modelo mais peculiar e melhor ajustado às neces 
sidades da região, com base nas novas tecnologias, emergentes neste 
final de século, sobretudo em termos de energia, telemática, e de mais 
adequado conhecimento e domínio dos processos vitais e biológicos. 
Essas tecnologias e o modelo, que delas decorre, permitirão superar um 
ecologismo estritamente "preservacionista", para assumir um ecologismo 
voltado para o desenvolvimento, como preconizou a Conferência das Na 
ções Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 
de Janeiro, em junho de 1992. 

O texto, ora apresentado, compõe-se de um Preâmbulo, e de três 
partes, que visam expor sucessivamente a Concepção Básica, as Diretri 
zes Gerais e os Instrumentos de Ação desta Política. Na Concepção Bási 
ca procurou-se, antes de tudo, tomar como objetivo fundamental o de 
senvolvimento sustentável e a valorização do homem amazônico, para 
formular estratégia fundamental, estabelecer princípios, definir rumos, 
propor métodos e instrumentos de ação, a serem traduzidos em futuro 
próximo, em planos, programas, projetos e ações, consoantes com esses 
objetivos e estratégias, coerentes entre si e compatíveis com a Política 
Nacional de Desenvolvimento. 

A orientação central da estratégia adotada consistiu em abordar os 
desafios regionais como assunto de interesse nacional da maior relevân 
cia, pois, a região amazônica, graças às suas características e peculiari 
dades, não é apenas um desafio, mas representa para o Brasil um pode 
roso trunfo a ser utilizado em demonstração de afirmação soberana da 
presença deste País no cenário mundial em processo de mutação 

Conferiu-se às Diretrizes Gerais um caráter integrado pela sua 
abrangência em termos espaciais e temporais de curto, médio e longo 



prazos, bem como pela sua intersetorialidade e multidisciplinaridade, pelos 
métodos e serem adotados e pelos resultados a serem obtidos. Essa 
característica a torna uma moldura configuradora e um eixo estruturador, 
capazes de fazer convergir, para objetivos e estratégias comuns, as ações 
a serem desencadeadas na região, seja pelo atuação dos governos mu 
nicipais, estaduais e federal, seja pela gama diversificada de iniciativas 
oriundas da sociedade. Seu detalhamento, de acordo com os vetores 
setoriais e com o pluralismo da Amazônia em termos espaciais, ecológi 
cos, econômicos e socioculturais, será uma decorrência a ser assegura 
da em futuro imediato. Essas diretrizes colocam também as bases pri 
meiras de um novo ordenamento da vida das populações naquela região 
do País, visando criar relações estáveis no seio da própria sociedade e a 
harmonização desta como a natureza circundante. 

Os Instrumentos de Ação apontados destinam-se a concretizar, em 
tempo hábil e de forma duradoura, os objetivos, as estratégias e as dire 
trizes adotadas. Seus caminhos operacionais só serão totalmente abertos 
no decurso da caminhada. A experiência adquirida no processo de for 
mulação desta Política Nacional Integrada, aponta para a exigência fun 
damental de uma indispensável parceria e cooperação entre o Executivo 
e o Legislativo, bem como entre os diversos órgãos do Governo Federal e 
deste com os Governos Estaduais e Municipais, envolvendo também e 
necessariamente, os segmentos relevantes da sociedade. 

A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal constitui a base 
de um Projeto Amazônico, claramente compatível com outros projetos 
regionais e em condições de se tornar um elemento essencial do Projeto 
Brasil. Suas linhas inovadoras reoresentam um salto qualitativo de excep 
cional alcance em termos políticos, econômicos, sociais, culturais, 
ambientais e tecnológicos, capaz de proporcionar à Amazônia Legal, um 
modelo de desenvolvimento compatível com o Século XXI. 

: G~O KRAUSE 
Ministrõâe'"'"Estado do Meio Ambiente, 

dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
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PREÂMBULO 

A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, a seguir ex 
posta, corresponde à preocupação do Governo Federal em relação àquela 
região, no sentido de: 

• cumprir os objetivos fundamentais da República, em especial o 
de promover o desenvolvimento nacional e de reduzir as desigualdades 
sociais e regionais (CF, art. 3º, li e Ili); 

• atender às aspirações da população amazônica, no mesmo sen- 
tido; 

• fazer respeitar, no curso desses processos, o meio ambiente e 
assegurar, para as gerações atuais e futuras, a possibilidade de desfru 
tar dele; 

• dar bases sólidas à integração crescente da Amazônia brasilei 
ra no contexto da Amazônia continental e seu acesso aos mercados mun 
diais; 

• orientar a ação do Governo Federal, principalmente o Ministério 
do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, no cum 
primento de suas tarefas e responsabilidades em sintonia e coerência 
com estes objetivos. 

É firme decisão do Governo Federal dar continuidade aos procedi 
mentos comuns, compartilhados com os Governos estaduais e locais 
amazônicos e com a sociedade, tendentes aos mesmos propósitos. 

13 



I - CONCEPCÃO BÁSICA 

A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal tem como ob 
jetivo final a elevação da qualidade de vida das suas populações, me 
diante o crescimento econômico sustentável, o pleno aproveitamento das 
potencialidades naturais e culturais e a internalização e melhor distribui 
ção da riqueza. 

2. A efetivação desse objetivo pressupõe uma nova estratégia de 
desenvolvimento, centrada no respeito à diversidade interna, à articula 
ção das dimensões econômica, social e ambiental e à redução dos confli 
tos e desigualdades regionais. 

Implica, também, no reconhecimento de que a Amazônia não é 
mera questão regional mas, sim, pela sua importância estratégica, assu 
me a condição de questão nacional central para as transformações em 
curso na virada do milênio. 

Nessa nova perspectiva, delineia-se a estruturação de um Projeto 
Amazônico que, além dos efeitos internos previstos, facilitará a integração 
crescente do Brasil com os demais países amazônicos e o ajudará a en 
frentar o desafio de definir um novo e melhor padrão de inserção no siste 
ma mundial - resguardada, sempre, a soberania nacional. 

3. As políticas de desenvolvimento implementadas nas últimas 
décadas geraram um acelerado crescimento da economia regional e a 
diversificação e modernização da estrutura produtiva. A Amazônia, como 
o Brasil, não é mais a mesma dos anos sessenta: industrializou-se e 
urbanizou-se. A sociedade civil, nela e fora dela e até em função dela, 
organizou-se como nunca antes. 

Os resultados desse processo em termos de desenvolvimento re 
gional são, contudo, limitados. A internalização da renda e do emprego 
mostrou-se insuficiente, excluindo compulsoriamente dos benefícios ge 
rados, parcela substancial dos amazônidas. Parte significativa da sua 
população vive hoje em condições de extrema pobreza, especialmente 
nas grandes cidades. 

Ao mesmó tempo, a exploração dos seus recursos naturais se fez 
desordenadamente, assumindo caráter predatório em muitas áreas da 
região ocupadas no período. Pobreza e agressão ambiental revelam-se 
fatores associados no mesmo processo de degradação. 

4. A reversão desse processo, com vistas ao objetivo final desta 
Política, exige um outro perfil de desenvolvimento: socialmente justo, 
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ambientalmente sustentável, economicamente eficaz e vinculado a uma 
dimensão ética que corresponda às exigências básicas de um Projeto 
Nacional. Isto significa colocar o país em sintonia com as profundas e 
velozes transformações globais, decorrentes sobretudo da revolução ci 
entífico-tecnológica e da crise ambiental, que alteram, respectivamente, 
a base técnico-produtiva, a organização da produção e do trabalho e as 
relações da sociedade com a natureza e os seus recursos. 

A conjunção desses vetores de mudanças redefine estilos de vida, 
éticas, culturas. Modifica a dinâmica política e social. Interfere na organi 
zação do espaço global e dos territórios nacionais. 

É nesse quadro de transformações planetárias que emerge o con 
ceito norteador do desenvolvimento sustentável, entendido este como a 
busca de um processo capaz de atender às necessidades das popula 
ções presentes e futuras, com conservação do patrimônio natural. Esse 
novo paradigma repousa essencialmente num modelo de poupança e 
valorização de recursos naturais, na potencialização das vantagens com 
parativas dos lugares e na descentralização, compreendida esta como a 
parceria entre todos os interessados no processo de desenvolvimento. 

Neste contexto a natureza assume novos significados, ao lado dos 
antigos. Ela continua a ser, para muitas populações, o fundamento da 
sua vida material e cultural. Continua a ser, também, fundamental para 
muitos países, enquanto base de recursos indispensável ao seu cresci 
mento econômico. 

As novas tecnologias, porém, requerem o uso dos elementos da 
natureza num outro patamar, como é o caso da biodiversidade, enquanto 
fonte da biotecnologia. Em outras palavras, valorizam a natureza como 
capital de realização atual ou futura. 

5. É inquestionável que o novo estilo de desenvolvimento fortalece 
a importância estratégica da Amazônia. Essa importância decorre, sobre 
tudo, das suas vantagens comparativas face ao país e ao mundo: a sua 
dimensão territorial, a sua posição geográfica, a magnitude e diversidade 
da sua base de recursos e a sua identidade cultural. A essas vantagens 
soma-se, ainda, o aprendizado acumulado ao longo de sucessivas expe 
riências, bem ou mal sucedidas, de relacionamento das populações com 
a natureza e através da incorporação de técnicas de exploração de re 
cursos naturais, além da infra-estrutura implantada para esse fim. 

O pleno aproveitamento dessas vantagens, entretanto, está condi 
cionado por desafios que precisam ser superados. Alguns deles são ine 
rentes às características da região: as grandes distâncias e o isolamento 
decorrentes da descontinuidade e concentração da ocupação e da pro 
dução, dificultando o acesso ao trabalho, bens, serviços e mercados; a 
vulnerabilidade intrínseca dos seus ecossistemas; o intenso e desordenado 
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processo migratório para a região, acentuado pela mobilidade interna 
das suas populações. Desafio de outra natureza é o de garantir a inclusão 
de todos os grupos sociais nos benefícios do desenvolvimento, mas com 
o respeito à sua identidade cultural. 

A Amazônia enfrenta, por outro lado, dificuldades de ordem econô 
mica, representadas principalmente pela tendência de queda do valor 
comercial dos produtos in natura. Somam-se a isso os efeitos decorren 
tes da introdução de novos métodos de produção poupadores de maté 
rias-primas, energia e outros insumos básicos, assim como os resultantes 
do reaproveitamento de materiais. Essas mudanças, inerentes ao próprio 
modelo de desenvolvimento sustentável, acabam representando para a 
Amazônia um outro desafio, qual seja o de superar a perda, num primeiro 
momento, da competitividade externa dos seus produtos. 

Finalmente, cabe reconhecer que o atraso na aquisição do conhe 
cimento científico e das tecnologias de ponta, requeridos para responder 
aos desafios e viabilizar o potencial contido nas vantagens comparativas 
da região, constitui um desafio adicional. Trata-se, em resumo, do impe 
rativo de um novo contrato natural e. social amazônico. 

6. O encaminhamento de soluções para os múltiplos desafios ama 
zônicos depende, contudo, da capacidade política de escolher entre al 
ternativas, mobilizar os meios necessários, articular as ações e conduzir o 
processo de mudanças. O Projeto Amazônico implica, em conseqüência, 
num esforço de substituição de políticas setoriais pulverizadas por uma 
Política Integrada em suas dimensões econômica, social e ambiental - 
incluindo a defesa da integridade territorial -, enquanto instrumento de 
regulação do processo de desenvolvimento sustentável da região. 

Essa articulação obedece a um propósito central, o de promover a 
internalização dos benefícios do desenvolvimento da Amazônia. Para tan 
to, é indispensável aprofundar as conexões técnicas e econômicas dos 
seus circuitos produtivos e destes com o restante do país. Além disso, 
tem o fito de fortalecer os vínculos da região com os seus vizinhos, numa 
perspectiva de integração continental, que favorecerá a consolidação de 
um mercado entre os países localizados na região. Cumpre, assim, pro 
mover a intensificação das articulações físicas, econômicas e culturais da 
região com os demais países amazônicos no âmbito de ação do Tratado 
de Cooperação Amazônico, todavia suscetível de aperfeiçoamento, nos 
seus mecanismos institucionais. Esse pode ser um passo importante para 
uma maior presença do Brasil no cenário internacional. 

7. A adoção de uma Política Nacional Integrada para a Amazônia 
Legal expressa, em si mesma, um novo modo de operar políticas públi 
cas. O Estado deixa de ser o executor exclusivo do processo de desen 
volvimento, acumulando em contrapartida, funções de coordenação e 
regulação crescentes. Novos atores sociais estarão assumindo respon- 
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sabrlidades antes atribuídas ao poder público, o que impõe novos méto 
dos de gestão, em substituição ao planejamento centralizado. Nesse con 
texto de ações compartilhadas entre governo e sociedade, cumpre ao 
poder público fixar as regras básicas dos procedimentos e fiscalizar as 
ações decorrentes. Para tanto, requer-se o adensamento das redes esta 
tais, sua flexibilização e capilarização por todo o espaço amazônico. 

Para o bom êxito desta Política, portanto, é crucial aprimorar articu 
lações de colaboração efetiva entre os governos da União, dos Estados 
amazônicos, de seus Municípios e de todos eles com a sociedade, confi 
gtlrando um novo pacto federativo. Nessa nova perspectiva, ganha signi 
ficação adicional a ação reguladora do Conselho Nacional da Amazónia 
Legal, presidido pelo Chefe do Executivo, com a participação de Minis 
tros de Estado e dos Governadores amazônicos. 
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- II - DIRETRIZES GERAIS - 
A valorização humana e social da Amazônia, objetivo central da 

Política Integrada, será alcançada mediante duas estratégias principais 
de desenvolvimento: o crescimento econômico e a integração da região. 

São condições principais para tanto: a adoção de formas 
diversificadas de desenvolvimento, correspondentes à pluralidade natural 
e cultural da Amazônia; a valorização do seu patrimônio natural; a eleva 

. ção da sua base científica e tecnológica e a adequação institucional aos 
objetivos e procedimentos indicados. 

Por valorização humana e social da Amazônia entende-se a melhoria 
continuada da qualidade de vida das populações. Inclui também a 
capacitação progressiva dos indivíduos, base para o próprio processo 
de desenvolvimento sustentável. Esses resultados· devem ser persegui 
dos em todos os componentes da Política Integrada, sob o risco de se 
frustrar o seu objetivo central. 

Essa inovadora abordagem incorpora uma estratégia articulada de 
políticas públicas, capaz de superar o seu tradicional tratamento setorial. 
Ela não propõe apenas torná-las mais ágeis e flexíveis, mas estruturá-las 
em conjuntos de ações voltadas para objetivos convergentes. Visa, em 
suma, a um modo novo de regulação, capaz de gerir os múltiplos interes 
ses em jogo e de promover práticas sustentáveis em cada uma das ativi 
dades por eles envolvidos. 

Para tanto, impõem-se as diretrizes expostas a seguir. 

Reorientação do Crescimento Econômico 

2. A economia amazônica envolve atualmente atividades 
diversificadas que vão do extrativismo à indústria eletro-eletrônica. O seg 
mento mais dinâmico da sua estrutura produtiva está sustentado em um 
tripé espacial: Projeto Carajás, Região de Belém-Barcarena e a Zona Franca 
de Manaus. Também são importantes os eixos agropecuários ou agro 
industriais do sudeste do Pará, do Tocantins, do norte do Mato Grosso e 
Rondônia. Por outro lado, experiências dispersas na região apontam no 
vas possibilidades de aproveitamento dos recursos florestais e hídricos. 

A médio prazo, o desenvolvimento da região deverá buscar um 
melhor equilíbrio na repartição espacial das atividades econômicas, no 
uso dos recursos naturais, bem como nas suas repercussões sociais. 
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A reorientação da estrutura produtiva, a partir da reavaliação dos 
projetos já implantados, deve ser conduzida para os seguintes objetivos: 

a) a renovação tecnológica das atividades econômicas de reco 
nhecido impacto ambiental e social (mineração, garimpo, exploração 
madeireira, pecuária e outras); 

b) a modernização e dinamização de atividades tradicionais 
(pesca, extrativismo, agricultura e navegação fluvial); 

e) o desenvolvimento e a implementação de novos ramos e ativi 
dades de grande potencial econômico e de sustentabilidade ambiental, 
como a silvicultura, a bio-tndústria e o ecoturismo; 

d) o adequado aparelhamento dos núcleos urbanos, tendo em vis 
ta o seu papel integrador nos sistemas de circulação e irradiador de 
inovações na região. 

3. Nessa perspectiva, no curto e médio prazos, a Amazônia deve 
rá ainda aproveitar os importantes avanços da frente minero-metalúrgica, 
verticalizando e reestruturando os complexos econômicos já criados, para 
maior adequação aos sistemas ambiental e social da região. 

Em relação à implantação de novos complexos, é indispensável 
estabelecer critérios que assegurem o uso não predatório dos recursos 
naturais e a difusão de seus efeitos multiplicadores do emprego e da 
renda na região. Além disso, mecanismos devem ser implantados para 
exigir dos empreendimentos existentes, níveis crescentes de agregação 
de valor ao minério extraído, mediante o seu processamento na região. 
Mecanismos de outra natureza devem também ser mobilizados para inte 
grar a produção mineral com outras que atendam de maneira mais direta 
às necessidades da população. 

4. Na Zona Franca de Manaus devem ser aprofundados os meca 
nismos voltados para a elevação dos níveis de qualidade e produtividade 
das empresas industriais, bem como para a adequação dos processos 
às exigências da internalização tecnológica e da especialização. 

Devem também ser definidos critérios disciplinadores para a im 
plantação e funcionamento das Áreas de Livre Comércio na região, de 
modo a não inibir a indústria de transformação de matérias-primas locais. 
Por outro lado, a localização em Manaus faz da Zona Franca um fator 
estratégico para a integração continental e melhor inserção na economia 
mundial. 

5. A implantação recente dos complexos agro-industriais, na Ama 
zônia, impõe a necessidade de estabelecer medidas que impeçam que a 
sua expansão se faça à custa do desmatamento e da degradação dos 
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recursos hídricos e dos solos. Do mesmo modo, práticas agrícolas de 
manejo sustentável dos recursos naturais devem ser incentivadas, bem 
como processos de avanços tecnológicos que promovam a ampliação 
das oportunidades de trabalho na região. Nesse particular, é indispensá 
vel não perder de vista a importância da incorporação de unidades de 
beneficiamento e armazenamento, como procedimentos de agregação 
de valor aos produtos regionais, sobretudo aqueles resultantes do traba 
lho dos pequenos produtores. 

6. Concomitantemente, deve-se iniciar um esforço de longo prazo, 
de implementação dos novos segmentos e ramos vinculados aos recur 
sos naturais renováveis e à biodiversidade, com base em tecnologias 
avançadas e conhecimentos regionais: agro-indústria de produtos natu 
rais, indústria de pesca, complexos agro-florestais e madeireiros, bio-in 
dústria e ecoturismo. As potencialidades naturais específicas da região, 
incluindo o seu rico e original banco de germoplasma, oferecem condi 
ções, ainda não suficientemente utilizadas, para multiplicação e diversifi 
cação de empreendimentos de variados tipos e dimensões. Entre outras 
oportunidades de investimentos destacam-se a agricultura de várzea, a 
pesca e a piscicultura, a fruticultura, a produção de óleos essenciais, 
plantas aquáticas, especiarias, palmitos e cocos, fármacos e produtos 
medicinais e criatórios em geral. 

Integração Interna e Externa 

7. A experiência secular das tentativas de ocupar e desenvolver a 
Amazônia, as distâncias a vencer, a diversidade social e a força da natu 
reza, ensinam que a estratégia de desenvolvimento não pode pretender 
se exercer continuamente em todo o extenso território - nem em todos os 
lugares, nem em tempos idênticos - sob pena de dispersão excessiva da 
população, dos investimentos e da degradação ambiental. 

A estratégia de ocupação e desenvolvimento da Amazônia terá que 
ser gradual e pluralista, integrando ritmos, níveis de densidade tecnológica 
no uso dos recursos e formas diversificadas de acesso à infra-estrutura 
econômica e social. Para uma efetiva integração da região, é indispensá 
vel utilizar processos disciplinadores de gestão territorial e ambiental. 

8. A gestão territorial envolve decisões compartilhadas sobre o uso 
sustentável do espaço geográfico e dos recursos naturais, para o que se 
requer a gestão ambiental. Esta última corresponde à aplicação de um 
conjunto de normas e procedimentos que visam a proteção dos 
ecossistemas e a manutenção da qualidade ambiental. Compreendem 
eles, na Amazônia, essencialmente. planos de manejo para os recursos 
naturais (com destaque para os florestais e os hídricos), o licenciamento, 
a fiscalização e o controle ambientais e a demarcação de unidades de 
conservação. 
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9. O mais importante instrumento para a gestão territorial é o 
Zoneamento Ecológico-Econômico. Seu papel é o de um instrumento do 
planejamento, visando agilizar a transformação territorial com base no 
reconhecimento das diferenças espaciais e temporais. Ele não é um fim 
em si, nem mera divisão física ou para usos do solo e tampouco 
corresponde a zonas homogêneas e estáticas. Mas constitui um instru 
mento político de regulação do uso dinâmico do território. significando o 
planejamento das diferenças segundo critérios de sustentabilidade, que 
podem ser modificados à luz de novas técnicas de manejo. 

Na medida em que define níveis de sustentabilidade e de 
vulnerabilidade que permitem prognósticos sobre comportamentos futu 
ros em face das diversas alternativas do uso do território. o zoneamento 
não só integra o conhecimento técnico e científico, corno também as dis 
tintas propostas dos agentes sociais que intervêm no território. É, assim, 
além de tudo, um instrumento de negociação e ajuste entre as diversas 
propostas de desenvolvimento para a região. 

O zoneamento, grosso modo, pode ter como ponto de partida três 
tipos de zonas básicas na Amazônia, destinadas a usos distintos: 

a) Zonas Produtivas. onde o uso dos recursos naturais pode ga 
rantir. mediante crescente incorporação de progresso técnico, melhor 
qualidade de vida à população; 

b) Zonas Críticas. que pela especialidade de seus sistemas 
ambientais necessitam de tecnologias adequadas para seu manejo; 

e) Zonas Especiais, de dois tipos: aquelas correspondentes a Áre 
as Indígenas, Reservas Extrativistas e Unidades de Conservação e as 
que correspondem a sítios de relevante interesse histórico, paisagístico e 
cultural para o ecoturismo, ou a áreas estratégicas, de fronteiras ou não. 

Tais zonas devem, desde já, servir para orientar a expansão das 
atividades e o traçado das grandes redes de articulação regional. O 
zoneamento detalhado do uso da terra é etapa posterior. 

1 O. De fato, a construção das articulações internas e externas da 
região é condição para o novo padrão de sua inserção no Projeto Nacio 
nal. Além das funções de adensamento das redes internas na região, as 
articulações devem constituir-se também em importante fator de aproxi 
mação com o país e deste com o continente. O reconhecimento dessa 
possibilidade conduz à recomendação de definir e implantar corredores 
de integração nacionais, intrarregionais e continentais. 

Graças à sua vasta rede hidrográfica, a Amazônia presta-se natu 
ralmente à construção de hidrovias em conexão com as demais vias de 
superfície - ferrovias e rodovias - bem como com o transporte aéreo. 
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Novas tecnologias de transporte devem ser objeto de pesquisa e 
desenvolvimento em função das características regionais. Ao mesmo tem 
po é fundamental promover a modernização, normatização, padroniza 
ção e classificação das embarcações de madeira tradicionais. 

A política de transporte para a região deve, por isso, basear-se 
crescentemente no eficiente aproveitamento dessa potencialidade, fazendo 
da rede hidroviária a espinha dorsal do sistema integrado de transportes. 
A implantação dessas malhas intermodais de transporte permitirá tam 
bém tirar proveito. da posição estratégica da região e deverá completar 
se com o estabelecimento de eixos de acesso ao Caribe e ao Pacífico. 
atingindo mercados mundiais, onde os- produtos da Amazônia até o mo 
mento ressentem-se da falta de competitividade. 

11 . Do mesmo modo, as condições específicas da Amazônia, 
notadamente as distâncias, reclamam a implantação de redes 
tecnologicamente mais avançadas de comunicação, envolvendo o uso 
generalizado da telemática e o emprego de satélites de baixa altitude 
para múltiplos usos, especialmente para a telefonia rural. O isolamento 
das comunidades exige também um forte investimento na rede de TV 
Educativa por satélite, como meio de superar a distância cultural dases 
colas na região. 

1 
l, 

r1 

12. Por outro lado, novas usinas hidrelétricas serão essenciais para 
o alargamento global da oferta de energia do país (face ao esgotamento 
dos potenciais de outras regiões) e o melhor atendimento da própria re 
gião. Ao mesmo tempo, usinas de pequeno porte deverão ser dissemina 
das na região para o atendimento das necessidades locais do setor pro 
dutivo e das populações isoladas. Ao lado dessas fontes. é preciso incor 
porar crescentemente o aproveitamento de fontes de energia limpa, alter 
nativas (gás natural, biomassa, solar e eólica, dentre outras), especial 
mente as renováveis, 'abundantes na região e, no caso da biomassa, com 
emprego intensivo de mão-de-obra. A hierarquização e a progressiva 
interligação dos sistemas, dentro e fora da Amazônia brasileira, por fim, 
são condições básicas para o acesso crescente de todos às fontes atuais 
de suprimento de energia elétrica. 

13. Além disso, a demanda crescente pelos múltiplos usos dos 
recursos hídricos tem especial significação na Amazônia, dada a partici 
pação fundamental desses recursos, não apenas na geração de energia, 
mas também para a navegação, o consumo humano direto, o saneamen 
to e, ainda, como insumo básico de diversas atividades econômicas regi 
onais importantes, tais como extrativismo, piscicultura, aquicultura, mine 
ração e garimpagem, agropecuária, indústria de transformação, recrea 
ção e turismo. Os recursos hídricos são, ademais, um fator crucial na 
manutenção do equilíbrio ecológico. não apenas regional, mas até global. 
razão pela qual o seu cuidadoso e eficiente gerenciamento se faz indis 
pensável na região. 
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14. A extensão territorial, a longa faixa de fronteira (cuja demarca 
ção necessita. ainda, ser intensificada e adensada), a precariedade das 
comunicações. a deficiência das vias de transporte e as características 
naturais materializam as dificuldades relacionadas à vigilância, proteção 
e segurança na região. 

Nesse particular, as Forças Armadas sempre se fizeram presentes 
e desempenham um papel insubstituível. Ele se expressa. inclusive, em 
funções sociais de apoio e cooperação com as comunidades ribeirinhas 
e indígenas e os núcleos populacionais mais isolados. Para tanto, as For 
ças Armadas devem dispor de efetivos e meios materiais compatíveis 
com a extensão territorial amazônica, adequadamente capacitados. 

Do mesmo modo é fundamental o fortalecimento de ação da Polícia 
Federal. responsável pela vigilância e proteção de ecossistemas naturais 
e reservas indígenas, bem como o combate ao contrabando e ao 
narcotráfico. 

Por todas essas razões, as ações de vigilância e proteção da re 
gião dependem de sistemas integrados de comunicação e de um banco 
de dados que permitam o acesso às informações. Somente assim será 
possível desencadear prontamente as ações de proteção ao meio ambi 
ente e de preservação da soberania nacional. 

Valorização Humana 

15. A valorização humana, objetivo final da Política, tem como fina 
lidade a promoção da dignidade das pessoas e o seu acesso à cidada 
nia, o que implica na garantia de segurança pública e justiça. A longo 
prazo, a estratégia para alcançá-la repousa nos mecanismos de 
internalização da riqueza e no desenvolvimento científico-tecnológico, como 
indicado. 

Essa estratégia, não obstante. não prescinde de ações específicas 
para a valorização humana com as seguintes prioridades: 

a) prover condições de existência digna, mediante a superação de 
carências básicas em educação, saúde, habitação e transporte, bem como 
condições de competência mediante o acesso à informação e a 
capacitação para a produção e a gestão; 

b) privilegiar as atividades que contribuam para a oferta de empre 
go na região; 

e) implementar a regularização fundiária, uma política diferenciada 
de crédito e serviços de assistência técnica para o acesso estável à terra; 
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d) promover a prática de compartilhar as decisões e ações sobre o 
destino das áreas em que as populações habitam; 

l 

e) garantir o direito à diferença mediante a preservação do 
patrimônio cultural, com especial atenção às comunidades indígenas. to 
davia inseridas no contexto dos valores fundamentais da Nação. 

16. A superação das carência básicas e a capacitação das popu 
lações devem ser orientadas para a diversidade regional. Por um lado, a 
concentração populacional crescente nos grandes centros urbanos, trans 
formados em bolsões de pobreza, degradação ambiental e recepção/ 
difusão de doenças, coloca com alta prioridade a exigência do provimen 
to de condições de habitabilidade, envolvendo saúde, saneamento bási 
co e habitação. Por outro lado, a educação ambiental e a capacitação 
devem se dlrecionar para a geração de tecnologias de baixo custo capa 
zes de solucionar o problema, de conservar o meio ambiente, e de ampli 
ar as oportunidades de trabalho, assim como para a geração de 
tecnologias destinadas à melhoria dos serviços. 

17. Tais carências decorrem da associação entre a intensa mobili 
dade da população e a urbanização desordenada e não se resumem à 
precariedade das condições de vida. Os deslocamentos contínuos para 
novas fr.entes de expansão rompem o delicado equilíbrio ecológico, agra 
vando o quadro das endemias rurais e se constituindo em fatores de trans 
missão de doenças. Por sua vez, os núcleos urbanos que acolhem a po 
pulação móvel transtornam-se em centros de recepção e difusão de do 
enças. Considerando que a maior parte da população amazônica con 
centra-se. hoje, em núcleos urbanos, fica evidente que eles se constitu 
em, crescentemente, em um dos maiores problemas sociais e ambientais 
da Amazônia. 

Com efeito, as cidades constituem fator crítico, na medida que tor 
nam-se condição crucial do desenvolvimento. enquanto mercado consu 
midor, mercado de trabalho, nó das redes de circulação e informação e 
base de apoio para produção e para ações diretivas. Cabe ao poder 
público desenvolver ações para ordenar o crescimento urbano. 

18. Por outro lado, no extremo oposto, a dispersão e o isolamento 
das comunidades nas frentes de expansão, reservas extrativistas. unida 
des de conservação, áreas indígenas, ribeirinhas e de fronteiras políticas, 
colocam como prioritária a extensão até elas dos serviços e da informa 
ção. Nesse caso, esforços devem se concentrar na implementação ou 
ampliação da prestação de serviços de educação e saúde à distância, 
por telecomunicações, ou por unidades móveis, além de dedicar-se à 
capacitação para o planejamento e a gestão comunitários. 

19. Regularização fundiária, crédito e assistência técnica devem 
ser proporcionados para garantir acesso estável à terra (seja por proprie- 
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dade, usufruto ou outras formas), de modo a favorecer a fixação dos pro 
dutores e reduzir o afluxo para as cidades. 

20. Prática essencial ao desenvolvimento sustentável, por seu ca 
ráter democrático e por somar conhecimentos de todos os agentes soci 
ais, o crescimento compartilhado deve ser estimulado mediante incenti 
vos à construção e regulamentação de parcerias entre diferentes esferas 
de governo e segmentos sociais, bem como à consolidação de parcerias 
já atuantes, como é o caso de órgãos da administração pública federal, 
Forças Armadas, Igrejas e ONG's. 

21 . O desafio de como incluir todas as populações nos benefícios 
previstos do desenvolvimento sustentável, sem forçar a descaracterização 
da sua identidade cultural, impõe-se como um dever do Estado. Parcela 
de recursos orçamentários, fundos e incentivos fiscais devem ser desti 
nados pelo Governo Federa! para esse fim. A demarcação das terras 
indígenas e o ensino bilíngüe das suas populações incluem-se aí, no bojo 
dos sistemas e processos educacionais nacionais. 

22. A internalização de níveis crescentes de sustentabilidade eco 
nôrruca, ambiental e social na região depende da elevação da capacida 
de de pesquisa das suas instituições, que constituem um dos fronts mais 
avançados e diversificados da região para o cumprimento dessa diretriz. 

Cabe também ao sistema de ciência e tecnologia gerar e adaptar 
tecnologias que viabilizem os objetivos de reconversão e reestruturação 
da base produtiva tradicional da região, com ênfase especial naqueles 
processos de reconhecido impacto ambiental e dotados de fraca capaci 
dade de melhorar a qualidade de vida das populações 

São mecanismos principais para a elevação da capacidade cientí 
fica e tecnológica da região: 

a) a consolidação da CORPAM - Comissão Coordenadora Regio 
nal de Pesquisa na Amazónia, cuja atuação étundarnental na definição 
de diretrizes específicas, alocação de recursos e acompanhamento da 
execução do Pia.no de Ciência e Tecnologia para a região; 

b) o fortalecimento e ampliação do Programa de Formação de Re 
cursos Humanos, voltado para a implementação do Projeto Norte de Pós 
Graduação e o Projeto Norte de Interiorização das universidades; 

e) o fortalecimento institucional dos órgãos estaduais de Ciência e 
Tecnologia, com a definição de um modelo de gestão compatível com as 
potencialidades e demandas específicas da região: 
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III -INSTRUMENTOS DE ACÃO 

A implementação da Política Nacional Integrada para a Amazônia 
Legal depende da determinação de dotá-la de recursos financeiros, rné 
todos de administração e enquadramento institucional adequados, assim 
como de procedimentos flexíveis e seguros de transição de ações setoriais 
para ações integradas. 

Recursos Financeiros do Projeto 

2. O fortalecimento da presença do Estado na região solicita a 
provisão de meios para infra-estrutura básica, mediante execução direta 
ou em parceria com governos locais, e com particulares, bem como uma 
melhor articulação com a sociedade. Esses recursos provirão do atual 
FNO - Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte, mas 
reformulado. A ele deverão ser agregados recursos atualmente pulveriza 
dos e dispersos do PIN-PROTERRA, do Programa Amazônia Integrada 
do BNDES, de recursos do Banco do Brasil, e alocações no Plano Plurianual 
e nos orçamentos federais anuais regionalizados, bem como nos seus 
congêneres estaduais e municipais. 

Os recursos provenientes de empréstimos externos e doações de 
governos estrangeiros, a exemplo do PRODEAGRO-MT, PLANAFLORO 
RO e PROGRAMA PJLOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPI 
CAIS DO BRASIL (PPG-7), deverão, em decorrência do que foi enuncia 
do anteriormente, reforçar a atuação do Estado em suas áreas de compe 
tência, constituido-se em fatores adicionais de implementação da Política 
Integrada. 

A seu turno, o apoio às atividades produtivas do setor privado de 
pende de um jogo equilibrado entre mecanismos de estímulos e 
desestímulos dentro do quadro mais amplo, articulado e harmónico, do 
desenvolvimento econômico e social do país. 

Neste particular, a ação do Estado nacional na Amazônia será pre 
dominantemente de indução, mediante vantagens {fiscais, tributárias, tra 
balho e outras), espacialmente localizadas e setorialmente privilegiadas, 
em consonância com as Diretrizes desta Política. O Fundo, assim 
reformulado, desempenhará papel importante por assegurar apoio tam 
bém a projetos sociais, assim como aos investimentos produtivos 
prioritários, dotados de grande potencial de irradiação dos seus resulta 
dos positivos. 
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3. Esta função do Estado, porém, é subsidiária , e não deverá inibir 
o uso do produto dos incentivos previstos, diretamente pelos contribuin 
tes que sejam autorizados a fazer as deduções. O sistema vigente. com 
seus acertos e erros, no entanto, precisa ajustar-se a esta Política. 

4. Além disso, pretende-se destinar parcela dos recursos recolhi 
dos em função das isenções tributárias (IRPJ e outros), a um novo meca 
nismo de financiamento, o FDCTAM - Fundo de Desenvolvimento Científi 
co e Tecnológico da Amazônia. a ser reforçado com aportes estaduais, 
empréstimos internacionais e cobrança de taxas incidentes sobre financi 
amentos públicos a projetos privados. Ele fomentará as atividades de 
pesquisa e experimentação relacionadas diretamente com as caracterís 
ticas naturais da Amazônia, em especial as da sua biodiversidade. O que 
se espera desse procedimento é contribuir de modo criativo para ades 
coberta de soluções alternativas em favor do desenvolvimento econômi 
co e social da própria região do país. 

Modelo de Gestão 

5. A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, sendo esta 
a partir de agora uma questão nacional, precisa acomodar-se no bojo de 
uma visão também nacional das desigualdades e dos meios de superá 
las. Vincula-se a procedimentos que devem ser capazes de contribuir 
para cercear os mecanismos inter-regionais agravadores daquelas desi 
gualdades, e consolidar os que contribuem para superá-las. 

O êxito do Projeto Amazônico requer o máximo aproveitamento dos 
efeitos positivos dos investimentos. mediante procedimentos apropria 
dos, tais como: 

• mecanismos de atração dos investimentos privados, com orien 
tação espacial e setorial, inter e intra-regional; 

• mecanismos de compensação dos desafios amazônicos aponta 
dos na Concepção Básica; 

• mecanismos de internalização de ligações e articulações técni 
cas e econômicas entre setores produtivos, locações empresariais, com 
ponentes e processos de produção na Amazônia; 

• mecanismos de retenção desses resultados e das poupanças 
acumuladas na região, com o intuito de conter o vazamento excessivo 
dos lucros gerados, sobretudo, pelos grandes projetos. 

6. A fundamentação desta Política adere à idéia de que o planeja 
mento do desenvolvimento econômico e social do país deve fazer-se 
mediante a precisa articulação das propostas de âmbito nacional com as 
de âmbito regional. Um dos grandes desafios, que só assim poderá ser 
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devidamente enfrentado, é o de compatibilizar os projetos das diferentes 
macro-regiões entre si e de todos eles com o Projeto Nacional para o 
terceiro milênio. Essa estruturação conduz à adoção de uma sistemática 
de planejamento una, conjunta, orgânica, envolvendo Planos nacionais e 
regionais e refletindo parcerias entre governos e sociedade - sistemática. 
aliás, prevista na Constituição. 

7. A reestruturação dos organismos regionais deve obedecer à 
mesma preocupação. No caso da Amazônia, uma solução possível, entre 
outras, é a criação de uma agência multilateral responsável pela ação 
compartilhada do Governo da União com os dos Estados e Municípios 
amazônicos, dos setores produtivos e da sociedade. 

Adequação Institucional 

8. A concepção da Política e as diretrizes para sua implementação 
impõem a revisão dos aparatos institucionais pré-existentes, voltados para 
o objetivo fundamental da República, tendente à redução das desigual 
dades sociais e regionais. Essa revisão se fará ao nível da própria Cons 
tituição e das regras infra-constitucionais reguladoras. 

Os escopos da revisão constitucional serão quatro: 

• fazer a União dividir com os Estados e a sociedade a respon 
sabilidade pelos planejamentos nacional e regional, bem como pela sua 
execução; 

• elaborar a legislação que regulamentará as provisões constitu 
cionais relacionadas com a questão regional e, mais especificamente, a 
amazônica; 

• assegurar os recursos financeiros e outros meios mínimos re 
queridos para efetivação do Projeto Amazônico; 

• desimpedir o quadro constitucional das provisões que dificul 
tam a consecução do objetivo fundamental de maior eqüidade entre regi 
ões e reforçar as que a fortalecem. 

Estratégia de Transição 

9. O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, através da sua Secretaria de Coordenação dos Assun 
tos da Amazônia Legal, no desempenho de suas funções específicas, se 
incumbirá de propiciar as condições para a efetivação do Projeto Amazô 
nico, coordenando, supervisionando e acompanhando as ações pertinen 
tes. 
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Para tanto, entre outras providências, deverá assessorar-se de gru 
pos técnicos de alto nível, interdisciplinares, capazes de repensar inces 
santemente, e de forma integrada, a região dentro do contexto nacional e 
internacional de mudanças aceleradas. Fundamental será a inserção desse 
Ministério no Sistema Nacional de Planejamento, assim como seu 
entrosamento com os Ministérios setoriais, organismos regionais e seus 
pares estaduais e municipais. 

A missão do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, em síntese, no que respeita aos futuros alternativos 
para a região, em consonância com a concepção e as diretrizes da Polí 
tica Nacional Integrada para a Amazônia Legal, é uma missão integradora 
que não se confunde ou superpõe às missões dos Ministérios setoriais. 
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ANEXOS 

DECRETO Nº 1.541, DE 27 DE JUNHO DE 1995. 

Regulamenta o Conselho Nacional da Amazônia Legal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, 

DECRETA 

Art. 12 - Ao Conselho Nacional da Amazônia Legal - CONAMAZ, 
órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, compete: 

1 - assessorar o Presidente da República na formulação e no acom 
panhamento da implantação da política nacional integrada para a Ama 
zônia Legal; 

li - coordenar e articular as ações da política nacional integrada 
para a Amazônia Legal, em conjunto com os governos estaduais e muni 
cipais, considerando as dimensões sociais e econômicas, garantindo o 
desenvolvimento sustentável, a proteção e preservação do meio ambien 
te e a melhoria da qualidade de vida das populações; 

111 - coordenar e harmonizar as ações dos órgãos federais volta- 
das para a execução da política nacional integrada para a Amazônia Le 
gal; 

IV - articular ações para implementação dessa política, de forma a 
atender a situações que exijam providências especiais ou de caráter 
emergencial; 

V - acompanhar a implementação da política nacional integrada 
para a Amazônia Legal no âmbito federal; 

VI - opinar sobre projetos de lei relativos à ação do Governo Fede 
ral na Amazônia Legal; 

VII - deliberar e propor medidas sobre situações e fatos que exi 
jam imediata e coordenada ação do Governo Federal. 
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Art. 2º - O Conselho Nacional da Amazônia Legal reunir-se-á medi 
ante convocação do Presidente da República, que presidirá cada ses 
são de instalação dos trabalhos e designará o presidente da reunião. 

Art. 3º - O Conselho Nacional da Amazônia Legal será composto: 

1 - pelos titulares dos seguintes Ministérios: 

a) do Meio Ambiente , dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 
b) da Administração Federal e Reforma do Estado; 
e) da Aeronáutica: 
d) da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; 
e) da Ciência e Tecnologia; 
f) das Comunicações; 
g) da Cultura: 
h) da Educação e do Desporto; 
i) do Exército; 
j) da Fazenda; 
k) da Indústria, do Comércio e do Turismo; 
1) da Justiça: 
m) da Marinha; 
n) de Minas e Energia; 
o) do Planejamento e Orçamento; 
p) da Previdência e Assistência Social; 
q) das Relações Exteriores; 
r) da Saúde; 
s) do Trabalho; 
t) dos Transportes. 

li - pelos titulares dos seguintes órgãos: 

a) Estado-Maior das Forças Armadas: 
b) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; 
c) Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Pla 

nejamento e Orçamento. 

Ili - pelos Governadores dos Estados que compreendem a Amazô 
nia Legal. 

Parágrafo único. A critério do Presidente da República, poderão 
ser convidados a participar das reuniões do CONAMAZ, sem direito a 
voto, autoridades federais, estaduais e municipais, representantes dos 
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Poderes Legislativo e Judiciário, lideranças regionais e representantes 
dos meios acadêmicos, científicos, empresariais e dos trabalhadores, li 
gados à região. 

Art. 4º - A Secretaria -Executiva do Conselho Nacional da Amazônia 
Legal, será exercida pelo titular da Secretaria de Coordenação dos As 
suntos da Amazônia Legal, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recur 
sos Hídricos e da Amazônia Legal. 

Art. 5º - Med"iante proposta da Secretaria-Executiva, o Conselho 
Nacional da Amazônia Legal poderá criar comissões de assessoramento 
técnico e grupos inter-setoriais. mediante resolução, que definirá, para 
cada uma delas, sua atribuição, composição, duração e outros elemen 
tos indispensáveis ao seu funcionamento 

Parágrafo único. As comissões previstas nesse artigo poderão con 
vidar autoridades federais, estaduais e municipais. representantes dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, lideranças regionais e representantes 
dos meios acadêmicos, científicos, empresariais e dos trabalhadores, para 
colaborar em assuntos do interesse da Amazônia Legal. 

Art. 6ç -A participação dos membros do CONAMAZ é considerada 
serviço de natureza relevante e não será remunerada. 

Art. 7º - O regimento interno do CONAMAZ será aprovado pelo 
Plenário e publicado mediante portaria do Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

Art. 8Q - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 99 - Revoga-se o Decreto nº 964, de 22 de outubro de 1993. 

Brasília, 27 de junho de 1995; 174º da Independência e i07º da 
Repúblíca. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Gustavo Krause. 
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CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL 

RESOLUÇÃO Nº 4, de 14 de julho de 1995. 

O Conselho Nacional da Amazônia Legal - CONAMAZ, no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 1 g do Decreto n9 1.541, de 27 de junho 
de 1995, e considerando o disposto na Resolução ng 1, de 17 de novem 
bro de 1994 do mesmo Conselho e na Portaria nº 78, de 23 de março de 
1995 do Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô 
nia Legal, 

RESOLVE: 

Art. 1° Recomendar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Re 
pública a adoção do texto referente à Política Nacional Integrada para a 
Amazônia Legal, anexo a esta Resolução. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO 
Presidente da Ili Reunião Ordinária do CONAMAZ 

JOSÉ SEIXAS LOURENÇO 
Secretário-Executivo do CONAMAZ 
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