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?ROGRAMA NOSSA NATUREZA 

- Relatório do Roaultadoo - 

Lançado pelo Senhor Presidente da República, em 

outubro de 1988, com o objetivo me estudar e formular 

propostas adequadas à uma politica de Governo para o meio 

ambiente, o 

assegurar as 

sustentado, 

também, procurava 

um desenvolvimento 

ecossistemas e 

Programa Nossa Natureza, 

condições essenciàis para 

aliado à integridade dos 

voltado, prioritariamente, para as necessidades da chamada 

Amazônia Legal Brasileira. 

Consciente da complexidade e dificuldades da 

tnrcfn a ser realizada, foi criadn uma ~Gtrutura cornpoR!n 

por uma Comissão Executiva e seis Grupos de 

integrados por membros dos Ministérios e ôrgãos 

'I'rabalho, 

Públicos 

diretamente envolvidos com a problemática ar,1biental, 

gr•ra 1 dos 

Militar e 

cnb~ndo a responsabilidade da coordenação 

trabalhos ao Ministro Chefe do Gabinete 

Secretário-Geral da Secretaria de Assessoramento da Defesa 

Nacional. 

Os estudos procedidos pelos Grupos dn Trabalho 

Intcrministeriais foram consolidados em instrumr,ntos 

l~gAiS e mecanismos administrativos, ao mesmo tnrnpo cm 

dl~positivos instlturionoi~ eram ola~oradoN 

encaminhamento ao Legislativo. 

Após amplo debate pelos diversos segmentos da 

sociedade nacional, a 6 de abril de 1989, o Senhor 

Presidente da República aprovava o arcabouço legal do 

Programa. Os projetos de lei foram encaminhados ao 

Congresso Nacional, enquanto Decretos, Portarias e 

MPmorandos Presidenciais formalizavam os atos do Executjvo. 

Hoje, ~provadas as leis pelo Legislativo, e 

promulgadas pelo Poder Executivo, completando o conjunte de 
Diplomas Legais, pode a nação brasileira orgulhar-se a,, 

possuir uma das mais modernas legislações voltadas para a 

proteção do meio ambiente e 

renováveis. _ 
dos recursos naturais 



.. . 

Respeitados os limites e retardos naturais 
atividades de desencadeamento do Programa, é 
afirma~-se que a gestão ambiental ganhou impulso e 

nas 

com o Programa Nossa Natureza. 

justo 

fôlego 

Dentre as principais bases do programa pode~se 
destacar1 

No que diz respeito a Cobertura Floristica, 

_foram promulgadas Leis e baixados Decretos, 
adequando o Código 

nacional, ordenando o 

flore~tal através 

Florestal à nova realidade 

consumo de matéria prima 

obrigatoriedade de' 
apresentação do Plano Integrado: 

Floresta-Indústria; normatizando os incentivosí 

fiscais relacionados ao Fundo de Investimento 

Setorial - Flore_stamento e Reflorestamento e os 

créditos oficiais ou projetos agrícolas e 

pecuários na Amazônia Legal, bem como dispondo 
sobre a 
créditos: 

suspensão temporária ~esses mesmos 

Foi concluída a primeira etapa de 

criação de novo sistema para unidades protegidas; 

_criadas 4 (quatro) Ãreas de Proteção Ambiental_ com 

273,400 hectares, 6 {seis) novas Reservas 

Biológicas, com 457 .508 hectares, 1 (uma) Útação · 

Ecológica com 4.070 hectares, 6 (seis) Parques 

Nacionais com 870.270 hectares e ·12 (doze) 

Florestas Nacionais somando 7,609.318 hectares, 

Ainda foram instituídos o Programa Nacional d~ 
:• 
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Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Preservação 
dos Incêndios Florestais e o Plano Emergencial de 
Cont.x-olo da Ourrubadas a Quoim11da11 n11 J\mnzôni11 
Leg11l. 

O uso de su6stâncias químicas e processos 
inadequados de mineração foram disciplinados por 
Leis, Decre~os, Portarias e Regulamentos que 
incluíram o regime de permissão de lavra 
garimpeira, o procedimento para habilitação ao 
titulo de permissão de lavra garimpoira; a 
abertura de linhas de crédito para apoio ã 
atividade garimpeira, a inspeção e fiscalização do 
uso de agrotóxicos, bem como o controle dos 
mo~mo•, a! incluídas II f>f.!!HJuiirn, t,ror1,iç1'io, 
embalagem, comercialização, propaganda, 
utilização, importação, exportação, destino dos 
resíduos e classificação; a obrigatoriedade de 
apresentacão do Plano de Recuperação de Ãrea 
Degradada pelo garimpo: a comercialização e uso do 
mercúrio metálico e do cianeto e de outras 
substâncias, em áreas de extração do ouro e para a 
preservação da madeira. 

No setor de estruturação do Sistema de Proteção 
Ambiental, criou-se e estruturou-se o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e ªY"' 1i,•curflofl 
Naturais Renováveis, instituiu-se o Plano 
Nacional ~e Meio Ambiente e o Sistema de 
Monitoramento Ambiental e dos Recursos Naturais 
por Satélite: criou-se o Núcleo de Monitoramento 
Ambiental e dos Recursos Naturais por Satélite: 
alocou-se recursos orçamentários para as despesas 
de fiscalização e prevenção de queimadas. Desta• 
forma, fortaleceu-se a protecão aos ecossistemas 
do Pantanal, da Mata Atlântica, da Zona Costeira, 
da Baixada Maranhense e da Amazônia Legal, 

Quanto ã educação, o lançamento pelo 
Ministério da Educação do Programa de Educação 
Ambiental, destinado numa primeira etapa, a 
Pré-Escola e ao Ensino fundamental dos Estados 
que integram a Amazônia Legal vem dar ínlci~ a uma 
ação educativa à criação de uma mentalidade 
conservacionista e de proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais renováveis, Iniciando-se 
nas práticas educativas do ensino biisico, 
ro spondondo aos anseios nac í on a is e xpr o nnon na 
Constituição de 1988 e incorporando o Parecer 
226/87 do Conselho Federal de Educação, o Programa 
rt'fOt'Q<lU o ctlriitor int<'rcH11cipli111,r, M1fol 17.t1nrlr, ri 

acão integrada em unidades tcrniittcas. PerpaRaando 
as disciplinas curriculares, atingindo os 
materiais de ensino, as atividades escolares, as 
relações entre alunos e professores e da escola 
com a comunidade~ sendo presentes as 
pioneiras executadas em algumas 

experiências 
Unidades da 

Federação, assim como a opinião de 
especialistas e org~nismos dedicados 

educadores, 
ao meio 

ambiente, o Progrsma obteve a adesão dos 6rgãoa 
educativos de todos"os n!veis, 

Ao mesmo tempo, os 
Teleducação inclu!ram noções ~e 
preservação do meio ambiente nos 

p,:ogram;is 
o co l D'Jf ti 

curriculoa 

de 

de 
matérias apresentadas nos telecursos de 10 e 20 

graus. 
A conscientizacão nacional sobrE:' a 

questão do meio ambiente 
participação 

caracterizou-se, 
amplamente, pela interessada e 
constante, da sociedade brasileira, na discussão e 
debate da questão. A criação de oportunidadPB de 



manifestação, em seminários, encontros, simpósios, 

debates; a divulgacão de informacões ambientais 

atravêa do coluna• oareciali1ndo• em revistàã , 

jornais, programas especiais de televisão e de 

ensino ã distância, propiciando 

assunto, informação e análise de 

aspectos, conduziram à criação e 

conhecimento do • todos os seus 

à formação de 

opinião sobre a questão do meio ambiente. 

Na área de pesquisas, através da Lei 7796/89 e 

do n0crcto 98.829/90, instituiu-se a Comissão 

Coordenadora Reg;onal de Pesquisas na Amazõnia. 

Convênio realizado com o Banco do Brasil 

fortal0ceu a atividade do Instituto de Pesquisas 
d11 l\m:i::-t'>nh., /d11cln, Oll MJniot(•rion dii l·:duc:açlio n 
da Ciência e Tecnologia incrementaram o Programa /' 

Norte de Pós Graduação, bem como a política na 

área de recursos humanos, aumentando o número de 

projetos de pesquisas ecológicas na Amazônia. 

Quanto à proteção do meio ambiente, das 

comunidades indígenas e das populações envolvidas 

no processo extrativista, instrumentos legais 

foram instituídos visando a ordenação territorial; 

concedeu-se prioridade para implantação de 

as~pnt3m~ntos extrativistas) 

Nnr{nn~l do Moio Ambiente, 
criou-se o Fundo 

estabolecou-so as 
bases para realização, pelo IBGE, do 

ecológico-econômico da Amazônia L~gal, 

imprescindível e inadiável, que 

conhecimento das potencialidades, 

zoneamento 

fundamento 

conduz ao 

limitações, 

• 

problemas ambientais e conflitos sócio-económicos, 

a fim de se empreender o planejamento de ocupação 

da regíão com base no manejo racional dos recursos 

naturais, o que resulta na melhoria da qualidade 

de vida da população e a sustentabilidade 

permanente dos ecossistemas. 

Consiucrando a realidade atual, o trabalho 

realizado se situa na área de um macro planejamento, que 

pode ser apresentado em qualquer foro para discussão. 

Muitas das metas estabelecidas em sua formulação foram 

atingidas. No entanto é importante ressaltar que sendo o 

Programa de âmbito nacional, a continuidade 

preconizadas deve ser atenção especial do 

sentido de fortalecer e agilizar as ações 

para que a implementacão torne-se efetiva 

ca111pos programados. 

das medidas 

Governo, no 

em andamento, 

em todos os 

Em 

relacionados, 

documento11 anoxoR I e II,· 
diplomas 

ach11rn-sc 

legais, 

base de 

julgadas 

respectivamente, 09 

resultantes do Programa, que cons~ituem a 

legislação brasileira do meio ambiente e as ações 

necessárias, para a complementação desse.arcabouço legal • .. 
Brasilia-DF, em 07 de março de 1990 

Gen Div ROBEN'S BAYMA DENYS 
Ministro Chefe do Gabinete Militar 

e Secretário-Geral ,da SADEN/PR 

PROGRAMA NOSSA NATUREZA 

- Ane~Q I ao Relat6rio de Reoultadoo - 

O levantamento das atividades desenvolvidas, até 

esta data, realizado pela Comissão Executiva do Programa 

Nossa NaturPza, demonstra que, consideradas 

estabel~cidas, muitas ações foram instituidas 

as mct.ar; 

em Diplomas 

debates 

sociedade 

Legais que ~m 

extensivos em 

SU.'.l tramitação, 

todos os foros 

foram objeto de 

de opinião da 
nacional, O presente documento relaciona L~is, Decretos, 
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·' t"' · :Resoluções e Portarias, aprovadas e promulgadas, que 

constituem o fundttmcnto base da legislação referente ao 
meio ambiente e recursos naturais renováveis do território 
brasileiro. 

Ei-las: 
No Setor ~e Proteção da Cobertura Floristica 

- Lei no 7714 de 29 de dezembro de 1988 
- ~lterou · a legislação dos inccntivoH fiscais 
relacionados com o Imposto de Renda. 

- Lei no 7779 de 22 de junho de 19B9 
- Autorizou o Poder Executivo a abrir r.r[,dito 
especial no valor de NCz$ B.000,00 em favor do 
Ministério do Interior. 

-· Lei no 7003 de 15 de julho de l9B9 
- Alterou a redação da Lei no 4771/65 - Código 
Florestal - e revogou as Leis nos 6535/78 e 
7511/86. 

- Decreto no 96,943 de 12 de outubro de 1908 

- Dispôs sobre os incentivos e créditos oficiais a 
projetos agricolas e pecuários na J\roazônia Legal. 

- Decreto no 97.627 de 10 de abril de 1989 
- Regulamen~ou o artigo 21 da Lei no 4771, de 15 
de setembro de 1965 - Código Florestal. 

- Decreto no 97,629 de 10 de abril de 1989 
- Criou no Estado do Amazonas a Floresta Nacional 
de Tefê, 

Decreto no 97.630 de 10 de abril de 19B9 
- Criou no Estado do Amapá a Floresta Nacional do 
Amnp5. 

- Decreto no 97.633 de 10 de abril de 1989 
- Dispôs sobre o Conselho Nacional de Proteção à 
Fauna - CNPF, 

- Decreto no 97.635 de 10 de abril de l9B9 
- Regulamentou o artigo 27 do código Florestal e 
dispos sobre a prevencão e combate a incêndio 
florestal, 

- Decreto no 97.637 de 10 de abril de 1989 
Dispôs sobre a 11uspens1io t.cmpor,~ r l" dos 

incentivos fiscais e créditos oficiais. 

- Resolução no 164/CONCEX de 18 de outubro de 1908 
- Proibiu as exportações de madeiras em tor~s ou 
em bruto. ·• 

Resolução no 177/CONCEX de 03/de outubro de 1989 
- Disciplinou e contr~lou alexportação de m~deira 
nR forma de tora ou bruta e outron, 

No Setor de Substincias OULnicas e Processos Inadequados de 
Mineracio 

· - Lei no 7002 de 11 de julho de 19B9 
Dispôs sobre a pesquisa, experimentação, 

produç:ão, embalagem, rotulagem, trani;porte, 
armazenamento, cornercializacão, propaganda 
comercial, utilizacão, importação, exp0rtação, 
destino final dos re~íduos e embalagens, registro, 
classificacii.o, .controle e í n spo câo e fisr:tol izacii" 
do agrotóxicon. 



• Lei no 780S de 18 de julho de 1989 
- C'riou o rl"glmo drt pl"rmiaaan d~ lavrn gnrimpt1lrn 
e extingiu o regime de matricula. 

• 
- Decreto nQ 97,S07 de 13 de fevereiro de 1989 

Dispôs sobre o licenciamento da atividade 
mineral, o uso do mercúrio metálico e do cianeto 
em áreas de extração do ouro, e dá 
providências. 

outras 

- Decreto no 97.626 de 10 de abril de 1989 . 
- Dispôs sobre a realização de estudos sobre o 
controle da produção, com6rcio e uso dP t&cnica~, 
mPtOd~• o aubstâncins qu{micno guo comportem rieco 
para a vida. 

- Decreto no 97.627 de 10 de abril de 1989 
- Oiap6s sobre a renlizaç5o d!." estudou para apoio, 
organização e desenvolvimento de atividade de 
garimpagem, em forma associativa. 

- Decreto no 97.631 de 10 de abril de 1989 
- hlterou a redacão do artigo 12 do Decreto no 

58.016, de 18 de março de 1966, que regulamentou a 
Lei no 4197 de 20 de outubro de 1965. 

) 
~ Decreto no 97.632 de 10 de abril de 1909 • 

- Dispôs sobre a regulamentação do artigo 20, 
:• inciso v11r, da Lei no 6938 de 31 de agosto de 

1991. 

,. ~ . - 
- ~~ereto no 97.634 de 10 de abril de 1989 

Dispôs sobre o controle da produção e ela 
n,mc-rciali 1.0~50 ,fo subsdinci.1 que comporta r í rwí) 

'""'~.à;.;•,:'~·' para ···a,-vida;" 'á' quálldaôê de'' vida e o me í o 
~"""""''~" 

· ambiente. 

- necr c-ro no 98 .812 de 09 de jal\Ciro ele 1990 
- Regulamentou atei no 7805. 

- Decreto no 98.816 de 11 de janeiro de•l990 
- Regulamentou a Lei no 7802. 

-'Resolução do CONAMA de 07 de dezembro de 1989 
Criou o Programa Integrndo de hvaliacão ~ 

Con t r o Le J\mbienLal da 1\mnzônia L<igal. 

- Portari~ no 743 de 29 de dezembro de 1989, do MS 
-· tmplrrntoll r> Pro•Jrnmn IntNJrodo de /\t.onciio i, 
Snúçle em J\reas de car ímpo e Miner1.1cão. 

- Portaria Interministerial no 292 de 28 de abril de 1989 
Oiscipli11ou as atividades r e Lac Lonadan ô 

preservação de madeiras. 
.. 

- Portarias Normativas nos 434 - IBAMA de 09 de agosto de 
1989 e 14 - IBAMI\ de 15 de janeiro de 1990 

- Rcgulamantnram a comarcializac&o do mercfirio. 

- Portaria no 26 de 31 de janeiro de 1990, do ONPM 
- Estabeleceu os procedimentos a serem adotados 
para habilitação ao titulo de permissão de lavra 
garimpeira. 

No Setor de Estruturação do Sistema de Proteção Ambiental 

- Lei no 7735 de 22 de fevereiro de 19B9 
- Criação do lBII\HA. 



- Lei no 7779 de 22 de junho de 1989 

• 1\utod xou o l'oder l':xN:u t 1 vo 11 111,d r crf'rl f! o 
especial no valor de NCz$ 8.000.000,00, em favor 

do M!NTER: Programa de prevenção e combate às 

queimadas. • 

- Lei no 7804 de 18 de julho de 1989 
- Fortaleceu a Política Nacional de Meio Ambiente. 

- Lei no 7866 de 07 de nov~mbro dü 1989 
- Recursos orçamentários para atender às metas do 
Programa. 

• Lei no 7957 da 20 do dezombro de 19B9 
- Estabeleceu a nova polltlca de pessoal do IBAMA. 

- Lei no 7999 de j1 de janeiro de 1990 
- Recursos orcament&rion para a t e ndor ,~n metal! dr.> 

Programa. 

- Decreto no 97.822 de 08 de junho de 1989 
- Instituiu o Si11tema de Monjtoramonto Ambiental e 
dos Recursos Naturais por Satélite - SIMARN. 

- Decreto no 98,892 de 26 de janeiro de 1990 

- Dispôs sobre a organização e l funcionamento do 
Consel~o Superior do Meio 1\mbiente - CSMA. 

- Decreto no 99.893 de 30 de janeiro de 1990 
- Oispõs sobre a Tabela de Pessoal do IBAMA. 

No Setor de Educação Ambiental 

-l"rogt'ama de Educll r;ão An1bictH.al 
-~···"-~• ",-•• ''''""""0ilfp6fl !Obre /l CdUCáÇ.!0 nmh I cntll I /1:1 pré-r•l)".;rJ) IJ 

e no ensino fundamental, Lançado peJo Ministério 
da Educação em 1989, 

No Setor do Pesquisa 

- Lei no 7796 de 10 de julho de 1989 

Criou a Comissão Coordenadora R~gional de 
~esguisa~ na Amazônia - CORPAM. 

- Decreto no 98.829 de 15 de janeiro de 1990 
- Dispôs sobre a Comissão Coordenadnr~ Regional d~ 
P~.squisns na Amazõni11 - CORPJ\M1 cd!Jcl;, P"la 7,,-.i no 
7796/89. 

No Setor de Protoção do Moio 
Indígenas e das Populações 
Extrativista 

J\111bJm1te, dau COTPunidacfoa 
Envolvidas no Processo 

- Lei no 7797 de 1e de julho de 1989 
- Criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

- Decreto no 97.636 de 10 de abril de 1989 
- Prorrogou o prazo de funciondmonto ôon trabalhos 

da Comissão "Executiva (COMEX) e do grupo de 
proteção 'do meio ambiente, das comunidades 
ind!genae, da• populacõee envolvidaR no processo 
extrativista e as ribeirinhas !Grupo VI). 

- Decreto no 98,161 de 21 de setembro de 1999 

- Dispôs sobre a administracão do Fundo Nacional 
do Meio Ambiente. 

- Portaria no 60 de 25 de julho de 1989, da SADEN/PR 

- Aprovou o regimento interno da COMEX. 

Sras{ lh-DF, em o 7 d,· mrrr,;o de 1990 
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PROGRJ\HA NOSSA NATURl!ZA 

Anexo II ao Relatório de Result~dos 

O Programa Nossa Natureza apõe efetuar amplo 
levantamento da gestão ambiental no Pais, particularmente, 
na Ãll!azônia Legal, estabeleceu marcos institucionàis 
importantes, vitalizando a Política Nacional de Meio 
~biente. Definiu também motas que deveriam 8er alcançadaR 
por diversos ôrgãos da Administração Federal Direta. Desde 
a concepção inicial ocorrida a partir de 12,de outubro de 
1989, o Nossa Natureza estabeleceu objetivos auspiciosos 
para• defesa do complexo de ecossistomos do Junnzônin 
Legal, e devido à qualidade do corpo técnico que o 
assistiu, acabou indo além das fronteiras naturais do Norte 
brasileiro. Tal envergadura e atribuições tão 
diversificadas, não puderam ser completamente viabilizadas 
nos seguintes pontos: 

1. Entre as metas propostas pelo Programa Nossa Natureza, 
no qu.- concerne à l'roteçiio da Cobertura Flor!atici:i nEio 
foram concluídas as seguintes atividades, 

1.1 - Incentivos Fiscais, Cr~ditos Oficiais e Outros 
InvPstimontos Públicos na AmRzônia. 
Dentro deste tema a Lei no 7714 de 29 de de2embro de 
l 9BB alterou a legislação dos• incentivos fiscais 
relacionados com o Imposto de Renda 
FlSET - Fundo de Investimento 

que eliminou 
Setorial 

o 

Florestamento e Reflorestamento. O Decreto no 96.943 
de l2 de outubro de 19BB suspendeu, por noventa dias, 
os créditos oficiais de lnvestimentos a projetos 
pecuários na Amazônia Legal e a projetos 
agropecuários na Mata Atlântica. Posteriormente, o 
Decreto no 97.637 de 10 de abril de 1999 manteve a 
suspensão doe incentivos e créditos na Amazônia 
Lcgnl, atã que foasem oonclu!dos 01 estudos do 
Ordenamento-Territorial da Região. Este Decreto 
determina que a SUDAM e o IBAMA promovam o 
levantamento das áreas degradadas. 

1.2 - Regulamentação datei no 7003 de 15 de julho de 1989, 
que alterou dis~ositivos do Código Florestal e 
revogou o artigo lB da Lei no 6938/81 e as Leis nP5 

6!U'i/7~ o 7511 /86. Est11 J"oguJ11mr_~nt1Jçii11 ,)" 
C'{'mr0t,~ncia da DirC'tnria de J!ecttrsos Niltura f •, 
R€"n0vii,•ei s do !BJ\MA não foi feita. os es1;udos quo 
drv,, 1 i ,11n sc r ri~tnp1óldOs pa r a t o rmu La r a polít.ir·., 
fl,,,,.,,t.ll p.,,., 11 lllll,l1'lird11 nundln.ir,, 011 t·rg11),w,,,,r1.,, 

d i r-r,,,, ll l. vo s do Côdign Flores La 1, também não for,1111 

iniúiados. 
1. "3 - Compatlbilizaçiio da legislação agrária e agrícola com 

~ do mola nmbJenLr. e ~os recursos nnturniA • .. 
O Ministério da Agricultura foi j ncumb í do da r-evisã,, 
da legislação pertinente à cobrança do lmposto 
T~rritorial Rural e a revisão dos critérios e ÍndJce~ 
dê u t l lizaçâo do solo e eficiõncia em 
florestais. O Programa aconselhou, ainda, a 
utiljzação de títulos da divida agrária para a 
des~propriação dq áreas do interesse florestn1. An 
tare(n" preacritaD necessitam a!ndD 1orem ostudbdnn 
por aquele Mi1istério. 

1.4 - Sob a coordenacão do Ministério do Interior as 
seguintes metas precisam ser alcançadas; 

a compatibilização do Código Florestal com o 
Estatuto do !ndio; 
- a revisão da Lei Fragelli! 

a consolidação da legislação existente e 
apresentaçiio de projetos de leis ordini,rj<i'.l 
regulamentando os dispositivos do Capítulo VI - Do 
Meio Ambiente - Art. 225 da Cf, 



~. No- quo .aim ro1poito àa propodç15u Prc,gr1.1111a1 (lo 

concernentes . ,KAs Substâncias Químicas e Processos . ' 
Inadequados de Minerlição", constata-se que as ·seguintes 
solicitações não toram atingidas: 

2.1 - Fortalecer a Ação Governamental em de Ãreas 
Garimpagem. 
O ·oecreto no 97. 627, de 10 de abril d,. 1989 
estabeleceu cento e oitenta dias para que a Comissão 
Especial, coordenada pela SEPLAN/PR, dispusesse sobre 
o apoio, organização e desenvolvimento da garimpagem, 
em forma associativa, objetivando a organjzação de~~ª 
atividade, O pr~zo estipulado esgotou-se em outubro 
de 1989, sem apresentação das medidas que atendessem 
às propostas do Programa. 

2.2 - Ao Ministério do Trabalho coube a incumbência de 
estudar um dispositivo de proteção contra os vapores 
de mercúrio durante a queima de amálgama. O Programa 
Nossa Natureza elaborou uma proposta que foi 
submetida àguel~ Ministério mas que foi rejeitada 
pela Sec~etaria de Medicina e Seguranca do Trabalho. 

2,3 • Coube ao• Mini1térioa da Justiça o ª; das Minas o 
Energia coibir a extração mineral em áreas não 
destinadas <a_ tal fim ou quando faltasse a devida 

· .permissão governamental.· As ações dever iam ser 
11cord&41uf a n!vel de Governo F'ederal, buscando 
:regular· 'a extração ·mineral, mas o objetivo definido 
pelo Noua" Na;tureza não,,foi atingido. 

·; 2.4·- O Decreto nQ 97.626 de 10 de abril de 1989 determinou 
que fosse proposto, no prazo de cento e oitenta dias, 
as medidas legais necessárias para o controle da 

métodos e J;;J;'j,;,~'>'lf,r-p.t:OduçiQ'l;J,çoniérciO . e USO de técnicas, 
substâncias químicas que comportem risco 
Comi11ão'E1pecial, sob a coordennção do 

à vida, A 

lBJ\MJ\, não 

. . '.· · - : a~resentou ~a resultados dos estudos. 
,~; J. ,· •• \·'"'' • ' • 

1-r~·.~·~ ,•1'r,' w,,~ •.. J' ~ 
· 3 .·, .. ouanto à "Eiltruturação··do Sistema de Proteção Ambiental" 

estã em sua fase'final as seguintes incumbênci~s: 

3.1 - Plano Nacional de Meio Aro.biente que dever.ia ter sido 
elaborado pelo IB/'\MA até 06 de agosto de 1989. Não o 

foi, porám o In11tituto promete apresentá-lo at.é 15 de 

,.março de .1·990. 
/,•, 

'," 3. 2 ~ Quanto ao Programa Nacional dr M<2 i ,, r,rohl.P.nl:P, 

'.,, ele.borado a p1lrtir da ant.tgo t r1t1,,1lho ,,f,,11J,1'lo ~r1J11 

SEMA,. foi o mesmo reestrutur,,do por equ i P'~~. t ó cn.í c aa 
da SEPLA~/PR e· lBAMA e sofreu r e f o rmu La çôo s 
importantes. Objetiva-se orientar recnr<:0'- ;,,isancl0 o 

fortnlecimento. int:ti nuc í ona.I do IBN1i\ ,. ór9;;0:; 
·, 

estadu,ai~ de meio ambiente, além de pr,, i r:r; ãu d-= 

grandes ecossistemas brasileiros e a prot~ção das 

unidades de con sarvaoâo .. O Programa foi born a e e i to 
no Brasil e no ~anco Mundial, r ldcveri s~r 

.. pela d~:Í:'eção do BlllD 11té o final do mês d,~ 
, de 1990.·.·. 

nprovado 
t ov os:« iro 

4, o capitulo do lllduc11Q.ifo J\Jllbiontnl niío fr,i 11t I w;idô ln 
totum, faltando as seguintes providênciasi 

'· 
• L, • /~~~ -• ,. 

,4.1 ·- Constituição de Grupo de Trabalho no MTNTER para 
~laborar programa de extens5o ambiental para a 
Amazônia, e também, capacitação progJ'.'amas de 
ambiental de recursos hwnanos, 

4.2 - Criação e __ implementacão, a cargo do Gabinct<, Civil, 
de um programa permanente de inform~~00s sobre 
questões amb~entais cUrigldas aos veículo,; e setores 
de c~municação social· dos ôrgã-os Públicos que atuam 



~~+·,.:;.t, ,' , \r~,,,IL, -~~, • • t., ~ 
':''.\~---· na· ,:·região-,. 8JIUlZonica. a pr apaxa r campanha 
~r~:~·:··1n~tit:u.c.ionai -de imbit:o nacional e de caráter 

.. ,,:··· oduc1ttivo1•obro moio eunbionto, 
~~ Na área da Pesquisa sob a coordenação do Ministério da 

,;:·t'. Ciência e Tecnologia, necessitam ser ifplementados: 
. ~ ,- .•.. 

··.- 5, l - A convocação da Comissão Coordenado:1;a Regional de 
Pesquisas na Amazõnia-CORPAM p~ra dar inicio às suas 

:.::· t: ,r ~ 
- •• s r competências legais1 

,.2 - Rravisi.o. da. polltica de recu;_soa humanos para a 

,1, 
pesquisa e incentivar o maior número possível de 
projetos lig~dos à pesquisa ecoló~ica na Amazônia. 

•· Ro111t(u·om a• atividndoa conoernent@s a Prot:nção do Mrdo 
Ambiente, das Comunidades Indigenas e das Populações 

Extrativista c~jas atribuições envolvidas no Processo 
estão em franco desenvolvimento, necessitando, 
entretonto, que o Ministério da Agricultura assegure a 
priorid~de. para a implantação. de assentamentos 
extrativistas. 

Necessita, tamb~m, aor promovido um enoontro com 11s 

autoridades de meio ambiente dos Estados do Amazonas, 
A,. Parã, •rocantb1s, Roraima e Maranhão, incluídos no 

Progtam~ Nossa Natureza como prioritários pnr11 o 
,zono&.m1mto Ecológico-Econômico. A Fundação I!Jm~ iniciou ) 
os estudos preliminares da área e passará a desenvolver 

' . trabalhos de campo nesses Estados, cumprindo,. portanto, 
a tarefa de agregar ess~ atividade Federal 
harmoniosame~te, com os objetivos Estaduais, 

Brasilia-DF, em 07 de marco de 1990 

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

o 


