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Resumo até 150 palavras:
Uma perspectiva histórica da questão florestal no Brasil aponta para regras que mudam
de acordo com interesses econômicos predominantes. Isto é, há avanços no
desenvolvimento institucional e sua repercussão em termos de ações, políticas e
regulação. Falta, porém, mecanismos de incentivo de cadeia que ofereçam condições de
conciliação entre desenvolvimento e conservação florestal. Além disso a incorporação
das políticas no âmbito dos entes subnacionais é muitas vezes problemática. Do ponto
de vista de comunidades e produtores responsáveis pela gestão do uso do solo, nota-se
uma gama variável de desafios na implementação de práticas sustentáveis. Este estudo
apresenta um histórico sobre a temática florestal na gestão pública, especialmente na
região amazônica. Em seguida é avaliado sua assimilação pelo Mato Grosso, um dos
maiores contribuintes para o desmatamento da Amazônia Legal. Neste enfoque
estadual, terá especial atenção os resultados e desafios de um programa piloto de
REDD+ no noroeste mato-grossense.
Resumo expandido de 600 - 1000 palavras:
Os recursos florestais do território brasileiro constituíam um elemento
importante para reprodução de seus povos originários. A partir de 1500 a colonização
portuguesa impôs um papel de fornecimento de madeiras inexistentes na Europa no
período de expansão da construção naval e grandes navegações (KENGEN, 2001).
Neste sentido o primeiro marco da gestão florestal foi o Regimento do Pau-Brasil em
1605, que instituía permissões especiais para o corte da espécie (ALBUQUERQUE,
2009). Em 1808 a chegada da família real promulgou uma legislação sobre a
manutenção de reservas florestais em 1/6 das áreas vendidas ou doadas. No período
conhecido como república velha as florestas não receberam atenção e na Constituição
Republicana de 1891 os Estados e proprietários de terras tinham total autonomia sobre
suas propriedades (KENGEN, 2001). A implantação do Estado Novo voltou a discutir a
questão e em 1931 foi apresentada uma proposta de Código Florestal que depois de três
anos foi transformada em decreto federal (23.973/34). A década de 1930 editou outras
importantes normas com interface ambiental, por exemplo o Código de Águas, normas
sobre o bem-estar animal e criação dos primeiros parques nacionais. O golpe de 1964
promoveu uma reestruturação política e o Código Florestal (4.771/65) apresentou um
importante instrumento disciplinador ao declarar as florestas como bens de interesse
comum a toda a população. Ou seja se anteriormente qualquer intervenção do Estado
pressupunha uma indenização ao proprietário, a partir de então o uso da propriedade
ficava restringido e subordinado ao interesse da coletividade (Ibid.).
A década de 1970 foi caracterizada por um movimento ambientalista que se
estruturava em um contexto controverso entre crescimento econômico e meio ambiente
(DALY, 2004; ROMEIRO, 2010). Também em âmbito nacional este movimento se
estruturava e buscava ampliar a participação da sociedade civil nas decisões,
principalmente através de organizações não governamentais. A demanda por decisões
compartilhadas levou ao estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente
(6.938/81), definindo o papel do poder público, conferindo responsabilidades
ambientais ao setor privado, criando o Sistema Nacional do Meio Ambiente e
instituindo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ainda hoje o único conselho com
poder de legislar (IBAMA, 2014).

Na década de 1990 o debate ambiental ampliou-se em nível governamental,
não-governamental, empresarial, acadêmico e científico, levando à realização da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - RIO 92. A
inserção da necessidade de desenvolvimento atendeu a demanda do Brasil e outros
países em desenvolvimento e a conferência sem precedentes reuniu delegações de 172
países e 108 Chefes de Estado ou de Governo. Apesar de sua importância, os frutos da
Rio 92 não alcançaram um acordo formal sobre a questão florestal. A ocasião, na
realidade, revelou uma disputa entre Norte–Sul, onde os maiores interessados em um
instrumento jurídico vinculante sobre florestas tropicais são os países que não as
possuem (LAGO, 2006).
No período entre agosto de 2001 e 2002 o desmatamento na Amazônia Legal
aumentou 40% (BRASIL, 2004, FEARNSIDE & BARBOSA, 2004) e ainda que a
década de 1990 tenha elaborado e executado diversos programas ambientais, estes não
resultaram em uma política setorial de longo prazo (KENGEN, 2001). Para reduzir o
desmatamento em 2003 foi criado um Grupo Permanente de Trabalho Interministerial.
Dentre os instrumentos de comando e controle implementados merece destaque o Plano
de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm e o Decreto
6.321/07, que publica anualmente municípios prioritários a serem monitorados pelo
governo federal, sendo que suas propriedades rurais ficam temporariamente
impossibilitadas de acessar o crédito rural (público e/ou privado) para financiamento
das atividades rurais. A partir de 2005 observa-se uma sensível redução do
desmatamento na Amazônia Legal (Gráfico 1), resultado das políticas de comando e
controle implementadas pelo governo federal, mas também devido a variação nos
preços de commodities agrícolas como soja e gado.
O Mato Grosso contribuiu consideravelmente para a área desmatada na
Amazônia Legal brasileira, bem como contribuiu também para a redução desse
desmatamento. A redução da contribuição mato-grossense foi reflexo de i) dois pacotes
de políticas para o controle do desmatamento implementados pelo governo federal em
2004 e 2008; ii) desaceleração dos mercados globais de commodities agrícolas durante
2006-2008; iii) um Plano Estadual para Reduzir o Desmatamento iniciado em 2009; e
iv) melhora na produtividade da pecuária, permitindo que áreas de pastagens sejam
utilizadas para a expansão da soja, retomada desde de 2010 (NOGUEIRA, 2014). Ao
adotar a ousada meta de reduzir 89% do desmatamento até 2020 o Mato Grosso passa a
assumir um protagonismo no cenário das mudanças climáticas globais, uma vez que
ainda mantém 66% de sua cobertura florestal original (SEMA, 2015). Neste sentido o
estado participa da força-tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas, que visa
desenvolver sistemas de REDD+ em escala estadual compatíveis com mercados de
Cap&Trade de emissões de carbono. Como resultado o governo estadual sancionou a lei
9.878/13, que cria o Sistema Estadual de REDD+, após uma ampla participação de
setores da sociedade no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas
(AZEVEDO et al., 2013).
A baixa implementação do manejo florestal sustentável tem levado à
disseminação de práticas insustentáveis em muitos países com florestas tropicais
(HIRAKURI, 2003). No Brasil o desmatamento é controlado principalmente pela
repressão à ilegalidade (FEARNSIDE, 2005) e aponta para uma agenda de fomento
florestal em descompasso com a da regulação. Além disso, na organização federativa
aos moldes brasileiros, o sucesso das políticas e mecanismos dependem em grande parte
da assimilação e capacidade de implementação na escala dos entes subnacionais. Esse
artigo apresenta um histórico sobre as políticas, programas e legislação voltados à
temática florestal no território brasileiro, com enfoque na região amazônica. Em seguida

apresentamos uma avaliação de como estas iniciativas foram assimiladas no Mato
Grosso, um dos estados que mais contribuíram para a área desmatada, mas que também
tem contribuído para a redução desse desmatamento. Neste enfoque estadual, será dada
especial atenção para análise dos resultados e desafios na implementação de um
programa piloto de REDD+ no noroeste mato-grossense.
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