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O príncipe Charles acredita que tem a força. E pretende fazer uso dela em toda a sua plenitude 
a partir da The Prin-ces's Rainforests Project (PRP), organização social que fundou no início do 
ano e para a qual pretende atrair celebridades, empresas e governos interessados em 
contribuir com idéias e soluções para estancar o desmatamento nas florestas tropicais. Quando 
completar 60 anos, já no próximo mês, Charles planeja comemorar chamando a atenção para 
as primeiras propostas, que serão complementadas com uma campanha mundial de mídia. 
 
Charles não falará em nome de nenhum país, segundo fez questão de observar o diretor da 
PRP, James Heneage, que passou por São Paulo, no último mês, para apresentar algumas 
idéias sobre os objetivos da nova organização socioambiental. 
 
O príncipe não tem agenda política, ele fala em defesa da humanidade e se coloca como 
alguém que pode obter impacto em escala internacional — disse Heneage. — O príncipe quer 
reunir lideranças e provocar uma imensa discussão que resulte em ações emergenciais. 
 
O pacote de emergência, segundo o diretor da PRP, inclui financiamento das nações 
industrializadas na forma de incentivos aos países onde o desmatamento é determinado por 
razões muito regionais: as necessidades da África são diferentes das da Indonésia, que são 
diferentes no Brasil. Por enquanto, há algumas pistas. Nos países onde o desmatamento está 
ligado com as demandas mundiais por commodities, Heneage imagina que o investimento seja 
dirigido para que a terra seja mais produtiva. Dessa forma haveria uma conseqüente redução 
da pressão sobre o desmatamento. Oferecer projetos de infra-estrutura e criar necessidades 
no mercado para produtos de manejo sustentável são outras propostas. 
 
Todas as possíveis soluções devem levar em conta os milhões de pobres que tiram a 
sobrevivência da floresta — adverte Heneage. 
 
O representante da PRP fez questão de frisar que a preocupação do príncipe com o meio 
ambiente não é recente — ele já estaria envolvido nas questões ambientais desde os anos 
1970. Agora, porém, ele acredita que as providências sejam urgentes, já que vê uma crítica 
ligação do desmatamento com a segurança alimentar. 
 
Mas ele sabe também que, a menos que se tome uma providência enérgica para conscientizar 
o mundo da utilidade pública das florestas tropicais, vamos perder a batalha contra a 
catástrofe das mudanças climáticas — diz Heneage. — Apesar de não ter força política, o 
príncipe tem vontade política; e isso pode gerar uma ampla mobilização. 
 

 
 
Madeira certificada pode ser saída 
 
A arrancada para a criação da PRP foi no início do ano, no Palácio Saint James, a residência 
oficial do príncipe Charles. Para estruturar a organização, a direção reuniu líderes de todos os 
países com florestas tropicais. O empresário brasileiro Sérgio Amoroso, presidente do Grupo 
Orsa, estava lá, assim como um representante dos seringueiros e outro dos índios. Entre as 
várias idéias, Amoroso propôs a venda exclusiva de madeira certificada. Ele explicou que a 
pressão dos atravessadores pelo menor preço da madeira é responsável pelo desmatamento 
na Amazônia. 
 
Amoroso comparou o plano de manejo sustentável e o desmatamento puro e simples. Manejo 
sustentável comporta o corte de apenas três a quatro árvores por hectare, ao contrário do 
corte sem planejamento, que destrói entre 80 e cem árvores na mesma área. A madeira 
certificada é mais cara, mas garante a sustentabilidade da floresta: 
 
Dentro de cem anos, a mesma floresta estará ali com as mesmas árvores, que garantirão um 
clima estável. 



 
Para parar o desmatamento na Amazônia, ele defende um plano de manejo para a floresta, 
além de um fundo de ações com vencimento em 30 anos — que é o tempo de giro do manejo. 
Esse fundo garantiria saneamento, saúde e educação para os povos da floresta, com 
perspectiva de sobrevivência para as próximas gerações. 
 
Segundo Amoroso apurou, o governo inglês estaria disposto a investir 3 bilhões de libras nas 
salvação das floresta tropicais. 
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