
ZOO A CÉU ABERTO

CORAIS AMEAÇADOS
Navio desviou da
rota de navegação
O primeiro-ministro australia-
no, Kevin Rudd, afirma que o
navio chinês que ameaça a Gran-
de Barreira de Coral desviou 12
quilômetros da rota de navega-
ção. O navio, carregado de car-
vão, encalhou no sábado e as
autoridades tentam evitar o va-
zamento de 950 toneladas de
óleo combustível. “Isso é escan-
daloso”, afirmou Rudd.

PROTESTO
Entidade reclama de
chapéu britânico
Ativistas da Aliança pelos Direi-
tos dos Animais protestaram
ontem em São Petesburgo, na
Rússia, para que a Grã-Bretanha
pare de usar pele de urso para
fazer os chapéus da Guarda
britânica.

CINEMA VERDE
Conferência de clima
convida diretores
Os diretores James Cameron
e Oliver Stone foram convida-
dos pelo governo de Evo Mo-
rales para a Conferência
Mundial dos Povos sobre Mu-
danças Climáticas, que será
realizada na Bolívia entre os
dias 19 e 22. O linguista e filó-
sofo americano Noam
Chomsky também foi chama-
do para o evento. Não se sa-
be se eles aceitaram o convi-
te. / AFRA BALAZINA, com

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
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1.
O que é manejo?
Conjunto de técnicas que
permite a exploração con-
trolada da floresta, com
redução de desperdício e
escolha de árvores adul-
tas, por exemplo.

2.
O que significa FSC?
Sigla em inglês para Conse-
lho de Manejo Florestal. É
a certificação de origem
florestal mais conhecida
no mercado internacional.
A sede fica em Bonn, na
Alemanha.

3.
Que produtos levam o
selo verde?
Madeira, móveis, papel,
celulose, castanhas, óleos
essenciais, artesanato.

Os maiores frigoríficos do
País estão pedindo mais pra-
zo para a regularização fundiá-
ria de seus fornecedores na
Amazônia.

Esta semana, em reunião
na sede da Associação Brasilei-
ra das Indústrias Exportado-
ras de Carne (Abiec), em São
Paulo, dois dos três maiores
frigoríficos do País, Marfrig e
JBS, pediram mais três meses
de prazo para mapear os for-
necedores.

A Marfrig informou ter ca-
dastrado os fornecedores de
80% de seu volume de abate,
mas ainda não tem os mapas

de todas as fazendas. O JBS apre-
sentou à ONG Greenpeace um
relatório em que garante que,
até o final do mês, 80% de seu
volume de abate estará cadastra-
do. Hoje o porcentual é de 43%.

Há seis meses, os presidentes
dos quatro maiores frigoríficos
do Brasil – JBS-Friboi, Bertin,
Marfrig e Minerva – assinaram
um compromisso público para,
em um prazo de 180 dias, cadas-
trar seus fornecedores diretos e
completar, em até dois anos, o
cadastro e mapeamento das fa-
zendas que fornecem animais pa-
ra os locais de engorda em áreas
da Amazônia.

Na época, as principais redes
de supermercados do País inicia-
ram um boicote à carne saída de
áreas de desmatamento ilegal,
episódio que ficou conhecido co-
mo “moratória da carne”.

Segundo o Greenpeace, a pe-
cuária hoje ocupa 80% das áreas
já desmatadas na Amazônia.

O governo federal abrirá licita-
ção para a exploração de uma
grande área de Floresta Ama-
zônica nas imediações da ro-
dovia BR-163, no Pará. A con-
cessão prevê o manejo da Flo-
resta Nacional de Amana e
permitirá a utilização de 364

mil hectares, o equivalente a
60% da área, que tem 560 mil hec-
tares. O anúncio oficial será fei-
to na sexta-feira, durante a Feira
Brasil Certificado, em São Paulo,
mas o edital da licitação só deve-
rá ser lançado em junho.

A licitação faz parte da Lei de
Gestão de Florestas Públicas
(N.º11.284/2006), iniciativa do
governo para tentar conter o des-
matamento ilegal na Amazônia.
A lei prevê a possibilidade de em-
presas ou cooperativas explora-
rem os recursos madeireiros de
florestas públicas por meio de

um plano de manejo. A primeira
floresta que já passou por licita-
ção é a do Jamari, em Rondônia.

De acordo com Antônio Car-
los Hummel, diretor-geral do
Serviço Florestal Brasileiro, ór-
gão do Ministério do Meio Am-
biente responsável pelas licita-
ções, a área a ser licitada no Pará
deve garantir a produção de até 9
milhões de metros cúbicos de
madeira, além de outros produ-
tos florestais, como castanhas e
óleos essenciais.

“Queremos atrair empresas e
cooperativas sérias, que se com-

prometam com o manejo sus-
tentável da floresta. Isso deve-
rá aquecer a economia da re-
gião, gerando empregos e coi-
bindo as madeireiras ilegais”,
afirma Hummel. O prazo para
as concessões florestais é de
40 anos.

Pressão. Segundo Hummel,
a escolha da floresta de Ama-
na deve ajudar a combater o
desmatamento ilegal nas bor-
das da rodovia BR-163, que li-
ga Cuiabá a Santarém, uma
das regiões de maior pressão
sobre a Floresta Amazônica.
“Os critérios para licitação
são tão rígidos quanto em
uma certificação independen-
te”, diz Hummel. / A.V.
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PARA ENTENDER

● Faça a sua parte
Fique atento a vazamentos
de água. Verifique o valor
marcado no relógio d’água
antes de dormir e assim que
você acordar.

Uma nova espécie de lagarto foi
descoberta nas Filipinas, informa
estudo da revista Biology Letters.
O Varanus bitatawa é parente do
dragão-de-komodo da Indonésia.

EVANDRO ARAÚJO
DA COOPERFLORESTA
“Atualmente, o manejo florestal
é importante para a
sobrevivência econômica das
comunidades. E também para a
manutenção da floresta em pé.”

“Os desafios para uma
comunidade que se certifica
é ter acesso a mercados
que paguem mais pela madeira
explorada de forma sustentável.
No Brasil, ainda são pequenos
nichos que valorizam a
origem do produto.”

Extrativistas
buscam
certificação
florestal
Com selo verde que atesta origem do
produto, eles querem atrair o consumidor

Descoberto
lagarto de 2 m
de comprimento
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} Leia. Unicef lança programa para
melhorar acesso à água

● Desafios

Borboleta da espécie Morpho menelau
pousa em jardim de hotel na Costa Rica.
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O plano de manejo
permitirá o uso de
364 mil hectares de
uma área próxima
à rodovia BR-163

Garantia de origem. Madeira com certificação FSC (Conselho de Manejo Florestal), o selo verde mais conhecido no exterior

Andrea Vialli

Comunidades tradicionais
da Amazônia que traba-
lham com madeira de áreas
de manejo controlado e pro-
dutos como óleos, casta-
nhas e artesanato estão bus-
cando a certificação flores-
tal para conquistar consu-
midores. No País já há oito
comunidades que usam em
seus produtos a certifica-
ção FSC (Conselho de Ma-
nejo Florestal, na sigla em
inglês), o selo verde mais co-
nhecido no exterior.

No caso dos produtos ama-
zônicos, especialmente a ma-
deira, a certificação funciona
como uma garantia de ori-
gem. “É uma maneira de mos-
trar para o consumidor que o
produto foi feito sem promo-
ver o desmatamento ilegal,
respeitando o conhecimento
das comunidades tradicio-
nais”, diz Patrícia Cota Go-
mes, coordenadora de certifi-
cação comunitária do Imaflo-
ra, entidade que realiza a certi-
ficação FSC no Brasil.

Segundo ela, embora o nú-
mero de comunidades certifi-
cadas ainda seja pequeno, o in-
teresse é crescente. O Brasil
hoje possui a maior floresta
certificada do mundo, com
cerca de 4,7 milhões de hecta-
res – sendo 2,5 milhões de hec-
tares na Amazônia.

Um dos termômetros do

crescimento do mercado para
produtos com certificação flo-
restal é a feira de negócios Brasil
Certificado, que começa hoje,
em São Paulo, e é aberta ao públi-
co. Realizada desde 2004, a feira
apresenta produtores de madei-
ra, celulose e papel, produtos
não madeireiros (alimentos, cos-
méticos e essências) e este ano
deverá trazer empresas do setor
agroindustrial que possuem o se-
lo Rainforest Alliance, para práti-
cas agrícolas com menor impac-
to ambiental. A última edição do
evento, em 2008, atraiu 3 mil visi-
tantes e 39 expositores. Este ano
serão 60 expositores.

Estratégia. A Cooperfloresta,
cooperativa de produtores extra-
tivistas do Acre, é uma das asso-
ciações que reúne comunidades
tradicionais e que conseguiu am-
pliar seu espaço no mercado gra-
ças à certificação florestal. O gru-
po, com sede em Rio Branco,
agrupa e comercializa a produ-
ção de 88 famílias de produtores
de madeira, organizados em 4 co-
munidades.

A madeira vem de planos de
manejo, que, no Acre, são delimi-
tados pelo governo do Estado.
As propriedades passam por um
zoneamento econômico e ecoló-
gico e por um plano de manejo,
que determina a quantidade de
madeira que poderá ser extraída
sem prejuízo à regeneração da
floresta. Depois, é feito o licen-
ciamento ambiental.

“Atualmente, o manejo flores-
tal é importante para a sobrevi-
vência econômica das comunida-
des. E também para a manuten-
ção da floresta em pé”, explica
Evandro Araújo, superintenden-
te da Cooperfloresta. Sua trajetó-
ria é semelhante à de muitos
acreanos. Filho de seringueiros,

Araújo desistiu da atividade por
causa da falta de rentabilidade.
Fez um curso de técnico flores-
tal e hoje cuida da administração
da Cooperfloresta. “Os desafios
para uma comunidade que se cer-
tifica é ter acesso a mercados
que paguem mais pela madeira
explorada de forma sustentável.
No Brasil, ainda são pequenos ni-
chos que valorizam a origem do
produto”, diz Araújo.

Apesar das dificuldades, os ne-
gócios vão bem. No ano passado,
a Cooperfloresta conseguiu fe-
char contrato com uma empresa
de Xapuri (AC) que produz e ex-
porta pisos de madeira e aceitou
pagar 75% a mais pela madeira
certificada. A parceria permitiu
à cooperativa produzir 6.340 me-
tros cúbicos de madeira com se-
lo verde, 165% a mais do que em
2008, quando a produção foi de
2.500 m³. “Cada cooperado rece-
beu R$ 5,2 mil de renda líquida, o
que fez mais comunidades se in-
teressarem pela certificação. Ho-
je a exploração controlada de ma-
deira já representa 43% da renda

das famílias, atrás apenas da cas-
tanha.”

Este ano, a Cooperfloresta pre-
tende incluir 136 famílias de ex-
trativistas no manejo florestal, o
que, na prática, significa a extra-
ção de 13 mil m³ de madeira.
Com isso, o faturamento da coo-
perativa deve triplicar.

Artesanato. No Pará, a certifi-
cação FSC também mudou a roti-
na da TucumArte, cooperativa
de mulheres que trabalham com
artesanato de tucumã, palmeira
nativa da Amazônia. A comuni-
dade de Urucureá, distante qua-
tro horas de barco de Santarém,
hoje consegue vender as cestas
de tucumã para grandes lojas de
decoração de São Paulo e do Rio.

“A certificação valorizou o pro-
duto e trouxe mais organização
para a comunidade”, conta Ro-
sângela Tapajós, gerente de ven-
das da TucumArte. As 30 mulhe-
res que trabalham na cooperati-
va produzem 600 peças por mês,
o que garante uma renda mensal
média de R$ 300.

Desmate. Área ao lado da BR-163, que liga Cuiabá-Santarém
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