
O MEIO DE UMA DENSA ÁREA 
DE MATA TROPICAL na por
ção noroeste do estado de 
Rondônia, um grupo de 40 

pessoas aguardou ansiosamente por 
cerca de três semanas pela chegada de 
um sinal. No último dia 10, ele final
mente veio. Era o que elas precisavam 
para, num ritmo frenético, começar a 
derrubar cerca de 7 000 árvores do bio-
ma amazônico. São ipês, angelins, ce
dros e cumarus de dezenas ou centenas 

de anos que virão ao chão sob o barulho 
ensurdecedor de inclementes motos-
serras. Diferentemente do que o cená
rio descrito acima pode sugerir, as pes
soas que ceifarão essas árvores não são 
vilões do meio ambiente, como pecua
ristas que desmatam para ganhar mais 
área para seus rebanhos, grileiros ou 
madeireiros ilegais. São funcionários 
diretos e terceirizados da Amata, em
presa com sede em São Paulo que, há 
cinco anos, nasceu com o propósito de 

conservar a floresta e também ganhar 
dinheiro com suas riquezas — e a ma
deira é apenas a mais óbvia delas. 

O tal sinal que eles esperavam para 
começar a operar era uma autorização 
do Ibama. É verdade que há hoje outras 
empresas na Amazônia tentando fazer 
vingar o binômio exploração-conser-
vação. O que distingue a Amata e mais 
duas empresas de origem local, a Ma-
deflona e a Sakura, é o fato de terem 
sido as primeiras a ganhar, em 2008, 



uma licitação para testar a viabilidade 
da exploração sustentável em uma área 
de 96 000 hectares da Jamari, floresta 
pública que pertence à União. 

Daqui em diante, essas empresas es
tarão na mira de ambientalistas, pes
quisadores e demais interessados na 
causa das florestas. Mas não serão as 
únicas a sofrer escrutínio público. As 
maiores atenções estarão voltadas para 
o própr io governo, responsável pela 
aprovação, em março de 2006, da lei de 

gestão de florestas públicas. Foi ela que 
concedeu ao setor privado o direito de 
explorar produtos e serviços nas áreas 
em regime de concessão, desde que 
respeitada uma série de limites e crité
rios sociais e ambientais. A lei foi uma 
das bandeiras da então ministra do 
Meio Ambiente, hoje candidata à Pre
sidência pelo Partido Verde, Marina 
Silva. A época, houve críticas à sua 
aprovação. Entre as mais correntes, es
tava a de que a legislação endossaria a 

privatização da Amazônia, além de for
malizar a total incompetência do gover
no em manter intocado seu próprio 
patrimônio. Alguns especialistas tam
bém levantaram dúvidas quanto às be
nesses do chamado "manejo". A técnica, 
que deve ser usada pelos concessioná
rios para explorar a madeira, define 
regras para a quantidade de árvores que 
podem ser derrubadas, de modo a favo
recer a regeneração da floresta e sua 
perpetuidade. Os argumentos dos pro-



fissionais do Ministério do Meio Am
biente envolvidos na aprovação da lei, 
porém, foram mais convincentes e aca
baram conquistando até mesmo a sim
patia de ONGs aguerridas, como Insti
tuto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon), Amigos da Terra 
e Greenpeace. "Defendemos a premissa 
de que para salvar a floresta é preciso 
usá-la. Se ela gera renda, as pessoas não 
têm motivos para derrubá-la", afirma o 
engenheiro florestal Tasso Azevedo. 
Azevedo foi um dos responsáveis pela 
elaboração da lei e também o primeiro 
diretor do Serviço Florestal Brasileiro, 
autarquia criada na época para ajudar 
o ministério a conduzir o processo de 
concessão das florestas públicas. 

A ideia de entregar a gestão das flo
restas a empresas privadas sob regime 
de concessão não foi inventada aqui. 
No mundo todo, até nos países mais 
liberais, impera o consenso de que es
sas áreas devem, em última instância, 
permanecer nas mãos do poder públi
co. As concessões, porém, vem sendo 
testadas aqui e ali há cerca de 30 anos. 
As experiências mais bem-sucedidas 
estão em países ricos e donos de flo
restas temperadas, como Estados Uni
dos e Canadá. "As concessões não de
ram certo em nenhum país tropical", 
afirma Niro Higuchi, respeitado pes
quisador do Instituto Nacional de Pes
quisas da Amazônia. Higuchi, um crí
tico notório às concessões, está certo. 

Mais de uma dezena de países adotou 
o modelo, como Camarões, Gabão, Ga
na, Libéria, Congo, Tailândia, Indoné
sia, Bolívia e Venezuela. Não há, po
rém, evidências concretas de que ele 
tenha gerado riqueza econômica para 
esses países ou os ajudado a preservar 
suas florestas. Por outro lado, o que os 
simpatizantes da lei afirmam é que 
colocar o Brasil nessa mesma cesta não 
faz mais qualquer sentido. "Comparar 
o país com o Congo ou com a Indoné
sia? É uma loucura", afirma Adalberto 
Veríssimo, pesquisador sênior do Ima
zon, O N G dedicada à pesquisa na 
Amazônia. Não só porque a estabilida
de institucional do Brasil se consoli
dou ao longo dos úl t imos anos mas 
também porque a legislação ambiental 
vigente dá hoje à sociedade mecanis
mos para monitorar de perto o cum
primento das regras da concessão. 

Desde 2006, uma resolução do Con
selho Nacional do Meio Ambiente pas
sou a exigir que as empresas que ex
ploram madeira nativa tomem públi
cos na internet seus planos de manejo 



aprovados pelo Ibama — documento 
que mostra toda a estratégia de explo
ração das matas. "Nos outros países 
tropicais, essa transparência simples
mente não existe", diz Veríssimo. Na 
prática, isso significa que, assim que a 
Amata começar a operar, o Imazon 
usará a tecnologia de satélite para che-

definida para aquele ano ou sendo cui
dadosa na abertura de uma estrada." A 
lei também define que, no período má
ximo de três anos, todas as áreas sob 
concessão sejam auditadas por uma 
empresa independente. Nessa hora, os 
executivos da Amata terão de provar 
que a atividade da empresa não só es-

car se a empresa está realmente levan
do a sério o que se comprometeu a 
fazer no papel. "Não poderemos dizer 
se uma castanheira foi derrubada, o 
que é proibido", diz ele. "Mas temos 
como saber se a concessionária real
mente está colhendo madeira na área 

tá fazendo bem aos 46 000 hectares de 
floresta sob sua administração como 
também às comunidades que a cercam. 
O processo de licitação considera uma 
série de critérios sociais, como o volu
me de empregos que a empresa irá 
gerar e o grau de beneficiamento que 

a madeira sofrerá localmente antes de 
seguir rumo a um grande centro con
sumidor. "Estamos ansiosos para pro
var que as florestas têm valor e podem 
gerar muito valor", diz Roberto Waack. 
Biólogo de formação, ele é um dos só
cios da Amata e uma figura respeitada 
no setor florestal. Ex-diretor do grupo 
Orsa, dono da maior área no país de 
florestas nativas sendo exploradas 
com a técnica do manejo, Waack tam
bém é conhecido no meio porque é 
presidente do conselho do FSC, o selo 
verde mais respeitado no mundo para 
produtos de origem florestal. Outra 
executiva e sócia da Amata é a minei
ra Etel Carmona, uma badalada de
signer de móveis de luxo. 

ILEGALIDADE 
Pouca gente duvida que o modelo de 
concessão tem potencial para gerar 
valor. "O problema é a morosidade com 
que as concessões têm sido feitas", afir
ma Roberto Smeraldi, diretor da ONG 
Amigos da Terra. Não é o único a fazer 
a crítica. Entre ambientalistas e em
presários do setor privado é hoje con
senso que o ritmo com que as florestas 
têm sido licitadas está muito aquém do 
desejável. Afinal, três anos e meio se 
passaram desde que a lei foi regula
mentada, e a meta do Serviço Florestal 
Brasileiro é terminar 2010 com apenas 
1 milhão de hectares concedidos ao se
tor privado — algo como metade do 
estado de Sergipe (veja quadro na pág. 
122). Para um leigo, pode parecer mui
to, mas é uma área que corresponde a 
menos de 1% do total da floresta Ama
zônica brasileira. A culpa, afirmam os 
críticos, é menos do SFB e mais dos 
outros dois órgãos de quem ele depen
de para conduzir o processo: o Ibama 
e o Instituto Chico Mendes. "Se o Ser
viço Florestal tivesse mais autonomia, 
tudo andaria mais rápido", afirma o 
diretor de uma ONG. Como é pouco 
provável que isso aconteça, o que resta 
aos entusiastas das concessões é ter 
paciência. "Não queremos ser os úni
cos nesse jogo", diz Waack. "Só a esca
la nos permit i rá brigar de igual para 
igual com quem explora a floresta de 
maneira ilegal e predatória." 

Text Box
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