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Discordamos de qualquer sistema sócio-econômico que seja baseado na 

exploração insustentável sobre a vida, na exploração do ser humano pelo ser 

humano, na privatização e mercantilização dos recursos naturais, pessoas e 

valores, como é no sistema capitalista, e lutamos pela superação desse 

modelo.(Carta de Princípios da ENEBio) – uma epigrafe 

 

 Atualmente vivemos uma crise sócio-ambiental sem precedentes. As 

desestabilizações climáticas e o anunciado esgotamento dos recursos naturais 

colou na ordem do dia a preocupação ambientalista. Esta crise advém da 

exploração desenfreada pelo capital que transforma tudo em mercadoria e 

enxerga o mundo pela mono visão da rentabilidade. O capital não tem limites e 

precisa sempre se expandir para lucrar mais e se expande também através dos 

bens públicos e as florestas em risco. 

 Logo, o principio de sustentabilidade torna-se uma idéia estranha, um 

entrave ao desenvolvimento capitalista, como disse o presidente Lula. O Governo 

Federal através da Lei que prevê a concessão de florestas públicas assume mais 

uma vez sua faceta neoliberal. Esta Lei promoverá uma política em prol das 

grandes madeireiras e empresas internacionais, privatizando bens públicos e 

desresponsabilizando o estado das problemáticas sociais. 

A Lei nº 11.284/2006 que dispõe sobre a Gestão de Florestas Públicas para 

a Produção Sustentável, intitulada como Lei de Concessão de Florestas, diz ter 

por finalidade compatibilizar a preservação do meio ambiente com a exploração 

sustentável da floresta, além de tentar reduzir a retirada ilegal de madeiras.  

A concessão será efetivada mediante contrato administrativo precedido de 

licitação, onde o contratante pagará um preço florestal e poderá explorar pelo 

período de no máximo quarenta anos os produtos e serviços estabelecidos na 

licitação e, é assim que as florestas são vistas pelo Poder Público, apenas como 

produtos e serviços a serem explorados pelo mercado, desconsiderando toda a 

sinergia dos biomas e os direitos do povo. 

A Lei de concessão das florestas públicas na realidade servirá apenas para 

legalizar algo que já acontece, em larga escala e sem o controle do Estado, no 

norte do pais: grilagem de terras, biopirataria e desmatamento.  Entretanto, vale 



destacar uma diferença: o estado e a iniciativa privada poderão lucrar mais com 

isso. O governo esta cumprindo sua cartilha neoliberal para ampliar os direitos do 

capital custe o que custar. Desta vez os prejudicados somos todos nós com a 

flexibilização da legislação ambiental e a devastação crescente da maior floresta 

tropical do mundo. 

A Constituição Federal diz, em seu artigo 225, que a Floresta Amazônica é 

patrimônio nacional e que a mesma pode ser usada desde que se mantenha sua 

preservação, e aí esta uma das muitas contradições da lei: quando se diz 

“patrimônio nacional” não deveria se pressupor que as florestas são bens públicos 

patrimoniais alienáveis. Mesmo porque o Código Florestal Brasileiro diz em seu 1° 

artigo que as florestas são bens de interesse comum a todos os habitantes do 

país, ou seja, bens de uso comum do povo. Mas a Lei, ao contrario, a enxerga 

apenas como bens públicos sem interesse para o povo e, portanto, passiveis de 

alienação e privatização.  

A Lei, ainda, contradiz o artigo 225 quando o mesmo impõe ao poder 

publico o dever de preservar e proteger a diversidade e integridade do patrimônio 

genético e a fauna e flora do país, e veda as práticas que provoquem extinções e 

coloquem em risco suas funções ecológicas. 

Na realidade a Lei vai à contramão daquilo estabelecido na constituição, 

direcionando a política ambiental brasileira apenas para obtenção de lucros em 

detrimento à preservação das nossas florestas, e estabelecendo um aparato 

jurídico e político que acabe com os “entraves ao desenvolvimento”. 

O governo parece esquecer que com a concessão é cedido muito mais do 

que madeira e outros “recursos florestais” como moeda de troca. Na Amazônia, 

principal foco da lei, encontra-se cerca de 20% de toda fauna mundial e espécies 

que só ocorrem nela. Além disso, concede-se um laboratório natural ambulante 

avaliado em bilhões de dólares por empresas farmacêuticas pelas propriedades 

químico/farmacêuticas encontradas na diversidade de plantas da região, que é 

alvo constante de biopirataria, roubando conhecimentos milenares dos indígenas 

da região. 



A Lei se baseia em princípios de gestão. Um dos princípios o inciso I do art. 

2° é: “a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores 

culturais associados, bem como do patrimônio público”. Este princípio leva-nos a 

uma reflexão: como e com que mecanismos legais de defesa o governo fará se 

cumprir esta lei, visto que com a atual legislação ambiental (para muitos uma das 

mais avançadas do mundo) os mecanismos de defesa mostram-se ineficientes na 

contenção da devastação e da apropriação de terras da União?  

Torna-se muito difícil acreditar que, dentre outra coisas, o veto ao acesso 

do patrimônio genético e a exploração dos recursos hídricos, minerais, pesqueiros 

ou da fauna silvestre das nossas florestas, sejam verdadeiramente cumpridos. Na 

realidade é uma ingenuidade presumir que agentes do mercado possam justapor 

os seus interesses mercantis aos interesses da sustentabilidade ambiental.  Mais 

difícil ainda de acreditar que princípios de gestão porão limite à ganância das 

empresas madeireiras. Empresas estas que viram seus estoques de madeiras das 

florestas tropicais asiáticas acabarem e vêm com toda sede do mundo, 

principalmente as chinesas, saciar-se na maior floresta tropical do mundo. E 

contraditoriamente terão todo apoio do governo brasileiro que diz ver esta lei como 

a salvação das nossas florestas. 

Outro ponto preocupante é o fato de que essa Lei colocará em risco as 

áreas historicamente ocupadas e manejadas por populações tradicionais, 

sobretudo indígenas e ribeirinhas. Embora a lei diga que terras concedidas não 

possam ter moradores, vale ressaltar que muitos desses povos não têm terra 

demarcada, e a sobreposição ou proximidade das madeireiras a essas populações 

isoladas poderá levá-las à extinção da noite para o dia, uma vez que sua cultura e 

subsistência estão intimamente atreladas ao território no qual vivem. 

Propalar a concessão das florestas públicas como a salvação para a 

devastação das florestas brasileiras é uma grande falácia. Ora, se as populações 

tradicionais têm um regime de manejo sustentável dos recursos naturais e as 

empresas privadas seguem a destrutiva lógica do mercado de visar apenas o lucro 

crescente, esta falácia em forma de Lei constitui-se como uma verdadeira 

usurpação de território dos povos da floresta e de um bem de uso comum da 



Nação. Mais uma vez o Estado assume o papel de gestor da sociedade urbano-

industrial e seu ideário capitalista, ignorando a sustentabilidade sócio-ambiental 

em favor de uma política para as elites. 

Vale destacar que semelhantes formas de gestão de florestas já foram 

experimentadas por outros países os quais não obtiveram resultados satisfatórios 

(ambientalmente). Segundo o professor Aziz Ab´Saber, os modelos florestais de 

países do Sudeste Asiático e da África, que experimentaram a devastação após a 

concessão de suas florestas, são os causadores de “gigantesco desastre 

ecológico-ambiental, com perdas irreparáveis nos domínios da flora e da fauna”. 

Se a gestão de florestas públicas resultou em desastre em outros países, o que 

nos leva a crer que no Brasil será diferente?  

Esta lei se constitui como mais uma medida do governo para 

desapropriação das nossas terras e usurpação dos direitos do povo. Entendemos 

que é possível sim a conservação das florestas sem necessidade da concessão 

destas à iniciativa privada e ao capital estrangeiro, por meio de uma política séria 

para e com as comunidades das florestas que permita convivência harmônica, 

bem como possibilite a conservação das florestas e a manutenção das 

comunidades de forma digna; de um investimento massivo no IBAMA, que passa 

por um processo de sucateamento justamente para diminuir os “entraves ao 

desenvolvimento”, para que o órgão tenha condições de fazer fiscalizações 

ostensivas e desta forma possa detectar e punir os responsáveis pela destruição 

das florestas. Além disso, segundo Ab´Saber, o melhor manejo para a floresta 

envolveria o reaproveitamento de áreas já devastadas, a partir da borda da 

floresta, para o plantio e o uso do solo, e não a concessão do resto de florestas 

que temos para total devastação pela iniciativa privada. 

Assim, a Articulação Nordeste (Ar-ne) da Entidade Nacional de Estudantes 

de Biologia vem a público por meio deste manifesto afirmar que é contraria a lei nº 

11.284/2006 que dispõe sobre a gestão de florestas públicas. 


