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Concessões florestais esquecidas na gaveta
Pouco mais de 1 milhão de hectares de florestas públicas federais estão sob concessão
Por Jaqueline Ferreira, Sergio Leitão e João Cordeiro de Lima
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Idealizada para estimular atividades econômicas sustentáveis nas florestas públicas, em especial na Amazônia, o
Brasil aprovou em 2006 a Lei de Gestão de Florestas Públicas (LGFP). A intenção era conciliar o manejo florestal
sustentável com a promoção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, desincentivando práticas predatórias,
como o desmatamento e a grilagem de terras.
Quando a legislação entrou em vigor, o Brasil planejava conceder 44 milhões de hectares de florestas. Dezesseis
anos depois, pouco mais de 1 milhão de hectares de florestas públicas federais estão sob concessão. Toda a área
concessionada pelo governo federal hoje está na Amazônia. Por outro lado, as florestas públicas estaduais do bioma
estão longe de usar de forma efetiva o instrumento de conservação e manejo sustentável de produtos e serviços da
floresta.

É urgente investir na diversificação das modalidades de concessões, para além do
manejo sustentável
O Cadastro Nacional de Florestas Públicas contabilizou 76 milhões de hectares de florestas públicas sob gestão dos
estados da Amazônia Legal em 2020. Entretanto, somente Acre, Amapá, Amazonas e Pará definiram quais dessas
áreas estariam passíveis de concessão, um total de 3,8 milhões de hectares. E, pasmem, apenas 640 mil hectares
destas florestas públicas estaduais na Amazônia estão de fato concessionadas hoje, sob gestão do Pará e do Amapá.
As demais unidades da federação que compõem a região não possuem sequer um hectare de floresta concedida ou
ainda não divulgaram seus planos de outorga, como é o caso do Maranhão, Rondônia e Roraima.

Tampouco existe, atualmente, óbice legal às concessões estaduais. Independente da edição de lei estadual específica
para tratar do tema, o marco legal federal em vigor é suficiente para viabilizar o uso do instrumento pelos Estados.
Tanto que o Estado do Pará, que mais se dedicou a implementar o instrumento até agora, não possui legislação
específica sobre o tema, valendo-se do arcabouço normativo federal. Por outro lado, Estados como o Amazonas, que
tem lei própria, ainda não conseguiram avançar na mesma medida.
As concessões florestais têm potencial não só de dinamizar a economia, gerando emprego e renda local, como
também gerar recursos para a administração pública monitorar a floresta e ainda contribuir com a conservação
desses territórios. Um estudo do Instituto Escolhas de 2021 mostra que o desmatamento observado no interior das
unidades de manejo florestal das concessões é menor do que em outras partes das florestas públicas.
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Esse mesmo estudo identificou um potencial de créditos de carbono REDD+ de R$ 125 milhões ao ano em 37 áreas
de concessão florestal federal e estadual na Amazônia. Muito além do manejo sustentável da madeira, única
atividade desenvolvida nas concessões brasileiras, o atual contexto já nos permite almejar o fomento de concessões
para restauração e conservação florestal, turismo, pesquisa e desenvolvimento, comercialização de créditos de
carbono e de produtos florestais não madeireiros em parceria com a iniciativa privada empresarial ou comunitária.
Aliás, é preciso destacar o aumento vertiginoso do interesse pela comercialização dos créditos de carbono em áreas
de florestas, um mercado promissor que posiciona o Brasil para ser um grande exportador de serviços ambientais, o
que irá, finalmente, dar a devida valoração econômica às nossas florestas.
Até porque, os créditos de carbono rapidamente vão se transformando numa nova commodity, a “commodity do
futuro”, o que levou o escritor Jorge Caldeira a afirmar recentemente que “o Brasil tem hoje uma oportunidade
secular de se tornar a nação líder da economia de carbono neutro”.
Não bastasse todas essas vantagens, incentivar a concessão para restauração de florestas irá permitir que o Brasil
finalmente comece a cumprir sua meta de recuperar 12 milhões de hectares até 2030, o que mal saiu do papel. Isso
vem chamando a atenção de pesos pesados das finanças no país, como Armínio Fraga, Marcelo Barbará, Ana Luiza
Squadri, que com seus investimentos para o plantio de árvores em áreas desmatadas vão contribuir decisivamente
para construirmos as bases de uma economia da restauração.
Considerando tais benefícios, a pergunta que fica é: quando as administrações públicas estaduais irão priorizar a
implementação do instrumento? Com eleições estaduais em vias de acontecer, seria importante ouvir o que os
candidatos dos Estados amazônicos pensam sobre o tema. Para avançar na agenda das concessões florestais é
fundamental estabelecer estrutura organizacional e governança efetiva para a gestão das florestas públicas. As
administrações públicas estaduais na Amazônia podem e devem aprender, por exemplo, com a experiência do
Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão que implementa e monitora as concessões florestais federais na região.
No âmbito federal, é urgente investir na diversificação das modalidades de concessões, para além do manejo
sustentável da madeira. Nesse sentido, temos um grande avanço, o projeto de lei (PL) 5518/2020 de autoria do
deputado Rodrigo Agostinho, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe mudanças na
legislação para tornar a concessão das florestas mais atrativas e a permissão para concessões de conservação e
restauração e geração de créditos de carbono. O PL entrou na agenda de prioridades do governo federal no
Congresso Nacional para este ano.
Já sabemos que a fórmula para a conservação ambiental aliada à geração de renda é o controle efetivo do
desmatamento e degradação florestal junto com a promoção do manejo sustentável e monitorado da floresta. Por
isso, não faz sentido deixar as concessões florestais esquecidas nas gavetas da administração pública.
Jaqueline Ferreira é gerente de portfólio do Instituto Escolhas
Sergio Leitão é diretor executivo do Instituto Escolhas
João Emmanuel Cordeiro Lima é advogado associado ao Escritório Nascimento e Mourão Advogados
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