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Foi apresentada, durante a úl-
tima reunião da Câmara Téc-
nica Florestal, realizada no 

dia 25, no Hangar, a versão final 
do Plano de Safra Madeireira 2010. 
O documento recebeu muitos co-
mentários favoráveis dos membros 
do conselho, que esperam o lança-
mento para o dia 23 de setembro. 

O Plano servirá para integrar as po-
líticas públicas voltadas ao setor ma-
deireiro, desde a liberação dos crédi-

tos de madeira, até linhas de financia-
mento. Em resumo, a ideia é planejar 
a produção e impulsionar o setor. Além 
disso, o documento também prevê in-
dicadores de avaliação da gestão am-
biental, para que a sociedade possa 
analisar como o Governo está tratan-
do a economia florestal no Estado. 

A meta de produção florestal pre-
vista no Plano Safra para este ano 
é de 6,5 milhões de metros cúbicos, 
oriundos de manejo florestal e re-

florestamento. Segundo a Secreta-
ria de Meio Ambiente, no que toca 
ao licenciamento ambiental, a meta 
será alcançada com segurança até 
o final do mês de outubro/2010.

O Pará será o primeiro estado do 
Brasil a ter um plano de safra para o 
setor de madeira e, por isso mesmo, 
está sendo proposto que o Governo 
o adote como uma política governa-
mental, para que não nasça e, ano 
que vem, seja encerrado.

Quem polui menos, paga menos

Após ampla discussão no Con-
selho Estadual de Meio Ambiente 
(Coema) sobre a redução nas ta-
xas ambientais pagas ao Estado, 
foi revista a situação de várias 
empresas do setor madeireiro. Fi-
cou decidido que a taxa será paga 
com base no porte e grau de polui-
ção do empreendimento, ou seja, 
quanto menos poluição a empre-
sa gerar, menor o valor que será 
pago. Tudo para incentivar que as 
indústrias invistam, cada vez mais, 
em processos que reduzam o im-
pacto ao meio ambiente.

Concessões começam a sair do papel
O Instituto de Desenvolvimento 

Florestal do Pará (Ideflor) finalizou 
o Plano Anual de Outorga Florestal 
(PAOF) para 2011, definindo seis 
áreas como prioritárias para conces-
são florestal, que somam, no total, 
cerca de 1,5 milhão de hectares. 

No entanto, a expectativa é que so-
mente a metade desse valor, cerca 
de 800 mil hectares, seja realmente 
licitado ano que vem. Isso porque a 

floresta estadual de Iriri, na região do 
Xingu, com perspectiva de licitação 
de 200 mil hectares, já está prevista 
para sair somente em 2012, mas foi 
incluída no PAOF porque há previ-
são de formação do Conselho Ges-
tor e finalização do plano de manejo 
ainda em 2011. Além de Iriri, existem 
outras três glebas – Mamuru/Nova 
Olinda II, Bacajaí e Joana Peres II 
– onde, geralmente, o processo é 

muito mais demorado do que em 
áreas já destinadas, como as flores-
tas estaduais.  

Por isso, o setor produtivo se pla-
neja para participar, de fato, da lici-
tação de duas flotas: Faro e Parú. 
Esta última, já está praticamente 
concluída e deve ser lançada até o 
final deste ano, com 500 mil hecta-
res para exploração, divididos em 
10 lotes. 

Concessão Amaná 

Mais uma concessão florestal 
está na porta. Dessa vez, é a da 
floresta nacional de Amaná, loca-
lizada nos municípios de Itaituba 
e Jacareacanga, no sudoeste pa-
raense. O lançamento do edital de 
licitação da flona é esperado para 
a primeira, ou, no mais tardar, se-
gunda semana de setembro e, se-
gundo estimativas do Serviço Flo-
restal Brasileiro (SFB), a produção 
de madeira na área deve chegar 
a 150 mil metros cúbicos por ano, 
gerando uma receita para o Esta-
do de R$ 6,7 milhões.

Reflorestamento é simplificado

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) 
publicou recentemente uma portaria 
que visa simplificar o reflorestamento. 
O licenciamento da atividade terá me-
nos dificuldades para a sua efetivação. 
Quem estiver reflorestando, e tiver com 
o projeto tramitando na Sema, pode-
rá ficar mais aliviado, pois todos esses 
processos serão agilizados, levando em 
conta o período de chuvas no Estado, 
que é um dos norteadores da atividade 
florestal. Dessa forma, espera-se que o 
cronograma dos produtores seja adian-
tado e os habituais atrasos façam parte 
do passado.


