
E-MAIL- aresb@aresb.com.br - HOME PAGE - www.aresb.com.br

ABRIL - 2022 - EDIÇÃO 265

P ara a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), o ma-

nejo sustentável das florestas e o
uso de seus recursos são essen-
ciais para combater as mudanças
climáticas e contribuir para o bem-
estar dos povos. A ONU escolheu
o tema deste ano “Florestas e pro-
dução e consumo sustentáveis”
para marcar o Dia Internacional
das Florestas, celebrado em 21
de março.

Segundo a ONU, o mundo
perde 10 milhões de hectares de
floresta todos os anos; uma área
do tamanho da Islândia. Com
isso, de 12% a 20% de emissões
globais de CO² deixam de ser ab-
sorvidas pelas florestas e são lan-
çadas na atmosfera.

O advogado e presidente da
Associação Brasileira de Direito
de Energia e Meio Ambiente (AB-
DEM), Alexandre Sion, esclarece
que o modelo de concessão flo-
restal pode contribuir para preser-
var a vegetação nativa.

“Na concessão, a área é ex-
plorada em esquema de rodízio,
com técnicas de manejo florestal
que permite, em tese, uma produ-
ção contínua e sustentável. A ideia
é que a concessão florestal pro-
mova a proteção florestas também
sob viés econômico. Na medida
em que há a geração de empre-
gos diretos indiretos, partes dos
recursos são direcionados à so-
ciedade e ao poder público.”

MANEJO SUSTENTÁVEL DAS FLORESTAS E O USO
DE SEUS RECURSOS SÃO ESSENCIAIS PARA

COMBATER AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Segundo Alexandre Sion, um

dos principais objetivos da con-
cessão é evitar a prática que gri-
lagem e exploração ilegal das flo-
restas, que é comum no Brasil.

“A ideia da concessão é reduzir
esse mercado para quem extrai de
maneira ilegal, na medida, inclu-
sive, que o processo depende de
certificação; a madeira produzida
no Brasil é rastreada. Então é uma
forma de reduzir aquilo que hoje é
um grande problema brasileiro.”

No entanto, ele ressalta que,
“como em qualquer concessão
pública, ela deve ser precedida de
avaliação técnica cuidadosa. As
obrigações do concessionário de-
vem estar claras. E é o papel do
poder concedente a fiscalização
para que as obrigações sejam
cumpridas e os desvios punidos”.

Desburocratização
Em tramitação na Câmara dos

Deputados, o projeto de lei 5518/
20 pretende flexibilizar o modelo
de licitação e os contratos de con-
cessão florestal, para reduzir a
burocracia e atrair investimentos. 

 “As mudanças propostas in-
cluem a possibilidade de conces-
sões para conservação e para res-
tauração, modalidades existentes
em outros países com grande su-
cesso no combate ao desmata-
mento e valorização da floresta.
Grande parte dos gargalos exis-
tentes se da porque o Serviço Flo-
restal Brasileiro, responsável pela

gestão dos contratos de conces-
são florestal, possui poder decisó-
rio limitado, o que gera burocracia
na cadeia produtiva.”

“Do ponto de vista da atrativi-
dade econômica, a proposta inclui
novos serviços florestais, como a
ampliação da permissão de co-
mercialização de créditos de car-
bono a todas as concessões e a
permissão de comercializar outros
serviços ambientais”, acrescenta.

Segundo a deputada Carla
Zambelli (União-SP), “em um
ambiente, onde cada vez mais se
ampliam as negociações do Cré-
dito de Carbono, esse tipo de
medida amplia a geração de ri-
quezas e desenvolvimento.”

Atualmente, o PL aguarda o
parecer do relator na Comissão
de Finanças e Tributação.

Concessões florestais
Em nova rodada de licitações,

o país deve passar pelo menos
mais dez parques e florestas es-
tatais para a iniciativa privada, se-
gundo estimativas do Banco Na-
cional do Desenvolvimento (BN-
DES). Ao todo, 8,4 milhões de hec-
tares de unidades de conserva-
ção poderão ser concedidos para
o setor privado. 

 “A posse vai continuar sendo
pública. Se a gente estiver falando
de uma área federal, [a posse é] do
Governo Federal; uma área esta-
dual, governo estadual. A explora-
ção, sim, vai passar a ser executa-
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da por um ente privado, dentro do
que estiver previsto no contrato.”

Cinco perguntas para enten-
der concessão florestal

Brasil possui sete florestas
com contratos de concessão flo-
restal

Concessão florestal é uma
das soluções para combater o
desmatamento ilegal no país

Também estão previstas outras
concessões para o segundo e ter-
ceiro trimestres de 2022, como três
parques no Rio Grande do Sul (Ca-
racol, Tainhas e Turno) e o Jardim
Botânico; o parque Dois Irmãos em
Pernambuco; o Zoológico de Sal-
vador, parque Sete Passagens e
Conduro na Bahia; e Ibitipoca e Ita-
colomi em Minas Gerais. 

Além disso, em fevereiro, o
Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
abriu uma consulta pública, com
apoio do BNDES, referente ao
edital de concessão de três Flo-
restas Nacionais na Região Sul
no país: Irati, Três Barras e Cha-
pecó. Todo cidadão pode contri-
buir com sua opinião, até o dia 27
de março, por meio do site. 

O objetivo é auxiliar a adminis-
tração pública no processo de to-
mada de decisão e colher infor-
mações sobre expectativas e su-
gestões da população quanto às
concessões florestais. A licitação
está prevista para acontecer no
terceiro trimestre de 2022.

* Fonte: Brasil 61
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O RegularizAgro vai
propor medidas e
estratégias para o
cumprimento das

diretrizes da regularização
ambiental nas

propriedades rurais

governo federal anunciou
que vai instituir o Plano Na-

cional de Regularização Ambien-
tal de Imóveis Rurais (Regulari-
zAgro), com o objetivo de desen-
volver um plano de ação governa-
mental entre a União e os esta-
dos para avançar na agenda da
regularização ambiental em todos
os biomas brasileiros, em confor-
midade com o Código Florestal.

O RegularizAgro vai propor
medidas e estratégias para o
cumprimento das diretrizes da re-
gularização ambiental nas propri-
edades rurais, estabelecendo um
ambiente de segurança jurídico-
institucional, de governança públi-
ca e articulação setorial necessá-
rio ao cumprimento efetivo do Có-
digo Florestal.

O Plano também prevê a cria-
ção de estrutura de governança
formal, com a instituição de um
Comitê Gestor e de Câmaras Téc-
nicas, que poderão contar com a
participação de especialistas no
tema, para a definição de instru-
mentos normativos e técnicos.

“O RegularizAgro vai promover
a integração de dados e sistemas
para a efetiva regularização ambi-

ental dos imóveis rurais, contribu-
indo também para o combate ao
desmatamento ilegal e o cumpri-
mento dos acordos firmados no
âmbito dos Programas de Regu-
larização Ambiental. A estruturação
do RegularizAgro vai possibilitar a
construção de um planejamento
estratégico de governo, visando
contribuir com a agenda de regu-
larização ambiental, em conformi-
dade com o Código Florestal”, ex-
plica o diretor-geral do Serviço Flo-
restal Brasileiro, Pedro Neto.

Criado em 2012, o Código Flo-
restal Brasileiro dispõe sobre a pro-
teção da vegetação nativa em todo
o território nacional e criou o Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR), ins-
tituindo o Programa de Regulari-
zação Ambiental e o Programa de
Apoio e Incentivo à Preservação e
Recuperação do Meio Ambiente.

Atualmente, mais de 6,5 mi-
lhões imóveis rurais estão cadas-
trados, totalizando uma área de
618 milhões de hectares, o que
representa 72% do território naci-
onal. No entanto, apenas 18,7 mil
cadastros já tiveram a análise da
regularidade ambiental concluída.

As Unidades Federativas são
as principais responsáveis pela
regularização ambiental das pro-
priedades rurais no âmbito do
Código Florestal, com a realiza-
ção de todo o processo de análi-
se e cancelamento do CAR e apro-
vação dos Programas de Regula-
rização Ambiental. Nos últimos
anos, foram desenvolvidas ferra-
mentas de análise dos cadastros,

PLANO PROMETE AGILIZAR IMPLEMENTAÇÃO DO
CÓDIGO FLORESTAL EM IMÓVEIS RURAIS

O

como o Módulo de Análise Dina-
mizada do Cadastro Ambiental
Rural (AnalisaCAR).

Para dar maior dinamização
aos processos de análise dos re-
gistros do CAR, o RegularizAgro
vai priorizar o aperfeiçoamento do
Sistema de Cadastro Ambiental
Rural (Sicar), garantido a intero-
perabilidade com outros siste-
mas correlacionados e com os
estados. “Este Plano pode exer-
cer papel central na articulação de
esforços entre União e estados,
garantindo um caminho de con-
senso entre os membros para
avançar na implementação da le-
gislação”, avalia o diretor do SFB.

Comitê Gestor
O RegularizAgro será elabora-

do e aprovado por um Comitê Ges-

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br

tor, composto por representantes do
Mapa, do Ministério do Meio Ambi-
ente, da Embrapa, do Conselho
Nacional de Secretários de Estado
de Agricultura (Conseagri) e da As-
sociação Brasileira de Entidades
Estaduais de Meio Ambiente (Abe-
ma). Os membros do Comitê deve-
rão ser indicados em até 30 dias
após a publicação do Decreto.

O Plano deverá ser apresen-
tado em um prazo de até 180 dias
a partir da publicação do decreto.
A proposta é que ao longo deste
período os diversos atores sejam
ouvidos e envolvidos neste pro-
cesso garantindo que o Plano
gere um amplo entendimento
quanto aos próximos passos para
implementação da legislação.

* Fonte: Canal Rural

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 6,80R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 10,00R$          
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 10,90R$          
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,10R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 20,58R$          
6 ARAME 20 GALV KG. 36,41R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 47,00R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 58,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 45,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 66,50R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 MASCARA PFF2 C/VALVULA UNID 14,80R$          
14 COLETA TB 21,24R$          
15 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 53,00R$          
16 ESTRIA RETA MIL. 35,10R$          
17 ESTRIA V MIL. 54,12R$          
18 ESTRIADOR UNID. 13,00R$          
19 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,50R$          
20 FARELO DE ARROZ TON. 1.500,00R$    
21 GRAMPOS CX. 7,06R$            
22 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 77,52R$          
23 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 21,00R$          
24 LIMA UNID 19,40R$          
25 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
26 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 11,30R$          
27 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,00R$            
29 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,60R$            
30 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 8,40R$            
31 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 23,50R$          
32 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
33 RASPADORES UNID. 12,00R$          
34 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 6.650,00R$    
35 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 6.570,00R$    
36 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 930,00R$        
37 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 256,80R$        
38 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
39 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 51,70R$          
40 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 67,80R$          
41 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 92,90R$          
42 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 4,10R$            
43 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,64R$            


