


O MDF que o grupo Concrem vai produzir tem ori-
gem nos Estados Unidos e é um tipo de madeira me-
lhor acabada do que o compensado comum, que o
grupo fabrica desde 1982 e que é certificado. Deverá
impulsionar a abertura de pequenas indústrias de mó-
veis em Paragominas, que terão matéria-prima a mão
e mais barata, ampliando o mercado de trabalho, trau-
matizado após o fechamento de dezenas de madeirei-
ras e carvoarias que derrubaram árvores ilegalmen-
te nas últimas décadas. Plantada no chão, a fábrica se
espraia por uma área de 200.000 metros quadrados e
terá 20 metros de altura. (A energia que consumirá,
fruto dos próprios resíduos, fica só um pouco abaixo
da consumida pela cidade de Paragominas, que tem

quase 100 mil habitantes.) Serão criados 700 empre-
gos diretos e 3 mil indiretos na fábrica, que custou
100 milhões de reais. Ela é a primeira a chegar às re-
giões Norte, Nordeste e Centro—Oeste do país - há
similares no Sul.

Um dos municípios mais desmatados da Amazônia,
Paragominas vive uma nova fase, que implica mudan-
ças na economia. E a chegada da fábrica da Concren
é uma comprovação. O ciclo da exploração predató-
ria e sem limites por parte de madeireiras e carvoa-
rias clandestinas "acabou", assegura Paulo Amaral,
pesquisador do Imazon. Ele ilustra mostrando a queda
brusca no número de madeireiras que ocorreu nos úl-
timos anos no município.' 'Havia 250, hoje elas são 22



CERTIFICAÇÃO

TORAS
de paricá ao fundo,
Vitorio Sufrediní
mostra certificado
ganho pelo
compensado
que produz

e legalizadas." Segundo Paulo, o Imazon está de olho
bem aberto e elaborando um boletim mensal que ma-
peia o desmatamento e é enviado às autoridades. "A
gente vai a campo confirmar e identificar as causas
quando ocorre o corte de árvores."

Para abastecer sua fábrica, diz Vitorio Sufredi-
ni, diretor do grupo, a Concrem cultiva um grande
reflorestamento de 28 milhões de pés de paricá, ár-
vore nativa da Amazônia, e de 2 milhões de pés de
eucalipto. Eles são plantados pela empresa, em áre-
as separadas que totalizam 30 mil hectares, desde
1993.' 'Não mexemos na floresta. O plantio é feito em
áreas degradadas que serviam de pastagem. A pro-
dução de paricá de determinado ano é tirada da ter-
ra e somente 12 meses depois vamos fazer o replan-
tio, dando ao solo um merecido descanso." O paricá
é ideal para a fabricação de produtos de maior valor

agregado e vale 20% amais que o compensado de pi-
nus e de eucalipto, também usados nos refloresta-
mentos na Amazônia, informa Vitorio. Segundo ele,
o paricá foi um marco para a indústria de compen-
sados. ' 'É uma madeira de alta qualidade, com prefe-
rência sobre as outras nativas tanto no mercado in-
terno como no externo." As lavouras são plantadas
respeitando-se as normas do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama), enquanto o compensa-
do produzido é certificado pelo Programa Nacional
de Qualidade de Madeira, fornecido pela Associa-
ção Brasileira da Indústria da Madeira Processada.
Vitorio lembra que o certificado "jamais" seria dado
não fosse o plano de manejo florestal. "Tudo é traba-
lhado conjuntamente, do plantio sustentado do pa-
ricá ao produto final que sai da fábrica." As chapas
prontas são exportadas e também comercializadas
no mercado interno.



Outra madeireira de grande porte é a Cikel Bra-
sil Verde, Ela foi a primeira da Amazônia a receber,
em 2001, o certificado do FSC (Forest Stewardship
Council, na sigla em inglês, ou Conselho de Manejo
Tropical) para a madeira que cultiva. São duas áreas.
Uma de 140 mil hectares, em Paragominas, e a outra
de 164 mil hectares, em Portei. O cobiçado selo verde
do FSC é um dos mais rigorosos do mundo e sua con-
quista ampliou para a Cikel o mercado internacional,
afirma Wandréia Baitz, engenheira florestal. Depois
do FSC, a empresa passou a colecionar outros certi-
ficados importantes, internacionais e nacionais, co-
mo o da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A
Cikel cultiva várias espécies nativas, como massa-
randuba, ipê, angelim-pedra e jatobá, e se orgulha
de manter numa de suas matas o Instituto Floresta
Tropical, único no país a treinar, ensinar e capacitar
as pessoas para práticas de manejo sustentável. "A
Cikel fecha o círculo. Tem a madeira e o produto final
certificados", ressalta Wandréia.

A produção de madeira certificada na Amazô-
nia vem aumentando nos últimos anos, mas ainda
é pequena. O governo do Pará lançou em maio do
ano passado o programa l Bilhão de Árvores para a
Amazônia. A previsão era plantar somente espécies
nativas, como o paricá, o jatobá, o ipê e a maçaran-
duba. A demanda pelas indústrias, no entanto, cres-

ceu, e o governo passou a contabilizar também es-
pécies exóticas, como o eucalipto, que tem origem
australiana. Há opiniões favoráveis e contrárias ao
eucalipto. Entre as críticas, está sua suposta voca-
ção para exaurir o solo.

Presidente do Sindicato do Setor Florestal de Pa-
ragominas (Sindiserpa), Mário César Lombardi in-
forma que as queimadas gigantescas que tingiam
de vermelho o céu da cidade ficaram no passado.
"Não havia critérios. O fogo é uma lembrança triste
em Paragominas, Hoje, a área de floresta certificada
cresce rapidamente, pois tanto o mercado interna-
cional como o nacional são muito exigentes no que
diz respeito à sustentabilidade da floresta." As mu-
danças aconteceram, segundo Mario, para o setor
madeireiro não perder mercado. Ele é proprietário
da Lumapal Madeiras, que produz ripas, vigas, cai-
bros e tábuas sem ter seu reflorestamento próprio.
"Eu compro madeira nativa somente de áreas auto-
rizadas pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará,"
A produção da Lumapal é de 350 metros cúbicos ser-
rados ao mês, que são vendidos no mercado interno,
"Neste ano pretendo plantar minha própria madeira,
pois esse é o futuro. A secretaria já realiza um inven-
tário numa área de minha propriedade."
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