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A SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA 
 
 
A SBS - Sociedade Brasileira de Silvicultura é uma associação do setor privado florestal, de âmbito 
nacional, de utilidade pública, sem fins lucrativos, fundada 21/09/1955 com os objetivos de:  
 

• congregar todos os que se dedicam à formação, à recomposição e à utilização sustentável 
das florestas;  

 
• estudar e difundir tecnologias de preservação dos recursos naturais renováveis e defesa do 

meio ambiente em geral;  
 

• participar de estudos e promover campanhas destinadas a garantir a reposição florestal e a 
disponibilidade de matérias-primas de base florestal;  

 
• participar da proposição de planos e programas florestais em conjunto com órgãos do poder 

público e da iniciativa privada; e  
 

• incentivar o aprimoramento da legislação florestal. 
 
Uma importante frente de trabalho da SBS refere-se às políticas florestais do Brasil. Esse trabalho é 
feito através de constante monitoramento, divulgado por meio das publicações próprias da entidade 
ou tomando a iniciativa de apresentar ao poder público propostas de interesse setorial, relacionadas 
com a promulgação ou aplicação de legislações que possam promover a sustentabilidade dos nossos 
recursos florestais. 
 
A SBS conta com a colaboração de entidades, associações e empresas privadas representativas dos 
diversos segmentos do setor florestal - celulose e papel, carvão vegetal, madeira serrada, 
compensados e painéis reconstituídos, universidades, institutos de pesquisa, produtores florestais e 
profissionais que se associam em diferentes categorias. 
 
Os associados da SBS se caracterizam pelo compromisso que assumem, perante a sociedade, de 
cumprir os princípios básicos do bom manejo florestal. Constituem um grupo cuja consciência social e 
ecológica vai além das exigências contemporâneas, e suas ações, voltadas ao desenvolvimento da 
atividade florestal no País, são conduzidas mediante adoção de técnicas e princípios modernos de 
gestão que consideram: 
 

- A atividade florestal como vetor de desenvolvimento social, ambiental e econômico; 
 

- Medidas que conciliam os interesses conservacionistas com o uso das florestas e dos 
solos florestais; 

 
- A difusão de preceitos de preservação dos recursos naturais renováveis e defesa do meio 

ambiente em geral; 
 

- A utilização dos recursos florestais de forma a garantir o abastecimento industrial atual e 
futuro, a sustentabilidade e a manutenção dos ecossistemas existentes sem prejuízo dos 
demais recursos naturais; 
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- Múltiplos usos dos recursos florestais, objetivando o melhor aproveitamento dos produtos 
da floresta e a geração de bens e serviços que beneficiem as comunidades locais; 

 
- A proteção do meio ambiente, a recuperação de áreas degradadas, a conservação e o 

monitoramento da qualidade do solo, da água e do ar; 
 

- A implementação de sistemas e procedimentos de controle e monitoramento da qualidade 
ambiental com o propósito de proporcionar o uso racional dos recursos florestais; 

 
- O respeito às leis, acordos, convenções e normas ambientais vigentes em nível municipal, 

estadual, federal e internacional e às tradições das populações e comunidades locais. 
 
 
 
 

ASSOCIADOS E COLABORADORES 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL - BRACELPA 
FERRO-GUSA CARAJÁS 

GRUPO ORSA 
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APRESENTAÇÃO 
 
O centenário da eucaliptocultura no Brasil bem e os 50 anos de existência da SBS, comemorados no 
ano de 2005, são de grande importância no lançamento desta edição atualizada de Fatos e Números 
do Brasil Florestal. Num país onde existe pouca disponibilidade de informações estatísticas, a 
divulgação de dados do nosso setor florestal, de forma ordenada e abrangente, vem suprir uma 
importante lacuna. 
 
Esta publicação integra um conjunto de informativos produzidos pela SBS, quais sejam Fatos-
Síntese, lançado em 1995, Legiflor, lançado em 1997 e Rede SBS dia-a-dia, lançada em 2000. 
 
Em 1987, como parte dos resultados do exercício de planejamento estratégico para o setor florestal 
liderado pela SBS e orientado por professores da Faculdade de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo, FEA/USP, foi publicado o trabalho A Conservação da Natureza e o 
Patrimônio Florestal Brasileiro. A esse trabalho, antecessor do Fatos e Números, seguiu-se em 1990 
a publicação A Sociedade Brasileira e seu Patrimônio Florestal, contendo estatísticas do setor e que 
se tornou referência para todos que, de uma forma ou de outra, estavam envolvidos com a atividade 
florestal no País. 
 
A partir de 1998 essas informações foram atualizadas periodicamente e tornadas disponíveis aos 
associados da SBS, universidades, imprensa e agências governamentais na forma da série O Setor 
Florestal Brasileiro – Fatos e Números, cuja última edição foi no ano de 2003. Esperamos que a 
presente edição, mais detalhada e cobrindo novos desenvolvimentos, como é o caso da certificação 
florestal, produtos não madeireiros e mercado de carbono, continue a ser de utilidade aos 
profissionais do setor e ao público interessado. 
 
Cabe ressaltar que os dados estatísticos aqui apresentados foram coletados de fontes diversas, 
mencionadas no texto sempre que possível, não cabendo à SBS o levantamento de informações 
primárias de campo. Por essa razão, ao se cruzar informações de fontes distintas, é possível que se 
encontre alguma divergência que somente o bom senso poderá acomodar. Sugestões dos leitores 
que nos permitam aprimorar futuras edições serão bem-vindas e desde já lhes somos gratos. 
 
Finalmente, quero registrar meu reconhecimento à dedicada equipe de profissionais da SBS que 
tornou possível esta publicação, composta pelos Engenheiros Florestais Carlos Henrique Garcia, que 
coordenou os trabalhos, Manoel de Freitas, Rubens C.D. Garlipp, Nelson Luiz M. Bastos, Marcio 
Augusto Rabelo Nahuz e Juliana Paiva Nunes Kury, e o Engenheiro Agrônomo Pieter Willem Prange. 
Meus agradecimentos também aos Engenheiros Nelson Barboza Leite e Herman Lescher (in 
memoriam) pelo entusiasmo e apoio à iniciativa de levarmos adiante esta tarefa. 
 
 
 
 
São Paulo, novembro de 2006. 
 
Amantino Ramos de Freitas 
Presidente da SBS 
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RESUMO EXECUTIVO 
 
O Brasil possui área total absoluta de 851 milhões de hectares. Desse total, 477,7 milhões 
correspondem a florestas naturais e 5,6 milhões a florestas plantadas. Estas ocupam apenas 0,65% 
do território nacional e 1% do solo agropecuário. O País conta, ainda, com 61,8 milhões de hectares 
de unidades de conservação federais sob regime de proteção integral (45,5%) e de uso sustentável 
(54,5%). 
 
Em 2005, havia 425 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) – unidades privadas de 
conservação que permitem aliar preservação ambiental e atividades econômicas sustentáveis, com 
442,8 mil hectares protegidos. Atualmente, existem 488 terras indígenas demarcadas, ocupando uma 
superfície de aproximadamente 106 milhões de hectares, representando 12,4% do total do território 
brasileiro (FUNAI, 2006).  
 
A área de plantações existentes corresponde a aproximadamente 5,6 milhões de hectares, sendo 3,4 
milhões de ha com eucalipto, 1,8 milhão de ha com pinus e 326 mil ha com outras espécies, como 
acácia-negra, gmelina, pópulus, seringueira, teca e araucária.   
 
Os plantios florestais realizados em 2005, incluindo reformas, totalizaram 553 mil ha, impulsionados 
também pelos programas de fomento florestal. A meta estabelecida pelo Programa Nacional de 
Florestas (PNF) até 2007 é plantar 500 mil ha anuais. Com esse objetivo, o PNF conta com cinco 
linhas de crédito para plantios florestais, voltados principalmente para pequenos e médios produtores 
rurais visando sua participação efetiva na expansão da área de florestas plantadas em bases 
sustentáveis.  
 
O  valor total da produção do setor de base florestal  em 2005 foi de US$27.8 bilhões, ou  seja, 3.5% 
do PIB nacional. Nesse valor estão incluídos celulose, papel, madeira industrializada sob todos os 
processos, móveis, siderurgia a carvão vegetal e produtos florestais não madeireiros . 
 
 No cenário internacional o Brasil contribuiu com 4,6% das exportações mundiais de produtos 
florestais madeireiros, destacando-se como o  maior produtor e exportador de celulose branqueada 
de eucalipto e primeiro exportador mundial de compensados de pinus. Conforme análise da Balança 
Comercial do Agronegócio divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), as exportações do grupo de produtos florestais madeireiros, como celulose e papel , madeira 
sólida ,  painéis e móveis,  foram superadas apenas pelos complexos soja e carnes. As  receitas de 
exportações desses produtos florestais chegaram a US$7,4 bilhões em 2005. Quando se considera  o 
valor das vendas externas de ferro-gusa e de ferro-liga, as exportações totalizam US$9.9 bilhões. 
O segmento de papel e celulose contribuiu com US$3,4 bilhões para esse resultado, com 
crescimento de 17% em relação a 2004. As exportações de madeira processada permaneceram 
acima de US$3,0 bilhões; as  exportações de móveis de madeira foram de US$782 milhões, 5,2% 
superiores a 2004. 
 
Em termos de contribuição econômica e social, a indústria de base florestal recolheu impostos da 
ordem de US$4,2 bilhões. Estima-se que o setor de base  florestal  emprega direta e indiretamente 
6.5 milhões de pessoas em todos os segmentos.            
Dados da Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura do IBGE mostram que o Brasil tem 
conseguido aumentar a produção de madeira e lenha a partir de florestas plantadas. O IBGE verificou 
um aumento da proporção do segmento da silvicultura no total da produção florestal brasileira. Em 
2002, pouco mais da metade (52%) dessa produção vinha de florestas plantadas. Em 2003 a 
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proporção chegou a 65%, graças a um aumento de 33% na produção de madeira em toras de 
florestas plantadas e de 14% na de lenha a partir dessas florestas. Em 2005, essa proporção chegou 
a 68,4% para a madeira e lenha de florestas plantadas e 31,6% de florestas nativas. 
 
O segmento de celulose e papel é composto por 220 empresas localizadas em 450 municípios, em 
16 estados e utiliza madeira exclusivamente de florestas plantadas. A área plantada em 2005 era de 
1,62 milhão de hectares de eucalipto e pinus e 18 mil hectares de outras espécies, com uma área de 
preservação permanente e de reserva legal de 2,6 milhões ha. A produção de celulose alcançou 10,3 
milhões de toneladas e a de papel, 8,59 milhões de toneladas.  
 
O segmento de papelão ondulado no Brasil conta atualmente com 75 empresas, com 88 unidades 
industriais instaladas, tendo em operação 125 onduladeiras e gera cerca de 14 mil empregos diretos. 
A produção total do segmento em 2005 foi de 2,2 milhões de toneladas e o faturamento R$5,36 
bilhões (US$2,1 bilhões).  
 
O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de carvão vegetal no mundo. Em 2005 a 
produção nacional foi 5,5 milhões de toneladas. Desse total, 2,5 milhões de toneladas (46%) foram 
oriundos de florestas plantadas cujo principal estado produtor é Minas Gerais, com produção de 1,74 
milhão de toneladas (IBGE, 2005). Foram consumidos 38.05 milhões de metros cúbicos de carvão 
vegetal. 
 
Em 2005 o Brasil produziu 23,5 milhões de m³ de madeira serrada, predominando a madeira tropical 
com 14,6 milhões de m³; a produção de madeira serrada de pinus foi de 8,9 milhões de m³. As 
exportações totalizaram 3,4 milhões de m3 no mesmo ano.  
 
A produção de compensados em 2005, foi de 3,7 milhões de m3, 70% da qual originada de madeira 
de pinus. O consumo nacional foi de 1,07 milhão de m3 no mesmo ano. As exportações totalizaram 
2,8 milhões de m³, 55% das quais de compensado de pinus.  
 
A produção brasileira de Produtos de Maior Valor Agregado (PMVAs) é fragmentada e diversificada.  
Tanto a produção de Blocks, Blanks e EGP, como a produção de molduras, está baseada 
principalmente na madeira de pinus. Em 2005, as exportações de molduras e EGP totalizaram 722 
mil m3 (US$111,7 milhões), frente à produção de 1,18 milhão de m3, enquanto que as exportações de 
portas atingiram US$426,5 milhões e de pisos US$225,5 milhões. 
 
A produção de painéis reconstituídos de madeira em 2005 foi  de 4,47 milhões de m3, o consumo de 
4,3 milhões de m3 e as exportações foram de  542 mil m3. A maior produção de painéis de madeira foi 
a de aglomerados, 2,04 milhões m³, representando 46% do total, seguida pelo MDF, 37%, chapa de 
fibra, 11% e OSB, 6%. O consumo nacional de chapas duras vem se mantendo ao redor de 300 mil 
m³/ano, e o de MDF vem subindo, sendo que em 2005 foi 1,7 milhão de m3. As exportações 
absorveram 12,1% da produção nacional  em 2005.  A produção de OSB em 2005 foi de 263 mil m³, 
sendo que o consumo interno foi de 249 mil m3.  
 
Em média, 70% da madeira maciça utilizada pela indústria moveleira é proveniente de plantios 
florestais, principalmente pinus; o eucalipto vem se consolidando no segmento de camas e de salas 
de jantar e estruturas de móveis estofados e, mais recentemente, na fabricação de móveis de jardim 
para exportação.  
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O Brasil contava, até setembro de 2006, com 4.36 milhões de hectares de florestas certificadas, 
sendo 1,29 milhão de hectares de florestas nativas e 3,07 milhões de hectares de florestas plantadas.    

Até  outubro de 2006, o Brasil havia elaborado 193 projetos de MDL (15% do total mundial), 
ocupando o segundo lugar no ranking mundial. Do total desses projetos, 76 tinham sido registrados 
na Conselho Executivo do MDL. A Índia ocupa o primeiro lugar em número de atividades do projeto 
(460). Em setembro de 2006, um total de 1278 projetos encontrava-se em alguma fase do ciclo do 
projeto de MDL, sendo 434 já registrados pelo Conselho Executivo do MDL. Estima-se que em 2004 
tenham sido negociados US$670 milhões no mercado de carbono em todo o mundo, o dobro do valor 
negociado em 2003. Com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, as projeções indicam um grande 
incremento do mercado global de créditos de carbono, que poderá chegar a US$13 bilhões em 2007. 
O Brasil tem potencial para representar 10% desse mercado internacional, tendo como principais 
concorrentes a China, a Índia e os paises da Europa Oriental. 

Importante contribuição tem sido registrada também pela produção e comercialização de produtos 
florestais não madeireiros, a exemplo da extração da borracha natural, cacau, castanhas do Pará e 
de caju, erva-mate, mel, palmito, óleos essenciais, tanino de acácia e resina de pinus.   

Também os sistemas agrossilvopastoris - plantios envolvendo pecuária, culturas alimentares e 
madeireiras – se consolida como importante alternativa de produção para pequenos e médios 
produtores. 
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QUADRO ESTATÍSTICO 
 

Brasil 
• Capital  Brasília, DF 
• População Total 185 milhões hab 
• Área Total Absoluta  851 milhões ha 
• Uso da Terra Agrícola no Brasil (2005)  

•  Florestas Naturais         56,1% 
• Florestas Plantadas 0,7% 
• Outros Usos 43,2% 

 
Economia Nacional 

• PIB  US$ 796 bilhões 
• Exportações US$ 118,3 bilhões 
• Superávit Comercial US$ 44,7 bilhões 
• Exportações do Agronegócio  US$ 43,7 bilhões 
• Faturamento do Setor de Base Florestal US$ 27.8 bilhões 
• Exportações de Produtos de Base Florestal US$ 9.9bilhões 
• Dólar (US$) médio 2005  R$ 2,503 

 
Brasil Florestal 

• Florestas Naturais 477,7 milhões ha 
• Florestas Protegidas 240 milhões ha 
• Florestas Plantadas  5,6 milhões ha 
• Florestas plantadas e reformas realizadas em 2005 553 mil ha 
• Cobertura Florestal per Capita 2,6 ha/hab 

 
Contribuição do Setor Florestal Brasileiro 

• Formação do PIB 3,5 % 
• Exportações 8.4 % 
• Superávit da Balança Comercial Brasileira 14,2 % 
• Exportações Mundiais de Produtos Florestais 4,6 % 

 
Posição no Cenário Mundial – Principais Produtos 

• Produtor de Celulose Branqueada de Eucalipto (Fibra Curta) Primeiro 
• Exportador de Compensados de Pinus Primeiro 
• Produtor de Resina Segundo 
• Exportador de Tanino de Acácia Segundo 
• Exportador de Madeira Serrada Terceiro 
• Exportador de Compensados de Madeiras Tropicais Terceiro 
• Produtor de Celulose Sétimo 
• Exportador de Produtos Florestais Sétimo 
• Produtor de Papelão Ondulado Nono 
• Produtor de Papéis Décimo Primeiro 

 
Unidades de Conservação Federais no Brasil   61,8 milhões ha 

• Proteção Integral 28,1 milhões ha 
• Uso Sustentável  33,6 milhões ha 

 
Área Total Reflorestada 5,56 milhões ha 
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• Eucalipto (Eucalyptus spp.) 3,4 milhões ha 
• Pinus (Pinus spp.) 1,8 milhão ha 
• Outras 326 mil ha 

• Acácia negra (Acácia mearnsii) 178,4 mil ha 
• Araucária (Araucaria angustifolia) 24,2 mil ha 
• Pópulus (Populus spp.) 5,6 mil ha 
• Seringueira (Hevea brasiliensis)  67,9 mil ha 
• Teca (Tectona grandis) 50 mil ha 

 
Produtividade Média Anual 

• Acácia (Acacia spp)  15 a 25 m3/ha 
• Araucária (Araucaria angustifolia)  10 a 25 m3/ha 
• Bracatinga (Mimosa scabrela) 25 a 35 m3/ha 
• Eucalipto (Eucalyptus spp) 30 a 40 m3/ha 
• Pará-Pará (Jacaranda copaia) 30 a 35 m3/ha 
• Paricá (Schizolobium amazonicum) 20 a 30 m3/ha 
• Pinus (Pinus spp) 25 a 30 m3/ha 
• Pópulus (Populus deltoides) 20 a 30 m3/ha 
• Teca (Tectona grandis) 15 a 20 m3/ha 
• Amazônia (Espécies comerciais com DAP>=20 cm, região de Tapajós e Jari) 1,0 a 1,6 m3/ha 
• Caatinga 1,0 a 3,5 m3/ha 
• Cerrado 0,6 a 0,8 m3/ha 

 
Florestas Certificadas ( set 2006) 

• CERFLOR 763 mil ha 
• FSC 3,6 milhões ha 

o Nativas 1,29 milhão ha 
o Plantadas 2,31 milhão ha 

 
Faturamento (2005) 

• Celulose e Papel                                                                US$ 8,9 bilhões 
• Madeira Sólida   US$ 8,1 bilhões 
• Móveis de Madeira US$ 3,8 bilhões 
• Siderurgia a Carvão Vegetal US$ 4,2 bilhões 
• Papelão Ondulado                                                                                    US$ 2,1 bilhões 
• Painéis Reconstituídos                                                                               US$ 1,2 bilhão    
• Produtos Não Madeireiros                                                                          US$ 1.5 bilhão 

                 
Produção (2005) 
• Aglomerados             2,04 milhões m3 
• Carvão Vegetal 5,5 milhões t 
• Celulose e Pastas   10,3 milhões t 
• Chapas de Fibras    505 mil m3 
• Compensados  3,7 milhões m3 

o Pinus  2,6 milhões m3  
o Tropicais  1,1 milhão m3  

• Madeira Serrada  23,5 milhões m3 
o Pinus  8,9 milhões m3 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 12 

o Tropicais 14,6 milhões m3 
• Madeira em Toras  

o Origem Florestas Plantadas  100,6 milhões m3 
o Origem Florestas Nativas  17,4 milhões m3 

• Lenha  
o Origem Florestas Plantadas 35,5 milhões m3 
o Origem Florestas Nativas 45,4 milhões m3 

• MDF   1,7 milhão m3  
• OSB 263 mil m3 
• Pallets 516 mil un 
• Papel  8,6 milhões t 
• Papelão Ondulado (2005) 2,2 milhões t 
• PMVA  

o Molduras 700 mil m3 
o EGP                                                                                                       481 mil m3    
o Portas                                                                            7,45 milhões de unidades 
o Pisos                                                                                           30,47 milhões m2 

• Móveis  de Madeira   US$ 3,8 milhões 
 
Consumo (2005) 

• Aglomerados   2,09 milhões m3 
• Carvão Vegetal 38,05 milhões mdc 
• Celulose e Pastas                                                                                         5,2 milhões t 
• Chapas de Fibra Dura 273,3 mil m3 
• Compensados 1,7 milhão m3  

o Pinus 672 mil m3  
o Tropicais 399 mil m3  

• Madeira Serrada   20,4 milhões m3 
• MDF 1,7 milhão m3  
• OSB 249 mil m3 
• Papel  7,3 milhões t 
• PMVA  

o Molduras 110 mil m3 
o EGP  349 mil m3    
o Pisos                                                                                          15,55 milhões m2 

• Móveis  US$ 3,96 bilhões 
 
Exportações de Produtos de Base Florestal (2005)  

• Celulose                                                                               US$ 2,03 bilhões 
• Papel    US$ 1,37 bilhão 
• Ferro-gusa e  ferro-ligas  US$ 2,5 bilhões 
• Produtos de Madeira Sólida                                                                       

o Madeira Serrada                           US$ 882 milhões   
o Compensados                           US$ 854 milhões  
o Produtos de Maior Valor Agregado                                             US$ 1,01 bilhão 

 Molduras                                                                     US$  24,0 milhões 
 EGP                                                                            US$  88,0 milhões 
 Portas                                                                         US$  427,0 milhões 
 Pisos                                                                           US$  226,0 milhões                                        
 Outros Manufaturados                                                US$  248,0 milhões 
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• Painéis Reconstituídos                                                                       US$  107,0  milhões  
• Móveis de Madeira                                                                             US$  782,0 milhões 
• Outros                                                                                                 US$  360,0 milhões                                                                                       

  
Geração de Empregos  

• Diretos    2,5 milhões 
• Indiretos                                                                                                           4 milhões     

 
 
Impostos Recolhidos (2005) US$ 4,2 bilhões 
 
Escolas 

• Engenharia Florestal 29 
• Engenharia Industrial da Madeira 3 
• Cursos Técnicos Florestais 6 
• Cursos Técnicos de Manejo Florestal 1 

 
Produtos Florestais Não Madeireiros 
 

Borracha Natural (2004) 
• Área  106 mil ha 
• Produção de Borracha 164 mil t/ano 
• Faturamento US$ 129 milhões/ano 
• Consumo 287 mil t/ano 
• Empregos  80.000 

 
Cacau  

• Área (2004) 639 mil ha 
• Produção (2004)  196 mil t/ano 
• Faturamento                                                                                      US$ 647 milhões/ano 
• Exportação (2005) US$ 387 milhões 
• Importação (2005) US$ 114 milhões 
• Produtividade  19 arrobas/ha 
• Empregos 80 mil 

 
Castanha do Pará 

• Produção (2004) 27,63 mil t/ano 
• Faturamento US$ 10,1 milhões/ano 
• Produtividade 15 a 55 litros/ha 
• Empregos 30 mil 

 
 
Castanha de Caju 

• Área 691 mil ha 
• Produção 187 mil toneladas t/ano 
• Faturamento US$ 230 milhões/ano 
• Produtividade  328 kg de castanha/ha 
• Empregos 300 mil 

 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 14 

Erva-Mate 
• Área 74 mil ha 
• Produção 403 mil t folhas/ano 
• Faturamento US$ 180 milhões/ano 
• Empregos 710 mil 

 
Mel  

• Produção (2003) 30 mil t/ano 
• Exportação (2005) US$ 18,9 milhões 
• Empregos 300 mil 

 
Óleos Essenciais de Eucalipto 

• Área 10 mil ha 
• Produção  1.000 t/ano 
• Consumo 37,8 mil t folhas de eucalipto 
• Faturamento US$ 4,0 milhões/ano 
• Exportação US$ 1,9 milhão/ano 
• Empregos 10 mil 

 
Palmáceas 

• Área 96 mil ha 
• Produção   

o Palmito 14 mil t/ano 
o Pupunha 110 mil t/ano 
o Açaí 144 mil t frutos/ano 
o Dendê  86 mil t óleo/ano 

 
Resina, Breu e Terebintina de Pinus 

• Número de árvores 45 milhões 
• Produção de goma de resina 91 mil t 
• Exportação US$ 27,2 milhões 
• Empregos   15 mil 
 

Tanino de Acácia 
• Área 115 mil ha 
• Produção 30 mil t/ano 
• Faturamento US$ 20 milhões/ano 
• Empregos  41 mil 
• Exportação US$ 942 mil 
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1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 
O modelo institucional do Setor Florestal Brasileiro tem linhas jurídicas originadas nas décadas de 20 
e 30 com a criação do Serviço Florestal e edição do primeiro Código Florestal Brasileiro (1934), 
respectivamente.  Em 1965 instituiu-se o Código Florestal, em 1966 surgiram os incentivos fiscais ao 
reflorestamento e, em 1967, foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF e 
elaborada a legislação de proteção à fauna. Os incentivos fiscais para reflorestamento no Brasil foram 
abolidos em 1987. Em janeiro de 1989 foi constituído o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, assumindo as atribuições de várias outras instituições 
(IBDF, Sudhevea, Sema e Sudepe) à luz do emergente preceito conservacionista, responsabilizando-
se pela fiscalização e pelo controle do cumprimento da legislação ambiental e das atividades 
relacionadas com recursos naturais.   
 
A defesa do meio ambiente no Brasil, assim como a definição de novas políticas para o setor é tarefa 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, criado no início da década de 80. Em 1992 criou-
se o Ministério do Meio Ambiente – MMA, que tem a responsabilidade de elaborar as políticas em 
nível federal;a implementação dessas políticas e a fiscalização do cumprimento das leis são 
atribuições do IBAMA e dos órgãos ambientais competentes estaduais e municipais. 
 
A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a legislação concorrente, delegou autonomia para 
que os Estados da Federação tenham suas próprias leis ambientais ou florestais, desde que não 
sejam mais permissivas do que a lei federal. Dezessete estados promulgaram suas leis ambientais, 
porém, na prática, a descentralização do comando e controle da atividade florestal não ocorreu 
totalmente.  
 
Em 1999 se resgatou o reconhecimento da importância das florestas na estrutura organizacional da 
administração direta do Governo Federal, o que levou à criação da Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas no MMA, a quem cabe a proposição de políticas, instrumentos e normas ambientais e a 
definição de estratégias para promover a gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos 
florestais. 
 
O Programa Nacional de Florestas - PNF foi instituído pelo Decreto No 3.420, de 20 de abril de 2000, 
e lançado pelo Governo Federal em 21 de setembro do mesmo ano. Seu objetivo geral é "a 
promoção do desenvolvimento sustentável, conciliando a exploração com a proteção dos 
ecossistemas e a compatibilização da política florestal com os demais setores de modo a promover a 
ampliação do mercado interno e externo e o desenvolvimento institucional do setor". 
 
Em fevereiro de 2004, o Governo Federal instalou a Comissão Coordenadora do Programa Nacional 
de Florestas – CONAFLOR, criada pelo Decreto Presidencial Nº. 4.864/2003 e composta por 
representantes de diversos ministérios e organismos governamentais, além de representantes de 
entidades civis e dos segmentos que compõem o setor de produção de base florestal. O principal 
objetivo é propor e avaliar medidas para que sejam cumpridos os princípios e diretrizes das políticas 
públicas para o Setor Florestal, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente e com o Código 
Florestal. A criação da CONAFLOR reflete uma das recomendações do 8º Congresso Florestal 
Brasileiro, promovido pela Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS e pela Sociedade Brasileira de 
Engenheiros Florestais - SBEF em agosto de 2003, no sentido de promover a efetiva articulação das 
ações dos diferentes segmentos que compõem a atividade florestal para a otimização dos esforços e 
alcance de resultados concretos e duradouros.  
Em dois de março de 2006 foi promulgada a Lei No 11.284 que dispõe sobre a gestão de florestas 
públicas para produção sustentável, institui no âmbito do Ministério do Meio Ambiente – MMA, o 
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Serviço Florestal Brasileiro – SFB, cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal  - FNDF;  e 
delega aos órgãos estaduais competentes do Sisnama, a prévia aprovação da exploração de 
florestas públicas e privadas. 
 
2. BIOMAS BRASILEIROS  
 
A cobertura de florestas naturais no mundo soma 4 bilhões de hectares (FAO, 2006), dos quais 47% 
correspondem às florestas tropicais, 33% às boreais, 11% às temperadas e 9% às subtropicais. 
Considerando-se a distribuição regional, Europa e América do Sul concentram 50% das florestas 
mundiais. Dos 886 milhões de hectares que estão no continente sul-americano, 61% encontram-se 
no Brasil, tornando o País o segundo em cobertura florestal no mundo, superado apenas pela Rússia. 
 
Os biomas brasileiros (IBGE, 2006) são constituídos pela Amazônia, localizada no Norte do País, que 
ocupa 419,6 milhões de hectares e constituiu-se na maior cobertura arbórea tropical da Terra; a 
Caatinga, na Região Semi-Árida do Nordeste, ocupando 84,4 milhões de hectares; o Cerrado, com 
área estimada em 203,6 milhões de hectares, localizado no Sudeste e Centro-Oeste do País; A Mata 
Atlântica, com 111 milhões de hectares, localizada ao longo de toda a faixa costeira desde Santa 
Catarina; O Pantanal, maior planície inundável do mundo, com área de 15 milhões hectares, do 
sudoeste de Mato Grosso ao oeste de Mato Grosso do Sul até o Paraguai, e os Pampas Gaúchos, 
com área de 17,6 milhões ha. (Figura 1). 
  

Figura 1. Distribuição dos Biomas Brasileiros 
 

 
IBGE, 2006 
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3. FLORESTAS NATURAIS DE PRODUÇÃO 
 
 
No Brasil há florestas naturais de produção de domínio público ou privado. Nas florestas públicas das 
unidades de conservação de uso sustentável, a produção florestal é muito reduzida. As de produção 
privada totalizam 242 milhões de hectares, o que corresponde a 50,7% das florestas naturais do país, 
que totalizam 477,7 milhões de hectares (FAO, 2006). Nas florestas privadas concentra-se a quase 
totalidade da produção de madeira tropical consumida pela indústria de processamento mecânico. 
Estas florestas estão distribuídas principalmente nos estados do Amazonas (79 milhões de ha), Pará 
(71 milhões de ha), Mato Grosso (29 milhões de ha) e Rondônia (11 milhões de ha); Acre, Amapá, 
Maranhão, Roraima e Tocantins detêm 52 milhões de ha.  (Abimci, 2005) 
 
A distribuição de florestas naturais de produção privada no Brasil, segundo os principais estados da 
Federação está apresentada na Figura 2. 

 
Figura 2. Distribuição de Florestas Naturais de Produção Privada no Brasil 
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           Abimci, 2005 
 
No Brasil a quase totalidade da produção de madeira tropical consumida pela indústria de madeira 
processada mecanicamente é proveniente de florestas naturais de produção privada.  
 
As florestas naturais públicas são classificadas em Unidades de Proteção Integral e  Unidades de 
Uso Sustentável. No início da década de 70, as florestas naturais de produção públicas eram 
expressivas, mas nas últimas décadas, como reflexo da implementação das políticas de preservação 
e conservação dos recursos naturais adotados pelo governo brasileiro, essas áreas tiveram um 
aumento de 258 mil ha antes de 1970 para 61 milhões de ha atualmente. 
 
 
4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E TERRAS INDÍGENAS 
 
 
As Unidades de Conservação integram o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, 
criado pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 e regulamentada pelo Decreto 4.440 de 22 de agosto de 
2002. Os órgãos executores do SNUC, cuja função principal é estabelecer as áreas protegidas, são o 
Ibama e os órgãos estaduais e municipais. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é 
coordenado pelo MMA. 
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza classifica as unidades em dois 
grupos: 
 

• Proteção Integral: objetivam preservar a natureza admitindo apenas o uso indireto; 
• Uso Sustentável: objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável. 
 

Existem, atualmente, cerca de 172 milhões de hectares de áreas protegidas, entre Unidades de 
Conservação Federais, Estaduais e Reservas Indígenas, correspondendo a 20% da superfície do 
País, representando diferentes ecossistemas brasileiros e constituindo riquíssimo patrimônio de 
biodiversidade. O setor privado também mantém milhões de hectares de Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN’s) nos seus 
imóveis rurais. 
 
 

Tabela 1. Unidades de Conservação Federais no Brasil 
 

CATEGORIA ÁREA (ha) 
Proteção Integral 28.147.213 

    Estação Ecológica 7.203.392 
    Parque Nacional 17.074.743 
    Refúgio de Vida Silvestre 128.521 
    Reserva Biológica 3.740.557 

Uso Sustentável 33.663.937 
    Área de Proteção Ambiental 6.526.679 
    Área de Relevante Interesse Ecológico 32.574 
    Floresta Nacional 19.190.166 
    Reserva Extrativista 7.914.518 

TOTAL 61.811.150 
                                * as sobreposições entre as UCs foram processadas incluindo-as  
                                  na categoria de maior restrição (Ibama, 2006) 
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Figura 3. Localização das Unidades de Conservação Federais  
 

 
 Ibama, 2004 
 
Nas últimas décadas o número de Unidades de Conservação aumentou significativamente. Em 1980 
eram apenas 131. Segundo dados do Ibama em 2006 estão registradas 707 unidades, sendo 118 de 
Proteção Integral (16,69%) e 589 de Uso Sustentável (83,31%), totalizando 61,8 milhões de hectares 
conforme visto na Tabela 1. 
 
O Gráfico 1 mostra a evolução da criação das Unidades de Conservação, modesta entre 1930 a 
1970, e rápida a partir de então, alcançando aproximadamente 250 em 2000 e 707 em 2006.  
 

Gráfico 1. Evolução da Criação de Unidades de Conservação (UC) por Década 
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                                        Ibama - MMA, 2005. 
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Em 2005 havia 425 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) – unidades privadas de 
conservação que permitem aliar preservação ambiental e atividades econômicas sustentáveis, com 
442,8 mil hectares protegidos. A maior parte das RPPNs está localizada no estado de Minas Gerais 
com 67 RPPNs (32,3 mil ha), seguido pela Bahia com 53 RPPNs (33,7 mil ha). A distribuição das 
RPPNs por estado da federação pode ser vista na Tabela 2 (Ibama, 2005).  
 

Tabela 2. Distribuição das RPPNs por estado 
 

ESTADO No ÁREA (ha) 
MG 67 32.339,39 
BA 53 33.664,19 
GO 44 21.962,95 
RJ 41 4.258,35 
SP 33 3.731,33 
RS 25 4.044,79 
SC 25 15.212,87 
MS 15 67.840,68 
MT 15 172.980,67 
AM 13 598,46 
MA 11 3.738,27 
PR 11 7.932,19 
CE 10 9.600,39 
PB 8 6.652,62 
AL 7 610,58 
PE 7 2.560,52 
PI 6 33.691,47 
AP 5 10.113,97 
PA 5 2.806,00 
RO 5 2.713,06 
DF 4 138,22 
TO 4 1.039,29 
ES 3 574,22 
RN 3 2.950,17 
RR 3 1.047,54 
AC 1 38,01 
SE 1 13,27 

TOTAL 425 442.853,46 
       Ibama, 2005 

 
Atualmente no Brasil há cerca de 350 mil índios considerando aqueles que vivem em aldeias, 
distribuídos entre 215 sociedades indígenas, representando cerca de 0,2% da população brasileira. 
Há estimativas de que, além destes, existam entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, 
inclusive em áreas urbanas.  
 
As terras indígenas são legalmente destinadas à posse permanente das comunidades que as 
ocupam. São administradas pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI e a ocupação se dá com o 
intuito de preservar o habitat e garantir a sobrevivência físico-cultural dos grupos indígenas. 
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No Brasil existem 488 terras indígenas demarcadas, ocupando uma superfície de aproximadamente 
106 milhões de hectares, cerca de 12,4% do total do território brasileiro. Outras 123 terras ainda 
estão por ser estabelecidas. Registram-se, ainda, referências às terras presumivelmente ocupadas 
por índios, por serem pesquisadas para definir se são ou não terras indígenas. A Tabela 3 aponta a 
situação das 611 terras indígenas do País quanto ao seu procedimento administrativo de 
regularização (FUNAI, 2006).  

 
Tabela 3. Situação das Terras Indígenas do País 

 

TERRAS INDÍGENAS No  % ÁREA (ha) 
Delimitada 33 1,66 1.751.576 
Declarada 30 7,67 8.101.306 
Homologada 27 3,4 3.599.921 
Regularizada 398 87,27 92.219.200 

Total 488 100 105.672.003 
Em estudo 123 - - 
TOTAL 611 100 105.672.003 

  FUNAI, 2006 
 
 
5. USOS DA TERRA AGRÍCOLA NO BRASIL 
 
 
Da área total do território nacional, cerca de 56 % (477,7 milhões de ha) são cobertos por florestas 
naturais, 0,7% por florestas plantadas e o restante (43,2%) por outros usos como agricultura, 
pecuária, áreas urbanas e infra-estrutura etc. (FAO, 2006; ABRAF, 2006). A isto se pode acrescentar 
que cerca de 22% das espécies da flora e aproximadamente 20% da água doce do planeta estão em 
território brasileiro.  
 
O Gráfico 2 apresenta a distribuição das áreas plantadas com diversas culturas, de acordo com o 
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (IBGE, 2006). 
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Gráfico 2. Áreas Plantadas por Diversas Culturas (ha) – 2005 
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   IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 2006. 

 
O levantamento apontado (IBGE, 2006) não inclui informações sobre área de pastagens cultivadas, 
que em 2004 era de cerca de 115 milhões hectares  
 
 
6. O SETOR FLORESTAL BRASILEIRO 
 
 
6.1. ATIVIDADES FLORESTAIS NO BRASIL 
 
A atividade de base florestal, presente em quase todo o território nacional, divide-se em vários 
segmentos, como: celulose e papel, papelão ondulado, siderurgia a carvão vegetal, móveis e madeira 
processada mecanicamente, que engloba a produção de madeira serrada, painéis reconstituídos, 
compensados e laminados e produtos de maior valor agregado, além de vários produtos não 
madeireiros. A distribuição da atividade florestal à base de produtos derivados da madeira é 
apresentada na Figura 4. 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 23 

 
Figura 4. Distribuição da Atividade Florestal à Base de Produtos Madeireiros 

 

 
  SBS, 2005. 
 
6.2. PRODUÇÃO NACIONAL DE MADEIRA EM TORAS  
 
Da produção total brasileira de madeira em toras de 2005 oriunda de florestas plantadas (110,6 
milhões de m3), cerca de 54,4% destinou-se à fabricação de celulose e papel e 45,6% para outras 
finalidades, como fabricação de móveis, construção civil, etc. O estado de São Paulo é o principal  
produtor de madeira em tora de floresta plantada (24,06 milhões de m3), representando 23,9% do 
total nacional. Em 2005, a produção de madeira em tora para uso industrial cresceu 14,9% em 
relação à do ano de 2004 (IBGE, 2005).  
 
O estado de São Paulo é o principal  produtor de madeira para celulose e papel, sendo que de 2004 
para 2005 a produção cresceu 5,4%, passando de 14,8 milhões de m3 para 15,6 milhões de m3, 
representando 30,9% do total destinado para a fabricação de celulose e papel. Em segundo lugar 
está Bahia (11,9 milhões de m3) e, na seqüência, Paraná (7,5 milhões de m3) e Santa Catarina (6,04 
milhões de m3).  
 
O principal produtor de madeira em tora originada de florestas plantadas para movelaria, construção 
civil e outros fins é o  estado do Paraná, com 15,3 milhões m³ produzidos em 2005, ou 33,4% do total 
nacional, que foi de 45,9 milhões m³. Em seguida vem Santa Catarina com 21,2%, São Paulo com 
18,4% e o Rio Grande do Sul com 10,7%. (IBGE, 2005). 
 
A produção nacional de madeira em toras de florestas naturais alcançou 17,37 milhões de m3 e o 
estado do Pará foi responsável por 57,2% do total, ou seja, uma participação de 1,7% maior que a 
apresentada no ano anterior. O Mato Grosso foi o segundo maior produtor nacional em 2005, com 
1,69 milhão de m3, seguindo-se a Bahia com 1,3 milhão de metros cúbicos.  
 
A produção de madeira em toras originada de florestas plantadas cresceu cerca de 34%, passando 
de 75 milhões de m3 registrados em 2002, para 100,6 milhões de m3, em 2005. Além disso, a 
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produção de carvão a partir de madeira plantada aumentou 17,1%, e a de resina de espécies 
florestais dos gêneros Pinus, Araucaria e outros aumentou 20,2% (IBGE, 2005).    
 
Entre 1998 e 2004, o consumo de madeira em  toras  da Amazônia  caiu de 28,3 milhões de m3 para 
24,5 milhões de m3. Essa redução de 3,8 milhões de m3 pode estar associada a três causas: o 
acirramento da fiscalização por parte do Ibama contra a exploração ilegal; o agravamento da crise 
fundiária na Amazônia, o que levou ao cancelamento de centenas de planos de manejo a partir de 
2003; e finalmente, a melhoria no rendimento industrial, ou seja, o aumento da eficiência na 
conversão de toras em madeira processada, como madeira serrada, laminados, compensados e 
madeira beneficiada. 
 
6.3. PRODUÇÃO NACIONAL DE LENHA  
 
A produção nacional de lenha originária de florestas nativas em 2005 totalizou 45,4 milhões de m3. A 
Bahia é o principal produtor dessa lenha com participação de 26,1% do total nacional. Entre outros 
importantes estados produtores, destacam-se o Ceará (10%), o Pará (8,2%), o Maranhão (6,7%) e o 
Paraná (6,2%).   
 
No segmento de florestas plantadas, a produção de lenha totalizou 35,5 milhões de m3 em 2005, 
tendo o Rio Grande do Sul como o maior produtor, respondendo por 36,3% do total nacional. São 
Paulo foi o segundo maior estado produtor, com participação de 19,2% no total do País. (IBGE, 
2005). 
 
A utilização da lenha no Brasil é ainda significativa, principalmente para a produção de carvão vegetal 
e cocção de alimentos nas residências. Na Matriz Energética Brasileira de 2004, a lenha e o carvão 
vegetal representam 13,2%, um acréscimo de 0,3% em relação a 2003.  
 
Em 2004, o setor residencial consumiu cerca de 26 milhões t de lenha, equivalentes a 29% da 
produção e 1,4% superior ao consumo de 2003. Na produção de carvão vegetal foram consumidas 
cerca de 40 milhões t (44% da produção). Em 2004, o consumo de carvão vegetal cresceu 16,9% em 
relação a 2003.  
 
Em relação ao uso da lenha em 2004 (florestas plantadas e nativas), 43% foi utilizado em carvoarias, 
29% em uso residencial, 19% nas indústrias, 8% na agropecuária e 1% em outras aplicações. (MME, 
2006 – Destaques de Energia em 2004) 
  
O consumo de lenha no Brasil é muito baixo se comparado ao de outros países em desenvolvimento, 
cerca de 1,0 a 1,5 m3 por habitante/ano. A região de maior consumo da lenha é o Nordeste (30%), 
seguido da região Centro-Oeste (secagem de grãos) e região Norte, para cocção de alimentos. 
(Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético - http://www.ilumina.org.br/) 
 
6.4. VALOR DA PRODUÇÃO DO SETOR DE BASE FLORESTAL 
 
O Brasil registrou no setor de base florestal um faturamento de US$27.8 bilhões em 2005, 
representando 3,5% do PIB total brasileiro. O setor de madeira sólida faturou cerca de US$8,1 
bilhões, participando com pouco mais de 1/3 no PIB do setor de base florestal e 1% no PIB brasileiro. 
Nesse ano, o setor de papel e celulose faturou US$8,9 bilhões, o de siderurgia a carvão vegetal 
US$4,2 bilhões, o de móveis de madeira US$4,8 bilhões e o de painéis reconstituídos US$1,2 bilhão. 
No setor do papelão ondulado estimou-se para o mesmo ano um faturamento de RS$5,36 bilhões 
(US$2,1 bilhões).  
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Gráfico 3. Faturamento do Setor de Base Florestal (2005) 
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 Abimci,  Bracelpa, AMS, Abimóvel e ABPO 
 
O setor de base florestal brasileiro tem participação significativa nas atividades da indústria de 
transformação. O Gráfico 4 apresenta a participação da indústria de transformação no PIB do Brasil. 
 

Gráfico 4. Participação da Indústria de Transformação no PIB do Brasil (2004) 
 

 
 Abimci, 2005 
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6.5. EMPREGOS GERADOS 
Estima-se que todo o setor de base florestal brasileiro emprega direta e indiretamente 6,5 milhões de 
pessoas, o que corresponde a 7,4% da população economicamente ativa do País. Desse total, cerca 
de 2,5 milhões de pessoas estão empregadas no subsetor de madeira processada mecanicamente 
(Abimci, 2006). Estimativas mostram que a cadeia produtiva exclusivamente do subsetor de florestas 
plantadas (primário e transformação industrial) em 2005 foi responsável por cerca de 4,1 milhões de 
empregos entre diretos (675 mil), indiretos (1,65 milhão) e empregos resultantes do efeito-renda (1,75 
milhão) (Tabela 4).  
 

Tabela 4. Empregos Gerados no Setor Florestal Brasileiro, subsetor de Florestas Plantadas 
 

 Empregos do subsetor de floresta plantada 
SEGMENTO 

 Diretos Indiretos Efeito 
Renda TOTAL 

Floresta Plantada Silvicultura 233.926 917.054 522.470 1.673.450 
Siderurgia 13.201 222.771 427.390 663.362 
Produtos de madeira 144.253 108.568 144.749 397.570 
Móveis 179.830 134.412 180.444 494.686 

Indústria 

Celulose e papel 103.819 272.745 476.864 853.428 
TOTAL  675.029 1.655.550 1.751.917 4.082.496 

Abraf/STCP, 2005 
 
6.6. MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS 
 
O comércio internacional mundial movimenta aproximadamente US$6 trilhões por ano. Os produtos 
de origem florestal figuram entre os 10 principais produtos comercializados internacionalmente, 
atingindo um valor de cerca de US$160 bilhões. 
 
O comércio internacional de produtos de origem florestal tem se comportado de forma bastante 
positiva ao longo da última década. Entre 1991 e 2003 a taxa média de crescimento do comércio 
internacional desses produtos atingiu 2,7% ao ano. Isso é resultado do aumento da demanda 
internacional aliado à intensificação do processo de globalização. O fluxo do comércio internacional 
de produtos de origem florestal está basicamente concentrado nos países desenvolvidos (80%), onde 
se evidenciam a Europa Ocidental e a América do Norte (EUA e Canadá). Gradativamente, mesmo 
que ainda de forma modesta, observa-se a penetração de países em desenvolvimento, como por 
exemplo, China, Indonésia, Brasil, Chile e Coréia do Sul. 
 
Nos últimos anos, o Brasil ganhou espaço no mercado internacional de produtos de origem florestal. 
No início dos anos 90, a participação do Brasil nas exportações mundiais não ultrapassava 1,7%. Em 
2005, o Brasil contribuiu com cerca de 4,6% das exportações mundiais. Isso reflete basicamente o 
forte crescimento das exportações brasileiras ocorrido desde a década de 90. Entre 1991 e 2003 a 
taxa média de crescimento das exportações brasileiras de produtos de origem florestal foi 10,1% ao 
ano. Já em 2005, as exportações atingiram a cifra de US$7,4 bilhões, o que representa 6,2% do 
montante total exportado pelo Brasil. Além disso, os produtos de origem florestal contribuem com 
14,2% do superávit da balança comercial brasileira.  
 
Em se tratando de produtos de florestas plantadas, o Brasil figura como o maior exportador mundial 
de compensados de pinus e o maior exportador mundial de celulose de fibra de eucalipto. No caso 
dos produtos de madeiras tropicais, o Brasil é o terceiro maior exportador tanto de madeira serrada 
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como de compensados. Houve uma profunda mudança no mercado de madeira processada. Em 
1998, apenas 14% do volume total produzido era exportado. Em 2004, essa proporção atingia 36%.  
 
Em 2005, os 1,56 milhão de m³ de madeira serrada de pinus exportados pelo Brasil representaram 
45,3% da madeira serrada vendidas para o mercado externo. No caso da madeira tropical, as 
exportações foram de 1,87 milhão de m³, 54,7% do total. Dois fatores contribuíram para essa 
mudança: o câmbio favorável e o aumento da demanda por madeira amazônica no mercado europeu, 
norte-americano e também asiático. O mercado nacional absorveu 64% da madeira processada na 
Amazônia. O estado de São Paulo ainda tem grande destaque no uso de madeira amazônica, 
consumindo 15% (em 1998 era 20%). Os outros estados do Sul e Sudeste do País consumiram 
conjuntamente 27%. O Nordeste utilizou apenas 7%, enquanto o Centro-Oeste consumiu 4% da 
madeira. O restante (11%) foi consumido na própria Amazônia Legal. Segundo dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), houve um drástico aumento no valor das 
exportações de madeira da Amazônia. Em 1998, as exportações de produtos madeireiros da 
Amazônia somavam US$381 milhões, passando em 2004 a US$943 milhões. 
 
Por outro lado, é importante mencionar que o desempenho do Brasil no comércio internacional de 
produtos de origem florestal a curto e médio prazo pode estar comprometido. A reduzida oferta de 
matéria-prima em toras, particularmente as oriundas de florestas plantadas, em especial de pinus, 
aliada ao forte aumento de preços, evidencia-se como a principal limitação para ampliar as 
exportações brasileiras de produtos florestais. Somam-se ainda os problemas crônicos de infra-
estrutura existentes no País e o aumento da pressão internacional através de barreiras tarifárias e 
não-tarifárias. 
 
Em que pese as limitações existentes, o setor florestal brasileiro apresenta as condições básicas para 
ocupar posição de destaque muito maior no cenário internacional. Para tanto, é imprescindível que o 
País utilize suas vantagens comparativas para fortalecer sua competitividade. 
 
Dentro desse contexto, os esforços do setor privado devem ser complementados por ações de 
governo na defesa dos interesses nacionais, convergindo para uma estratégia setorial conjunta. Na 
realidade, o setor florestal brasileiro tem mostrado uma competência única para penetração no 
mercado internacional e o País possui as condições básicas para aumentar ainda mais a sua 
participação. No entanto, o limite será estabelecido pelas políticas de governo, que podem favorecer 
ou restringir o desenvolvimento do setor florestal brasileiro (STCP, 2004). 
 
6.7. EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÔES  
 
As exportações brasileiras alcançaram em 2005, US$118,3 bilhões. Nesse mesmo ano o setor 
florestal exportou US$7,4 bilhões, correspondendo a 6,3% do total exportado pelo País. De acordo 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em sua análise da Balança 
Comercial do Agronegócio, as exportações do grupo de produtos florestais, como celulose e papel e 
madeira e suas obras, foram o terceiro complexo que mais exportou em 2005, superado apenas 
pelos complexos soja e carnes. 
 
O segmento de papel e celulose contribuiu com US$3,4 bilhões para esse resultado, com 
crescimento de 17% em relação a 2004. Em 2005, as exportações de madeira permaneceram 
estáveis, acima de três bilhões dedólares, e as exportações de móveis atingiram US$782 milhões, ou 
seja 5,2% a mais que em 2004. O Brasil vem aumentando sua participação no comércio 
internacionalde produtos florestais: em 2004, apenas 3% do total produzido no País foi destinado ao 
mercado externo (US$6,8 bilhões), enquanto que em 2005, esse valor foi ampliado em 8%. As 
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exportações de ferro-gusa e de ferro-liga oriundos de carvão vegetal representaram outros US$2,5 
bilhões, o que totaliza US$9,9 bilhões. 
 
Estima-se que a indústria brasileira de base florestal poderá dobrar as exportações até 2020, 
atingindo US$12 bilhões, como resultado dos investimentos anunciados principalmente dos 
segmentos de celulose e papel com US$14,4 bilhões e de madeira sólida com US$5 bilhões (IBGE, 
2005). 
 

Tabela 5. Exportações Brasileiras do Setor de Base Florestal, 2005 
 

PRODUTO US$ milhão % 
Celulose e Papel 3.405 34 
Compensados e Laminados 854 9 
Madeira Serrada 882 9 
Painéis Reconstituídos 107 1 
PMVA, Obras de Madeira e 
Manufaturados 1.013 10 

Móveis de Madeira 782 8 
Outros  357 4 
Subtotal 7.400 - 
Ferro-gusa, Ferro-liga e Carvão 2.500 25 
TOTAL 9.900 100 

            Abraf, 2005;  Abimóvel, 2005; Abimci, 2005; Bracelpa, 2006; SBS 
 
 As exportações de produtos oriundos exclusivamente de florestas plantadas estão indicadas na 
Tabela 6, onde não constam os dados relativos aos produtos da siderurgia. 
 
Tabela 6. Exportações Brasileiras do subsetor  Florestas Plantadas, 2005  
 

2005 PRODUTO 
US$ milhão % 

Celulose  2.034 43 
Papel 1.371 29 
Compensados  510 11 
Madeira Serrada 304 7 
Painéis Reconstituídos 107 2 
Outros 374 8 
TOTAL 4.700 100 

                                 Adaptado de  Abraf/STCP, 2005 
 
 Esses produtos do subsetor de florestas plantadas, responsáveis por exportar US$ 4,7 bilhões, 
perfazem 64% do total exportado pelo setor florestal quando se excetuam as vendas externas de 
produtos siderúrgicos à base de carvão vegetal. As importações de produtos florestais, pouco mais 
de US$1 bilhão, restringem-se a produtos específicos, como é o caso de celulose de fibra longa e 
alguns tipos de papéis (Gráfico 5). As importações no setor são predominantemente de máquinas e 
equipamentos para as florestas (colheita e transporte) e para as ampliações e novas indústrias do 
parque industrial dos diversos segmentos integrados às florestas plantadas. O setor florestal tem 
apresentado peso significativo no superávit da balança comercial brasileira ao longo dos últimos 
anos. A participação do subsetor de florestas plantadas no superávit da balança comercial do País foi 
de 8,5% em 2005. 
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Gráfico 5. Evolução da Balança Comercial de Produtos de Florestas Plantadas no Brasil (1996 – 2005) 
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Os produtos florestais brasileiros são considerados altamente competitivos no mercado internacional, 
com as exportações de produtos oriundos das florestas plantadas tendo apresentado crescimento 
contínuo nos últimos anos. Isso se deve principalmente às vantagens competitivas do setor de 
florestas plantadas e ao aumento do consumo mundial por produtos florestais, notadamente de 
celulose e compensado de pinus. Conforme apresentado na Tabela 5, celulose e papel são os itens 
com maior participação nas exportações brasileiras de produtos florestais. As exportações dos 
demais produtos são menores, em virtude principalmente da produção voltada ao mercado 
doméstico. 
 
6.8. METAS DO PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS  
 
O Programa Nacional de Florestas tem como metas uma série de ações estratégicas a serem 
desenvolvidas no período 2004-2007: 
 
a) Expansão da base florestal plantada e recuperação de áreas degradadas: 

- Plantio de 800 mil hectares em pequenas e médias propriedades; 
- Plantio de 1,2 milhão de hectares por meio de programas empresariais sustentáveis; 
- Recuperação de 200 mil hectares degradados. 

 
b) Expansão da área florestal manejada associada à proteção de áreas com alto valor para 
conservação: 

- Agregar 15 milhões de hectares de florestas naturais em produção sustentável para abastecer 
30% da demanda da indústria nacional; 

- Assegurar que um terço da produção florestal sustentável tenha origem em florestas sociais, 
com produção familiar comunitária ou extrativista; 

- Garantir proteção de 2 milhões de hectares com alto valor ecológico junto a áreas destinadas 
ao manejo florestal. 

 
Uma das principais prioridades do Programa Nacional de Florestas - PNF é criar condições favoráveis 
para que pequenos e médios produtores rurais participem, efetivamente, da expansão da área de 
florestas plantadas em bases sustentáveis.  
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Linhas de Crédito para Plantio Florestal 
 

• Propflora 
 
   O Programa de Plantio Comercial de Florestas – Propflora, tem como objetivo apoiar a implantação 
e manutenção de florestas destinadas ao uso industrial. Destinado a produtores rurais, associações e 
cooperativas para implantação e manutenção de florestas destinadas ao uso comercial, industrial e 
energético, recomposição e manutenção de áreas de preservação e reserva florestal legal. Oferece 
recursos da ordem de RS$150 mil por tomador por ano, com taxa de juros de 8,75% ao ano, carência 
até 8 anos e prazo de 12 anos para pagamento. Alguns estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, 
estão promovendo programas estaduais de reflorestamento viabilizados por meio de repasse de 
recursos federais para o banco estadual, no caso, a CaixaRS. Por outro lado, as empresas 
consumidoras de madeira estão assumindo o risco financeiro dos pequenos proprietários que utilizam 
esse tipo de recurso para o reflorestamento. 
 

• Pronaf Florestal 
 
Linha de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf 
Florestal, voltada para a criação de projetos de manejo sustentável. Destinado ao produtor familiar, 
financia projetos de investimento em silvicultura, sistemas agroflorestais e exploração extrativista 
ecologicamente sustentável. Oferece de RS$1,0 mil a RS$6,0 mil, de acordo com a renda bruta anual 
do produtor. Apresenta carência de até 8 anos e prazos de pagamento que variam de 2 a 16 anos. 
 

• FNO Floresta 
 
Oferecido a produtores rurais, associações e cooperativas para projetos de manejo florestal 
sustentável, reflorestamento para fins energéticos e madeireiros, sistemas agroflorestais, 
recuperação de áreas degradadas, aquisição de máquinas e equipamentos, projetos integrados e 
promoção de mercado. Há diferenciação na liberação de recursos por tipo de produtor (pequeno, 
médio e grande) e tamanho da cooperativa. Os recursos variam de RS$80 mil a RS$4,3 milhões por 
tomador, com carência de até 9 anos e até 16 anos para pagamento. Exige-se fundo de aval até 
30%, hipoteca e/ou penhor cedular. 
 

• FCO Pronatureza 
 
Para produtores rurais, associações e cooperativas, oferece recursos até RS$34,8 milhões para 
projetos de manejo florestal sustentável, reflorestamento para fins energéticos e madeireiros sistemas 
agroflorestais, recuperação de áreas degradadas, aquisição de máquinas e equipamentos, projetos 
integrados e promoção de mercado na região Centro-Oeste. A carência é até 9 anos, com até 20 
anos para pagamento. 
 

• FNE verde 
 
Oferecido a produtores rurais, associações e cooperativas com as mesmas finalidades do FCO 
Pronatureza. O valor do financiamento é limitado pela capacidade de pagamento gerada pelo projeto 
e pelas garantias disponíveis. As taxas de juros são de 8,75% ao ano para pequenos e médios 
produtores, 6% ao ano para mini produtores e suas cooperativas e associados; 10,75% ao ano para 
grandes produtores e cooperativas localizadas na região Nordeste do Brasil, Norte do Espírito Santo 
e Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais). Carência até 6 anos e até 12 anos para pagamento. 
 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 31 

Financiamentos Concedidos na Safra 2004/2005 
 
De acordo com levantamentos junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Banco do Brasil e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o aumento de participação da safra 2003/2004 para 
a safra 2004/2005, foi altamente significativo no que se refere ao acesso às linhas de financiamento 
do PROPFLORA e do PRONAF FLORESTAL. O valor alocado para 2005/2006 até junho de 2006, foi 
de RS$69,3 milhões atendendo prioritariamente o pequeno e médio produtor rural.   
 
Para o PROPFLORA, os tomadores passaram de 307 para 638, e os recursos de RS$10,5 milhões 
para RS$42,34 milhões da safra de 2003/04 para 2004/05, ou seja, um incremento de 302,8%. Até 
junho de 2006 foram atendidos 767 agricultores com recursos de RS$55,3 milhões (Tabela 08). Para 
a safra 2004/2005, a participação de empresas âncoras em apoio aos produtores rurais para 
acessarem o PROPFLORA indica que os recursos alocados para esta linha de crédito poderão ser 
totalmente absorvidos. 
 
No caso do PRONAF FLORESTAL, o número de financiamentos concedidos passou de 599 para 
1.718, enquanto os recursos saltaram de RS$2,88 milhões para RS$8,23 milhões, com um 
incremento de 185,7% em relação à safra de 2003/04. Até junho de 2006 foram 2.795 agricultores 
com recursos de RS$13,98 milhões (Tabela 07). Vale lembrar que ambos os programas foram 
iniciados na safra 2002/2003.  Portanto, são linhas de crédito relativamente novas e ainda em fase de 
implementação e ajustes. No caso do Pronaf Florestal, com a formalização de 10 convênios para a 
prestação de serviços de assistência técnica entre PNF/FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente, 
Secretarias Estaduais, Emater, Universidades e Organizações Não Governamentais - ONGs, prevê-
se, para 2004/2005, a inserção de mais 8 mil produtores rurais.  (MMA e SBS, 2005). 
 
 
Tabela 07. Linhas de Crédito para plantio florestal para pequenos e médios produtores rurais 

(Número de Agricultores atendidos e valor em R$ milhão) 
 

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Linhas de 
Crédito No 

agricultores  Valor          No 
agricultores  Valor          No  

agricultores  Valor          No  
agricultores  Valor          

Pronaf Florestal 295 1,29 599 2,88 1.718 8,23 2.795 13,98* 
Propflora 33 0,77 307 10,56 638 42,34 767 55,30** 
TOTAL 328 2,06 906 13,44 2.356 50,57 3.562 69,28 
* Dados jul/2005 a 31 jun/2006 
** Dados jul/2005 a 09 jun/2006 
 
Com relação às outras linhas de crédito, os valores referentes aos números de contratos e seus 
respectivos valores para os anos de 2003 a 2006 são indicados na Tabela 08. 
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Tabela 08. Linhas de Crédito para plantio florestal 
(Número de contratos e valor em R$ milhão) 

 

2003 2004 2005 2006 
Linhas de Crédito No  

 contratos Valor          N
o  

contratos Valor          No  
contratos Valor          N

o  
contratos Valor          

 FNO Floresta 3 2,64 - - 3 1,96   
FCO Pronatureza - 0,24 3 0,30 24 1,53 19 1,01* 
FNE Verde 1 12,23 1 10,02 28 63,7 20 11,8** 
* Dados jan/2006 a 31 mai/2006 
** Dados jan/2006 a 30 abr/2006 
 
Desembolsos do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
 
A principal fonte de recursos para o setor florestal é o BNDES. Os desembolsos do BNDES em 2005 
chegaram a RS$47 bilhões, desempenho 17,5% superior aos RS$39,8 bilhões de 2004. Em 2005, 
24,8% das liberações foram destinadas para as micro, pequenas e médias empresas, atingindo 
RS$11,7 bilhões, volume 7,3% menor do que aquele alcançado no ano anterior.  
 
O expressivo volume de desembolsos realizado pelo BNDES em 2005 foi alcançado, entre outros 
fatores, graças ao crescimento das liberações para os setores da agropecuária e de infra-estrutura. A 
agropecuária teve desembolsos de RS$4,06 bilhões em 2005, cerca de 40% a menos dos RS$6,9 
bilhões em 2004. Os desembolsos para exportações alcançaram US$5,86 bilhões em 2005, resultado 
52% superior àquele registrado em 2004. 
 
 
6.9. FLORESTAS PLANTADAS EXISTENTES EM 2005 
 
 
As florestas plantadas existentes no Brasil em 2005, totalizaram cerca de 5,6 milhões de hectares, 
sendo 3,4 milhões de hectares com eucalipto; 1,8 milhão de hectares com pinus e 326 mil hectares 
de outras espécies, como acácia-negra, gmelina, pópulus, seringueira, teca e araucária (Tabela 09). 
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Tabela 09. Áreas com Florestas Plantadas Existentes no Brasil (2005) 
 

ESTADO EUCALIPTO PINUS TOTAL (ha) 
MG 1.063.744 153.000 1.216.744 
SP 798.522 148.020 946.542 
PR 114.996 677.772 792.768 
SC 61.166 527.079 588.245 
BA 527.386 54.746 582.132 
RS 179.690 185.080 364.770 
ES 204.035 4.898 208.933 
MS 113.432 38.909 152.341 
PA 106.033 149 106.182 
AP 60.087 27.841 87.928 
GO 47.542 13.330 60.872 
MA 60.745 0 60.745 
MT 42.417 43 42.460 

Outros 27.409 3.703 31.112 
TOTAL 3.407.204 1.834.570 5.241.774 

Outras Espécies  326.176 
TOTAL GERAL  5.567.950 

      Abraf/ STCP, 2005 
 
 
 
6.10. PLANTIOS REALIZADOS EM 2005 
 
 
No ano de 2005 foram plantados, entre reformas e novas áreas, 553 mil hectares (Tabela 10) de 
acordo com levantamento realizado pelo Programa Nacional de Florestas – PNF que considerou as 
seguintes fontes de informações: instituições estaduais de extensão e pesquisa, empresas florestais, 
associações de reposição florestal, além de dados sobre a comercialização de sementes e de mudas 
dos principais viveiros existentes nos estados. Desse total, cerca de 130 mil hectares (23,6%) 
originaram-se de programas de fomento florestal, coordenados por diferentes empresas, entidades e 
instituições em pequenas e médias propriedades e 422 mil hectares (76,4%) de plantios próprios. 
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Tabela 10. Área de reforma e plantio por região e estado em 2005  

 
 

Região Estado Plantio Próprio Fomento Total (ha) 
 SC 20.100 19.900 40.000 

Sul PR 42.350 11.650 54.000 
(23%) RS 30.700 4.300 35.000 

 Subtotal 93.150 35.850 129.000 
 MG 128.150 31.850 160.000 

Sudeste SP 61.400 18.100 79.500 
(48%) ES 15.100 9.900 26.000 

 RJ - 2.500 2.500 

 Subtotal 204.150 60.850 268.000 
 MS 15.000 10.000 25.000 

Centro-Oeste MT 7.550 450 8.000 
(7%) GO 5.000 - 5.000 

 Subtotal 27.550 10.450 38.000 
 AP 17.000 - 17.000 

Norte PA 5.500 - 5.500 
(6%) RR 3.500 - 3.500 

 TO 4.500 - 4.500 

 Subtotal 30.500 - 30.500 
 BA 53.404 21.596 75.000 

Nordeste MA 8.500 - 8.500 
(16%) PE 2.000 - 2.000 

 PI 2.000 - 2.000 

 Subtotal 65.904 21.596 87.500 
TOTAL 422.754 130.246 553.000 

  PNF, 2005; SBS, 2005  
 
A área plantada em 2005 concentrou-se principalmente nas regiões Sudeste e Sul, com destaque 
para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Nas outras regiões, destaque para  Bahia no 
Nordeste, Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste e Amapá no Norte.  
 
6.11. PATAMAR TECNOLÓGICO E ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE 
 
Liderada principalmente pelos segmentos de celulose e papel, carvão vegetal e painéis, a indústria 
consumidora de madeira de florestas plantadas investiu de forma significativa em tecnologia florestal. 
Graças a esses investimentos, aliados aos esforços de instituições de pesquisa e de universidades e 
às condições edafo-climáticas do território brasileiro, as florestas de pinus e de eucalipto no Brasil 
apresentam rápido crescimento e excelente produtividade em comparação com outros paises 
(Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Comparação da Produtividade Florestal de Coníferas e Folhosas no Brasil com 

Paises Selecionados (m3/ha/ano) 
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          Abraf / STCP, 2005 

 
Nos últimos 30 anos o Brasil investiu centenas de milhões de dólares em pesquisas e 
experimentações florestais, através das empresas e parcerias com centros de pesquisas e 
universidades. Existem mais de 10 mil hectares de áreas de pesquisa, com aproximadamente dois 
mil experimentos cadastrados e acompanhados por mais de 300 pesquisadores florestais. O Brasil 
possui o maior Banco de Germoplasma dos gêneros Eucalyptus e de algumas espécies de Pinus. 
Nos últimos anos tem aumentado significativamente as pesquisas com inúmeras espécies nativas. 
Esse grande esforço científico e tecnológico possibilitou ao Brasil expressivos aumentos na 
produtividade quantitativa e qualitativa das florestas plantadas.  
 
Como resultado, o eucalipto, que em 1965 produzia cerca de 10 m3/ha/ano passou para valores de 
produtividade que chegam a 50 m3/ha/ano. Já é possível o uso de madeira de eucalipto para usos 
múltiplos e os avanços nas melhorias tecnológicas da madeira permitem ganhos em processos 
industriais acima de 20%. Da mesma forma, a madeira de pinus também alcançou níveis de 
excelência e o salto da produtividade foi de 20 m3/ha/ano para 28 m3/ha/ano. A Tabela 11 apresenta 
a produtividade média de plantações de pinus e eucalipto no Brasil, que em 2004 e 2005, 
apresentaram produtividades médias de 28 m3/ha/ano para pinus e de 38  m3/ha/ano para eucalipto. 
Estas informações são oriundas principalmente do segmento de celulose e papel. 
  

Tabela 11. Produtividade Média do Pinus e Eucalipto  
 

Espécie Área Plantada (1000 ha) IMA (m3/ha ano) 

Pinus 1.835 28 
Eucalipto 3.407 38 
TOTAL 5.242 - 

   STCP/Abimci, 2006 
 
Atualmente, o corte raso de eucalipto para celulose, painéis e carvão vegetal ocorre a partir do sexto 
ano e o desbaste de pinus com o mesmo fim começa a ocorrer entre 9 e 10 anos. Para a indústria 
moveleira, esses prazos são maiores: a exigência mínima é de que o eucalipto tenha 12 anos e o 
pinus, entre 15 e 18 anos, para que o fuste possa ter bom aproveitamento (SBS, 2004). 

 
Atualmente, o setor florestal tem investido recursos em projetos que visam o aprimoramento da 
madeira do eucalipto. Como exemplo há o projeto Genolyptus, da Rede Brasileira de Pesquisa do 
Genoma do Eucalipto e do projeto Forest, do genoma do eucalipto, que se valeu da estrutura 
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montada para o seqüenciamento da Xylella fastidiosa, concluindo 110 mil trechos de DNA do 
eucalipto - composto por 580 milhões de pares de bases e entre 25 mil e 30 mil genes.  A nova fase 
do projeto envolve a identificação dos genes associados ao metabolismo da celulose e da lignina. 
 
6.12. PRINCIPAIS ESPÉCIES FLORESTAIS PLANTADAS 
 
As principais espécies plantadas pelos diversos segmentos que constituem o setor florestal brasileiro 
são:  
 

• ACÁCIA NEGRA (Acacia mearnsii) 
 
A Acacia mearnsii é originária da Austrália. No Brasil, as principais plantações comerciais estão 
localizadas no Rio Grande do Sul. A Acácia é uma espécie leguminosa que apresenta boa 
adaptação, mesmo em terras desgastadas, sendo muito utilizada para a recuperação dos solos e 
combate à erosão. 
 
A Acácia negra é cultivada por pequenos produtores em sistema agrossilvopastoril. Na fase inicial, os 
acacicultores fazem plantio de milho, melancia, mandioca e outras culturas. Posteriormente, quando o 
dossel da floresta já está fechado, a área é aproveitada para o pastoreio. Esse sistema beneficia 
atualmente cerca de 40 mil famílias na região Sul do Brasil, onde existem cerca de 115 mil hectares 
plantados.   
 
A casca da acácia negra é utilizada para a produção de tanino e a madeira é utilizada na produção de 
celulose.  A produtividade da espécie gira em torno de 16 a 25 m3/ha/ano. Essa madeira pode 
também ser utilizada como escoras de minas, suporte de telhados, e produção de celulose, carvão 
vegetal e lenha. 
 
Cada hectare plantado vale, atualmente, no mercado gaúcho entre RS$8 mil e RS$10 mil. 
Descontado o financiamento, ao final de sete anos o proprietário rural terá um ganho total aproximado 
de RS$5 mil por hectare, o que significa cerca de RS$700,00 por hectare/ano. Vale ressaltar que no 
estado de Roraima existem 15 mil hectares de Acacia mangium plantados para produção de celulose. 
(SBS e Fundação Centro de Agronegócios – RS, 2005). 
 

• ARAUCÁRIA ou PINHEIRO DO PARANÁ (Araucaria angustifolia) 
 
A Araucaria angustifolia ou pinheiro-do-Paraná apresenta incremento anual em altura de 1 m e, a 
partir do quinto ano, taxas de incremento em diâmetro de 1,5 a 2,0 cm. É admissível esperar um 
incremento volumétrico anual de 10 a 23 m3/ha. Em casos excepcionais, pode atingir 30 m3/ha/ano, 
com casca. Estima-se que a área plantada com essa espécie no Brasil seja da ordem de 24,2 mil ha. 
 
Segundo levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais da Universidade 
de Santa Catarina, a madeira de araucária – com diâmetro à altura do peito superior a 40 cm – é 
comercializada por RS$160,00 a dúzia de tábuas e os produtores recebem, em média, RS$70,00 por 
metro cúbico de madeira. 
 
Em plantios, a produção de sementes (pinhões) se inicia entre 10 e 15 anos, enquanto que nas 
populações naturais, essa fase se inicia a partir do vigésimo ano. Iniciado a produção de sementes, a 
árvore produz em média 40 pinhas por ano ao longo de toda sua vida: mais de 200 anos. 
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Fora do Brasil, esta espécie foi introduzida em diversos países, entre os quais a África do Sul, 
Austrália, Quênia, República Malgaxe (Madagascar) e  Zimbábue, com comportamento variável. 
 
A madeira do pinheiro-do-Paraná apresenta boas características físicas e mecânicas em relação à 
sua massa específica, sendo indicada para construções em geral, caixotaria, móveis, laminados e 
vários outros usos, entre os quais: tábuas para forro, ripas, caibros, fôrmas para concreto, palitos 
para fósforo, lápis, carpintaria comum, marcenaria, tanoaria, molduras, guarnições, compensado, 
mastros de navios, pranchões, postes, cabos de vassouras, tabuinhas para telhados, entre inúmeros 
usos. O uso da madeira de pinho para tábua de ressonância dos pianos é praticamente insubstituível. 
A madeira de araucária possui um teor de celulose de 58,3% e 28,5% de ligninga, produzindo 
celulose de fibra longa que pode ser utilizada para fabricar papel de excelente qualidade. 
 
A lenha do pinheiro não é de boa qualidade, mas os nós de pinho são ótimos para produção de 
energia, substituindo até o coque. É excelente combustível, de poderoso efeito calorífico devido à sua 
densidade e alto teor de resina, excedendo a 8.000 kcal/kg (Embrapa Florestas, 2004).  
 

• BRACATINGA (Mimosa scabrela)  
 
A bracatinga é uma espécie nativa das regiões de clima frio do Brasil. A maior área contínua de 
manejo está  localizada na Região Sul sendo  tradicionalmente cultivada em sistema agroflorestal. A 
espécie é encontrada originalmente nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
 
O consórcio de culturas agrícolas com bracatinga garante a produção de lenha e produtos 
alimentícios.  A madeira serrada ou roliça pode ser usada para vigamentos e escoras na construção 
civil, caixotaria, embalagens leves, compensados, laminados e aglomerados (Lorenzi, 1992). 
Contudo, o principal uso é para energia, pois a madeira de bracatinga fornece lenha e carvão de 
excelente qualidade; o poder calorífico da lenha é de 4.569 a 4.830 kcal/kg (Silva et al., 1982) e do 
carvão, de 7.239 a 7.554 kcal/kg. A celulose da madeira de bracatinga pode ser utilizada para 
fabricação de papéis de escrita e impressão, desde que não seja necessária alta resistência física 
(Barrichelo & Brito, 1982).   
 
A bracatinga é também uma espécie importante para recuperação florestal e de solos degradados. 
Recobrindo rapidamente o solo nu, a bracatinga inibe a invasão de vegetação herbáceo-arbustiva e 
favorece o crescimento de espécies tolerantes ao sombreamento (Carpanezzi, 1997). Essa essência 
foi bastante utilizada no sul do País para recuperação de áreas de mineração, onde o solo se 
encontrava profundamente degradado (Carvalho, 1994). Carpanezzi et al. (1984) comprovaram que a 
deposição de biomassa da bracatinga retorna ao solo mais de 200 kg de nitrogênio e 15 kg de 
potássio por hectare por ano. A bracatinga também pode ser usada para recomposição de matas 
ciliares, desde que não ocorra encharcamento e inundação (Ferreira, 1983). 
A bracatinga é uma espécie de crescimento inicial rápido, especialmente na região Sul. Em 
Concórdia – SC, alguns povoamentos atingiram produtividade de 36 m³/ha/ano, aos quatro anos de 
idade sob espaçamento 3 m x 2 m.  
 
Os plantios na região Sul apresentam rotação estimada de quatro a sete anos para energia; em 
regeneração natural, também para finalidades energéticas, o ciclo de corte é de seis a oito anos, 
admitindo-se densidade média de 2200 plantas por hectare (Carvalho, 1994). Em cultivos 
consorciados, a regeneração é feita por semeadura direta; nesse caso, é necessário fazer controle de 
plantas invasoras e reduzir a densidade do bracatingal, pois existe competição acentuada entre 
plantas. 
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A bracatinga vendida para fins energéticos foi cotada, em julho de 2003, a RS$16 o metro cúbico, 
comercializado diretamente com produtores de Santa Catarina. (IPEF, 2004). 
 

• EUCALIPTO (Eucalyptus spp.) 
 
O eucalipto, utilizado principalmente para produção de celulose e papel, é cortado aos 7 anos de 
idade, num regime que permite até 3 rotações sucessivas e econômicas, com reformas aos 21 anos. 
No caso de manejo de florestas para produção de madeira a rotação pode chegar ate 25 anos. 
 
De ocorrência natural na Austrália, o gênero Eucalyptus possui mais de 600 espécies que se 
desenvolvem em condições diversas de solo e clima. A maioria das espécies conhecidas são árvores 
típicas de florestas altas atingindo entre 30 a 50 metros de altura e de florestas abertas, com árvores 
menores, entre 10 e 25 metros de altura. 
 
A madeira oriunda de florestas plantadas é utilizada principalmente para produção de chapas, 
lâminas, compensados, aglomerados, carvão vegetal, madeira serrada, celulose e móveis. Outros 
produtos também podem ser obtidos, como por exemplo, óleos essenciais e mel. 
 
Plantios clonais de híbridos de eucaliptos podem produzir até 50 m3/ha/ano. As principais espécies 
plantadas em climas tropicais e subtropicais são: E. grandis, E. saligna e E. urophylla. Em regiões de 
clima temperado são plantados o E. dunnii e E. viminalis. (SBS, 2005). 
 

• MOGNO (Swietenia macrophylla) 
 
O mogno ocorre em toda a região amazônica com maior freqüência no sul do Pará. Sua madeira é 
pesada e de boa resistência ao ataque de cupins.  É utilizada no mobiliário de luxo. A árvore, que 
atinge 25 a 30 m de altura com tronco de 50 a 80 cm de diâmetro, é muito ornamental e pode ser 
utilizada em paisagismo de parques e grandes jardins.   
 
O mogno é a mais valiosa das espécies de madeira encontradas na Amazônia. O preço pelo metro 
cúbico chega a atingir US$850.  
 
Não existem estudos que revelem a situação do mogno no Brasil, mas sim um inventário de árvores 
comerciais, cujo conteúdo não indica a posição demográfica da espécie ou o seu potencial de 
produção futura.  Há, no entanto, informações suficientes sobre a sua regeneração, atestando que 
isso ocorre em circunstâncias extraordinárias. Biologicamente adaptado às perturbações naturais, o 
mogno não se regenera bem quando está sujeito a práticas de cortes seletivos. Por outro lado, o seu 
plantio tem sido extremamente difícil devido à suscetibilidade a pestes naturais.  
 
Uma das formas de garantir-se a produção contínua do mogno na Amazônia brasileira é a adoção de 
técnicas de manejo sustentável e de programas de pesquisa, enfocando todos os aspectos da 
silvicultura, do manejo, da conservação e da tecnologia de utilização dos produtos da espécie. A 
gradual consolidação da tendência de boicote, pelos países consumidores, às importações de 
madeira tropical, que não sejam provenientes de métodos sustentados, também pode influenciar o 
comportamento de indústrias, no sentido de movimentarem-se para a adoção de padrões requeridos. 
 
Atualmente a comercialização desse tipo de madeira só é permitida em planos de manejo anteriores 
a 1996, mesmo assim, com cotas anuais estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. A partir de 
1990 o governo brasileiro reduziu gradativamente as cotas para exportação do mogno. O volume 
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inicial de 150 mil metros cúbicos foi reduzido a 62 mil m³ em 1999. Em 2000, a cota de exportação 
estabelecida foi de 50 mil m³ (WWF, 2004). O mogno consta do Anexo II da Convenção sobre o 
Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Flora e Fauna Silvestres – CITES.  O Anexo II 
inclui espécies não necessariamente ameaçadas com extinção, mas cujo comércio deve ser 
controlado para evitar uso incompatível com sua sobrevivência (www.cites.org). O mogno não consta 
da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da The World Conservation Union - IUCN versão 2006 
(www.iucnredlist.org). 
 

• PALMÁCEAS 
 
O Brasil é um dos maiores produtores de palmito do mundo, embora o modo de exploração seja 
predominantemente extrativista.  Atualmente, a pupunha (Bactris gasipaes) e o açaí (Euterpe 
oleraceae) - palmeiras nativas da Floresta Amazônica - e a juçara (Euterpe edulis) - que ocorre na 
Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica) de Terra Baixas e Floresta Estacional Semidecidual 
Submontana - são as espécies com maior importância socioeconômica e ambiental. A área plantada 
das palmáceas é da ordem de 96 mil ha. 
 
O valor comercial do palmiteiro consiste, principalmente, na utilização do palmito no preparo de 
conservas, produto alimentício com larga aceitação no mercado nacional e internacional. O palmito, 
parte comestível, é a parte compreendida entre o ápice da palmeira e o lugar de inserção da 
inflorescência, correspondendo a 50% do broto. Também são usadas as bainhas, principalmente as 
mais internas (em pastas, sopas e molhos), e os botões florais (em doces e para enfeitar e dar gosto 
a saladas finas). 
 

o Palmito juçara (Euterpe edulis) 
 

O palmito é considerado uma iguaria tipicamente brasileira. O Brasil é o maior produtor, o maior 
consumidor e já foi o maior exportador. A produção de palmito nativo do País alcançou, em 2003, 
13,7 mil t. O Pará é o principal produtor, sendo responsável por quase 92% do total. Entretanto sabe-
se que existe uma quantia considerável de palmito extraído ilegalmente de matas nativas que não 
entram nas estatísticas oficiais. Somente a produção legal brasileira representa mais de 50% de todo 
o palmito comercializado legalmente no mundo, que é estimado grosseiramente em torno de 80 mil 
toneladas por ano. O consumo "per capita" de palmito no Brasil aumentou de 94,5 g em 1996 para 
229,8 g em 2000. Apenas para atender a demanda interna de palmito estima-se seriam necessários 
130 mil hectares de pupunheiras cultivadas. 
 
Os poucos dados disponíveis sobre o crescimento do palmiteiro indicam um incremento anual 
máximo em altura de até 0,75 m e médio de 0,45 m. Demora aproximadamente de oito a doze anos 
para alcançar tamanho comercial no Brasil, e de dez a quinze anos, no Paraguai. Posteriormente, o 
palmital permite cortes a cada três ou quatro anos, para possibilitar a regeneração natural da espécie.   
A produtividade dos palmitais nativos é variável, estando muito relacionada ao tipo e estágio da 
floresta.  Numa Floresta Ombrófila Densa Montana (Blumenau, SC) estimou-se o volume de 
palmiteiro disponível em 160 m3/ha. Nesta mesma floresta, para se alcançar uma produção 
sustentada, com um ciclo de corte previsto para seis anos, estimativas indicam que a espécie é capaz 
de produzir até 102 kg de palmito por hectare, sendo o diâmetro limite de corte de 9 cm. 
A demanda de palmito no mercado brasileiro está estimada em 100 mil toneladas por ano. Porém, a 
oferta do produto só atinge metade desse volume. O mercado nacional do palmito está saindo da 
produção artesanal para a industrialização profissional.  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa - vistoriou entre 1999 e o 2003 o total de 489 indústrias de palmito em todo o País. (Embrapa, 
2004). 
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o Açaí ( Euterpe oleraceae ) 
 
Estima-se que só em Belém o consumo da polpa de açaí seja de 700 toneladas por mês.  Mais de 
350 toneladas são despachadas para outros estados e para fora do País. O caroço da fruta é 
aproveitado como adubo orgânico e ração para animais. Outras empresas paraenses estão utilizando 
partes da palmeira do açaí como peças de decoração, enquanto indústrias de perfumes produzem 
fragrâncias com essências da fruta. 
 
O município de Igarapé-Miri, localizado na região do Baixo-Tocantins, é o maior produtor de açaí do 
Pará, com uma área de 3 mil hectares com árvores de açaí nativo e cultivado, em fase de produção 
envolvendo 15 associações de produtores. A capacidade de processamento é de 88 toneladas/dia de 
polpa.   A região do Marajó, norte do Pará, conta com uma área de 4,2 mil hectares no município de 
Muaná e tem capacidade para produzir 30 toneladas de polpa por mês. 
 
Segundo dados do IBGE, a produção de frutos da palmeira açaí, obtida exclusivamente de 
espécimes nativos, somou 144,5 mil t em 2003. Dos açaizais do Pará foram coletadas 134,8 mil t, ou 
cerca de 93% do total nacional. Os cinco maiores municípios produtores do País, na temporada 2003, 
foram os municípios paraenses de Cametá (30.200 t), Limoeiro do Ajuru (19.386 t), Ponta de Pedras 
(10.855 t), Oeiras do Pará (10.320 t), Abaetetuba (10.300 t) e Igarapé-Miri (8.900 t). (Embrapa; IBGE, 
2004). 
 

o Pupunha ( Bactris gasipaes) 
 
A pupunheira, típica da região amazônica, é uma das palmeiras que está ocupando espaço no 
agronegócio.   Só no Pará o cultivo da pupunha ocupa uma área superior a 5 mil hectares, com cerca 
de 25 milhões de árvores plantadas. Na região da rodovia Transamazônica já foram plantados 10 
milhões de árvores. Cada hectare de pupunheira rende mais de 2 toneladas de palmito. 
 
A pupunha é uma cultura permanente, com produção estimada por mais de 20 anos. A grande 
vantagem é que a pupunheira tem qualidade, precocidade, sabor, aceitação e sustentabilidade. Pode 
ser plantada em solos não muito exigentes. A umidade, a forte incidência de chuvas, radiação solar o 
ano todo e a presença de solos arenosos e profundos da Amazônia são fatores ambientais propícios 
para o cultivo da pupunheira, que é mais conhecida da população nativa da região pelos frutos que 
produz. 
 
A espécie Bactris gasipaes  não apresenta espinhos em seu caule, o que facilita o manejo da planta, 
que ocupa um espaçamento de apenas dois metros de uma árvore para a outra. Os plantios a partir 
de sementes selecionadas de pupunha permitem o primeiro corte para extração de palmito entre 18 e 
24 meses. A pupunheira produz também um excelente fruto, com grande teor de vitamina A e já 
começa a despertar o interesse da indústria farmacêutica. O óleo da semente é de excelente 
qualidade para a indústria de cosméticos. 
 
Quando plantado e conduzido adequadamente, um hectare produz cinco mil a 12 mil hastes de 
palmito. Em média, cada hectare rende 2,5 toneladas de palmito de boa qualidade.  A produção 
média nacional é estimada em 110 mil toneladas de palmito. 
 

o Bacabi  (Oenocarpus mapora) 
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A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) descobriu uma alternativa para a 
produção de palmito. Trata-se do palmito da Oenocarpus mapora, uma espécie de bacabi, de menor 
porte, conhecida popularmente como “bacabi”. A espécie vem sendo pesquisada desde 1984 pelo 
laboratório da Embrapa Amazônia Oriental, com sede em Belém.  Além do palmito, a bacabi também 
apresenta um bom potencial para a produção de óleo, que poderia substituir o azeite de oliva.  
(Embrapa, 2004). 
 

o Dendê (Elaeis guineensis) 
 
O dendezeiro é uma palmeira de origem africana, que apresenta melhor desenvolvimento em regiões 
tropicais, com clima quente e úmido, precipitação elevada e bem distribuída ao longo do ano. O fruto 
do dendê produz dois tipos de óleo: óleo de dendê ou de palma (palm oil, como é conhecido no 
mercado internacional), extraído da parte externa do fruto, o mesocarpo; e óleo de palmiste (palm 
kernel oil), extraído da semente, similar ao óleo de coco e de babaçu. 
 
Sendo uma planta perene e de grande porte, o dendê, quando adulto, oferece perfeito recobrimento 
do solo, podendo ser considerado um sistema de aceitável estabilidade ecológica e de baixos 
impactos ao ambiente.  A produção da planta inicia-se 3 anos após o plantio e sua produção é 
distribuída ao longo do ano, por mais de 25 anos consecutivos, sendo considerada como excelente 
atividade para a geração de emprego permanente e de boa qualidade. 
 
Graças ao seu baixo custo de produção, boa qualidade e ampla utilização, o óleo de palma é um dos 
mais requeridos como matéria-prima para diferentes segmentos nas indústrias óleoquímicas, 
farmacêuticas, de sabões e cosméticos. Seu uso principal é na alimentação humana, responsável 
pela absorção de 80% da produção mundial, no fabrico de margarinas, gorduras sólidas, óleo de 
cozinha, maionese, panificação, leite e chocolate artificiais e tantos outros produtos da indústria 
alimentícia. O dendezeiro é a oleaginosa tropical de maior rendimento, chegando a produzir 10 vezes 
mais óleo do que a soja, 4 vezes mais do que o amendoim e 2 vezes mais do que o côco-da-Bahia. 
 
O óleo de palma ou dendê ocupa hoje o segundo lugar em produção mundial de óleos e ácidos 
graxos.  Segundo a FAO, a produção mundial de óleo de dendê poderá superar futuramente a 
produção do óleo da soja, desde que esta cultura apresente o mesmo nível de expansão de sua área 
plantada, verificado no início desta década. Tal expansão será necessária para atender o crescimento 
da demanda mundial em óleos e corpos graxos, representada, tanto pelo crescimento populacional, 
quanto pelo incremento no consumo de alguns países emergentes na economia mundial e com 
efetivo populacional importante, como China, Índia e Paquistão. 
 
O Brasil, 11o produtor mundial de óleo de dendê e 13o maior consumidor, é o país que apresenta a 
maior disponibilidade de áreas adequadas à cultura e capaz de assegurar o crescimento da 
participação do óleo de dendê no mercado mundial. A dendeicultura brasileira, com área plantada de 
86 mil ha, apresentou, em 2003, produção de aproximadamente 896 mil t de coco para produção de 
óleo. O Pará (70% da produção), Bahia e Amapá são os maiores produtores de óleo do Brasil. 
 
A demanda potencial do mercado nacional é de aproximadamente 300 mil t de óleo de dendê e 
derivados.  O País importou 180 mil toneladas, mas tem mercado interno potencial de 400 mil 
toneladas/ano de óleo de dendê e derivados. (Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária 
– Estado da Bahia, 2000). 
 
Na Malásia, maior produtor mundial de óleo de dendê, com área cultivada de  aproximadamente 2,5 
milhões de hectares, o agronegócio do dendê movimenta cifras da ordem de US$9,0 bilhões/ano, 
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gerando mais de 250.000 empregos diretos, só na zona rural.  (Embrapa, Unidade da Amazônia 
Oriental, 2002).  
 
Biocombustível de Dendê 
 
A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), vinculada ao Ministério da 
Agricultura, negocia com a Petrobrás um projeto-piloto para a produção de biocombustíveis a partir 
do dendê na região sul da Bahia. Testes iniciais feitos em Brasília e no Amazonas mostram que o 
combustível fabricado a partir do óleo de dendê tem alta qualidade.  O nível de enxofre é 0,01%, bem 
abaixo do 0,20% permitido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). O índice cetano, que é um dos 
parâmetros indicadores de qualidade do combustível,  é 52,7 no dendê, quando o mínimo exigido 
pela ANP é 45. Segundo dados da Embrapa, o Brasil consome 36 bilhões de litros de diesel por ano 
e seis bilhões são importados. Para suprir à demanda, seria necessário plantar oito milhões de 
hectares de dendê, uma área equivalente a cerca de 15% do que já foi desmatado na Floresta 
Amazônica. Uma produção nesse nível geraria 1,6 milhões de ocupações diretas e permitiria o 
reaproveitamento do que já foi devastado da Amazônia. (Embrapa, 2004). 
 

• PARICÁ (Schizolobium amazonicum) 
 
O Paricá (Schizolobium amazonicum) apresenta rápido crescimento, fuste reto com ramificação a 
partir de sete metros e madeira com elevada cotação no mercado interno e externo, e vem sendo 
cultivada por empresas madeireiras. Resultados de experimentos demonstraram que o paricá, 
consorciado com milho e capim-marandu, obteve melhores resultados no crescimento em altura e em 
diâmetro do que as espécies Bagassa guianensis (tatajuba) e Eucalyptus tereticornis (eucalipto), 
apresentando incrementos médios em altura que variaram entre 2 e 5 metros por ano. 
 
A espécie é conhecida na Região Amazônica como paricá, bandarra, pinho cuiabano ou guapuruvu-
da-Amazônia. Ocorre naturalmente na Amazônia Brasileira, no Peru e na Colômbia, em mata primária 
e mata secundária de terra firme e várzea alta.  A árvore de grande porte assemelha-se bastante ao 
Schizolobium parahyba (guapuruvu), principalmente no que se refere ao crescimento e ao emprego 
de sua madeira. 
 
A espécie até o momento vem apresentando bom desenvolvimento em plantios homogêneos ou 
consorciados com espécies de ciclo longo e curto, conduzidos por empresas florestais. Nestes 
plantios, a espécie está apresentando crescimento acelerado e demonstrando ser resistente ao 
ataque de pragas e doenças.  Segundo dados da Embrapa, o paricá, produzido em Roraima, tem 
apresentado com incremento médio anual em volume de 32,6 m3/ano aos 5 anos de idade. 
 
A madeira de paricá é considerada leve (0,30 g/cm3) de coloração branca, sendo indicada para a 
construção de forros, fabricação de palitos e canoas. Também fornece celulose de boa qualidade, 
pois o fácil branqueamento permite a fabricação de papel branqueado com excelente resistência. No 
entanto, a madeira dessa espécie está sendo bastante utilizada na produção de lâminas para 
compensados. A madeira apresenta fácil trabalhabilidade e textura média.  (Série Rural 2 - Banco da 
Amazônia, 2004). 
 
Em dezembro de 2005, a estimativa de área plantada de Paricá era cerca de 50.000 hectares 
plantados no Pará, em sua maioria nos municípios de Dom Eliseu e Paragominas, com possibilidades 
de ampliação para áreas já desmatadas existentes no estado (Embrapa, 2005). A finalidade principal 
destes plantios é a produção de lâminas de compensado, estojos para facas, cabos de talheres e 
ferramentas.  
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• ALAMO / PÓPULUS (Populus spp.) 
 
O gênero Populus apresenta uma grande variedade de espécies amplamente distribuídas no 
hemisfério norte. O Populus deltoides (Álamo), originário do leste da América do Norte, é amplamente 
utilizado em reflorestamentos para a produção de madeira, vigas de pontes, mourões, arborização e 
paisagismo. O álamo possui grande importância econômica para os paises do Mercosul, 
especialmente na Argentina, onde é o terceiro gênero florestal mais plantado.   
 
No Brasil existem cerca de 5,6 mil hectares plantados, onde o álamo vem sendo utilizado para a 
produção de palitos de fósforo, arborização, paisagismo, ou como espécie alternativa para futura 
produção de chapas do tipo OSB. Os primeiros plantios homogêneos foram implantados no estado de 
Santa Catarina na década de 80, obtendo bons resultados quanto ao crescimento inicial. 
 
A alta rentabilidade do álamo e o seu uso na Europa e Estados Unidos são incentivos para a sua 
propagação e exploração. A árvore é de médio a grande porte, com 24 a 30 metros de altura e 
diâmetro à altura do peito que varia entre 90 a 120 cm, alcançam até 9 metros já no 2º ano de idade. 
Apresenta alta produção de sementes, de fácil germinação, podendo também ser reproduzida por 
estacas. (Ciência Florestal, V12, n2, p160-167). 
 

• PINUS (Pinus spp.) 
 
Estima-se que aproximadamente 3 mil empresas no Brasil, localizadas principalmente nas regiões 
Sul e Sudeste, utilizam pinus nos seus processos produtivos, concentrando-se nos seguintes 
produtos: indústria de madeira serrada, celulose e papel, painéis – compensados, MDF e OSB. 
 
As espécies de pinus atualmente aproveitadas são fruto de muitos anos de pesquisas e 
melhoramentos genéticos. As principais espécies são: P. taeda, P. elliottii, plantados no sul do Brasil 
e P. oocarpa e P. caribaea var. hondurensis plantadas principalmente na região Sudeste. 
 
Na década de 50, no estado de S.Paulo, tentou-se introduzir o Pinus radiata.  Essa excelente espécie 
madeireira, entretanto, não se adaptou às condições climáticas da região. Passou-se a experimentar 
inúmeras outras espécies do gênero Pinus, destacando-se o Pinus ellliottii.  Esta espécie, oriunda da 
área litorânea do Golfo do México, nos Estados Unidos, adaptou-se bem durante os experimentos 
conduzidos principalmente pelo Instituto Florestal da Secretaria da Agricultura do Estado de S.Paulo 
e por diversas empresas nos estados do Paraná e Santa Catarina, estas, principalmente produtoras 
de celulose para papéis de embalagens. Posteriormente, com a solução de alguns problemas iniciais, 
ocorridos nos viveiros de produção de mudas, o Pinus taeda, também originário dos Estados Unidos, 
ao longo do Golfo do México, alcançou mais sucesso que o Pinus elliottii nos estados do sul do País, 
principalmente pelo menor teor de resina contida na madeira, a qual é um obstáculo à sua 
industrialização, e às excelentes qualidades das fibras de sua madeira.  
 
O Pinus taeda logo se tornou a espécie florestal favorita na implantação das novas florestas no 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também suas boas características na conversão 
mecânica em chapas e madeira serrada foram evidenciadas, de forma que a grande maioria - 80% - 
das atuais florestas no Sul do País é constituída de P. taeda. Houve, também, a introdução de outras 
espécies de pinus, porém de pequena importância regional, como o Pinus palustris, para resinagem.  
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Nos estados de S.Paulo, Minas Gerais e Bahia desenvolveram-se experimentos com outras espécies 
de pinus, de origem tropical, com destaque para as espécies Pinus caribaea e suas variedades, Pinus 
patula e Pinus oocarpa.  
A maciça presença dos pinus é observada hoje em quase todos os estados no Brasil. 
 
Atualmente, depois de passar por sucessivos desbastes, o pinus vem sendo cortado com 20 a 25 
anos, alcançando produtividades que variam entre 25 e 30 m3/ha/ano, alcançando até 45 m3/ha/ano .   
 

• TAXI-BRANCO (Sclerolobium paniculatum) 
 
O taxi-branco é uma planta nativa da Amazônia, apontada como alternativa agroflorestal para a 
redução do período de pousio e recuperação de áreas florestais.  O taxi-branco apresenta rápido 
crescimento quando plantado e grande capacidade de fixação de nitrogênio, características 
desejáveis nas espécies com potencial para a recuperação de áreas de uso limitado.  O cultivo de 
taxi-branco, ao final do período  de recuperação da área, propicia ao agricultor a obtenção de 
rendimentos pela venda do carvão ou da lenha.  Trata-se de uma espécie pioneira em ascensão 
como alternativa para recuperação de áreas degradadas capaz de produzir uma madeira de 
excelente qualidade para energia.  Dados estatísticos registram plantios da ordem de 15 mil hectares 
na região norte do Brasil. (IPEF e SBS, 2005).  
 

• TECA (Tectona grandis) 
 
A Tectona grandis, popularmente conhecida como teca, é uma árvore de grande porte, de origem 
asiática, introduzida no estado do Mato Grosso, e hoje se espalha pela Região Amazônica, com 
excelente desempenho. 
 
Do total de 3 milhões de hectares plantados no mundo, 94% estão em zonas tropicais da Ásia, 
principalmente na Índia e na Indonésia.  Plantações de Teca estão presentes também na África, 
especialmente na Costa do Marfim e Nigéria, na América Central (Costa Rica e Trinidad e Tobago) e 
América do Sul (Brasil). Estima-se que, no Brasil, já tenham sido plantados cerca de 50 mil ha, 
principalmente nos estados do Mato Grosso e Pará. 
 
No estado de Mato Grosso, os ciclos de plantio são de 25 anos e produtividades médias entre 250 a 
350 m3/ha. O incremento médio anual entre 10 e 15 m3/ha/ano.   No Acre, os valores de incremento 
médio anual variam entre 8 e 25 m3/ha e produções entre 180 e 375 m3/ha  para rotação de 25 anos, 
com 4 desbastes.    
 
A produção mundial é de, aproximadamente, 3 milhões de metros cúbicos por ano, sendo que a 
maior parcela é consumida pelo mercado interno dos países produtores. O mercado internacional 
consome cerca de 500 mil metros cúbicos. 
 
As principais características da Teca são: durabilidade, estabilidade, facilidade  de pré-tratamento, 
resistência natural ao ataque de fungos, insetos, pragas e brocas. Desenho, cor e densidade são                                                                                                                                                                                                                    
outros aspectos qualitativos importantes, além da ausência de nós e de defeitos na tora. Devido as 
suas características e propriedades únicas e superiores, a Teca é a madeira de folhosa mais 
valorizada no mundo (www.florestabrasil.com.br e Embrapa-Acre.2004). 
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7. PRODUTOS FLORESTAIS MADEIREIROS 
 
7.1. CELULOSE E PAPEL 
 
O segmento de celulose e papel é composto por 220 empresas localizadas em 450 municípios, em 
16 Estados, sendo que 35 empresas são exportadoras habituais. Empregaram em 2005, um 
contingente de aproximadamente 104 mil pessoas de forma direta, sendo que na atividade florestal 
foram empregadas mais de 233 mil pessoas. 
 
O segmento utiliza madeira exclusivamente de florestas plantadas, detém área reflorestada de 1,63 
milhão de hectares em 2005 e mantém 2,6 milhões de florestas nativas preservadas (Tabela 12).   
 

Tabela 12. Área Plantada Existente, Áreas de Preservação Permanente (APP) e  
Reserva Legal (RL) 

Celulose e Papel, 2005 (ha) 
 

ESTADO EUCALIPTO  PINUS  OUTRAS 
ESPÉCIES APP+RL 

AP 57.501 18.944 9.581 907.743 
BA 319.550 2.894 - 228.321 
ES 127.699 8 - 56.389 
MA 2.081 - - 48.631 
MS 69.396 189 - 124.128 
MG 167.561 2.804 1.717 22.726 
PA 43.927 148 - 807.408 
PR 47.885 193.373 5.372 161.503 
RJ 1.512 - - 1.325 
RS 65.087 11.775 718 42.826 
SC 6.209 99.205 149 58.292 
SP 343.978 34.766 71 161.050 

TOTAL 1.252.387 364.106 13.057 2.620.343 
               Bracelpa, 2005 
 
O segmento de celulose e papel plantou e reformou, 190 mil hectares de florestas (88% com 
eucalipto e 12% com pinus) em 2004, sendo 43 mil ha de novas áreas e 147 mil ha de reformas.   
  
O consumo de madeira do segmento celulósico-papeleiro em 2005 foi de 46 milhões de m³ (39,8 
milhões m³ de eucalipto e 7,1 milhões m³ de pinus) (Abraf, 2005), dos quais cerca de 92%para 
processamento e o restante, para energia.  
 
Em 2005 a produção de celulose e pastas alcançou 10,3 milhões de toneladas, e a de papel, 8,6 
milhões de toneladas (Tabelas 13 a 16). O consumo aparente de celulose e pastas foi de 5,2 milhões 
de toneladas e de papel foi 7,3 milhões de toneladas. 
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Tabela 13. Produção, Importação , Exportação e Consumo de Celulose e Pastas - Brasil 2005 (1000 t) 
                  

PRODUTO PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO 
Celulose     
     fibra longa branqueada  87 298 0 384 
     fibra longa não-branqueada 1.450 10 0 1.460 
     fibra curta branqueada 8.011 2 5.441 2.572 
     fibra curta não-branqueada 305 0 0 305 
Pastas de Alto Rendimento 500   500 

Total 10.352 310 5.441 5.221 
         Bracelpa, 2006 
 
 
 
 

 
Tabela 14. Evolução da Produção de Celulose (1.000 t) 

 

ANO PRODUÇÃO VARIAÇÃO (%) 
1995 5.936 1.84 
1996 6.201 4.47 
1997 6.331 2.09 
1998 6.687 5.62 
1999 7.209 7.81 
2000 7.463 3.53 
2001 7.412 -0,69 
2002 8.021 8.22 
2003 9.069 13.07 
2004 9.620 6.07 
2005 10.352 7.61 

     Bracelpa, 2006 
 
 

Tabela 15. Produção, Importação, Exportação e Consumo de Papel – Brasil 2005 (1000 t) 
 

PRODUTO PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO 
Papel Imprensa 133 366 0 499 
Papel Imprimir e Escrever 2.481 223 922 1.782 
Papel Embalagem 4.180  43 683 3.540 
Fins Sanitários 778 11 59 730 
Papel cartão 596 28 207 417 
Outros 429 99 168 360 

Total 8.597 770 2.039 7.328 
    Bracelpa, 2006 
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Tabela 16. Evolução da Produção de Papel (1.000 t) 
 

ANO PRODUÇÃO VARIAÇÃO (%) 
1995  5.798  2.56 
1996 6.176  6.52 
1997 6.518 5.53 
1998 6.589 1.10 
1999 6.953  5.52 
2000 7.200 3.55 
2001 7.438  3.30 
2002 7.774 4,52 
2003 7.916 1.82 
2004 8.452 6.78 
2005 8.597 1.71 

       Bracelpa, 2006 
 
Em 2005 o Brasil reciclou 3,43 milhões de toneladas de papéis, o que corresponde 46,8% do 
consumo aparente desse produto. 
 
Exportando para mais de 100 países, o Brasil reafirmou sua vocação como produtor de celulose e 
papel de qualidade world class (Tabela 17).  
 

Tabela 17. Destino das Exportações de Celulose e Papel em 2005 
  

Celulose Porcentagem 
Europa 51 
Ásia 27 
América do Norte 20 

Papel Porcentagem 
América Latina 52 
Europa 18 
Ásia 4 
América do Norte 14 
África 6 

 Comtrade, 2006 
 
O faturamento do segmento de celulose e papel em 2005, foi de RS$22,2 bilhões, equivalendo a 
US$8,9 bilhões (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Faturamento do Segmento de Celulose e Papel  
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                           Bracelpa, 2006. 

 
 

Em 2005 o segmento exportou US$3,4 bilhões e estimou, para 2006, exportar  US$3,9 bilhões; 
acréscimo de 14,5% em relação ao ano anterior (Tabela 18). 
   

 
Tabela 18. Comércio Exterior 

Balança Comercial do Segmento de Celulose e Papel – US$ Milhão FOB 
 

 2005 PROJEÇÂO 2006 VAR.% 
Exportação 3.405 3.900 14,5 
      Celulose 2.034 2.450 20,5 
      Papel 1.371 1.450 5,8 
Importação 864 1.000 15,7 
     Celulose 210 200 - 4,9 
     Papel 654 800 22,3 
Saldo 2.541 2.900 14,1 
     Celulose 1.824 2.250 23,4 
     Papel 717 650 -9,3 

Bracelpa, 2006.
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Gráfico 8. Balança Comercial do Segmento de Celulose e Papel (Período 1990 – 2006) 
 

 
                        Bracelpa, 2006; SECEX 
 

 
Gráfico 9. Mão-de-obra Empregada na Atividade Florestal no 

Segmento de Celulose e Papel (2005) 
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                                 Bracelpa, 2005 
 
 
 
Programa de Investimentos do Setor de Celulose e Papel - Período 2003–2012 
 
O setor de celulose e papel apresentou o Programa de Investimento para o período de 2003 a 2012, 
no valor de US$14,4 bilhões (Tabela 19), com vistas a ampliar sua capacidade produtiva e aumentar 
as exportações, criando novas oportunidades de trabalho. Nos últimos dez anos, as indústrias 
aplicaram US$12 bilhões na ampliação de sua capacidade, o que possibilitou ao setor triplicar suas 
exportações na última década, que em 1990 eram de pouco mais de US$1 bilhão, chegando em 2005 
a US$3,4 bilhões. 
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Tabela 19. Programa de Investimentos Previstos 
 

ATIVIDADE 2003 2004 2005 2012 ACRÉSCIMO 
2012/2003 

Madeira      
Área Reflorestada (milhões ha) 1,5 1,6 1,7 2,6 73% 

 Produção (milhões t)      
Celulose  9,1 9,6 10,4 14,5 59% 
Papel  7,9 8,5 8,6 11,5 46% 

 Exportação (milhões t)      
Celulose  4,5 4,9 5,5 7,4 64% 
Papel  1,8 1,8 2,0 2,0 11% 

 Exportação (US$ bilhões)      
Celulose/Papel  2,8 2,9 3,4 4,3 54% 

 Investimentos Totais      
Celulose   US$7,3 bilhões  
Papel   US$5,2 bilhões  
Madeira  US$1,9 bilhão  

TOTAL (Investimentos)  US$14,4 bilhões  
Bracelpa, 2005 

 
 

7.2. PAPELÃO ONDULADO 
 
O setor de papelão ondulado no Brasil conta atualmente com 75 empresas, com 88 unidades 
industriais instaladas, tendo em operação 125 onduladeiras. O Anuário da Associação Brasileira de 
papelão Ondulado indica a geração de 14 mil empregos diretos. Em 2005, o faturamento do 
segmento foi estimado em RS$5,36 bilhões (US$2,1 bilhões), 6% superior ao ano anterior, devido ao 
maior valor agregado das embalagens, principalmente no que se refere às exportações. A produção 
total foi de 2,2 milhões de toneladas. (ABPO, 2006). 
 
Mundialmente, a indústria alimentícia é o maior consumidor de embalagens em geral e de 
embalagens de papelão ondulado em particular. No caso do Brasil esse mercado é destino de 35,9% 
das vendas de papelão ondulado fabricado no País (Tabela 20). Levantamentos recentes mostram, 
também, que mais que 2/3 de todas as mercadorias em trânsito no mundo são embaladas e 
transportadas em papelão ondulado. 
 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 51 

Tabela 20. Principais Segmentos Consumidores de Embalagem de Papelão Ondulado (2004) 
 

SETORES PARTICIPAÇÃO % 
Produtos Alimentícios 35,9 
Químicos e Derivados (higiene e limpeza)  9,2 
Avicultura/Fruticultura  8,9 
Bebidas/Fumos  5,9 
Têxteis/Vestuário 3,8 
Produtos Farmacêuticos/Perfumaria 3,0  
Metalurgia 2,7 
Eletro-eletrônicos  2,1  
Chapas de papelão ondulado para cartonagens 4,4  
Outros 14,1 

   ABPO, 2005 
       

As exportações brasileiras de papelão ondulado em 2005, foram de 2.156 mil toneladas, com 
crescimento de 2,35% em relação a 2004 (2.106 mil toneladas). Em setembro de 2006, as vendas do 
setor, considerando as embalagem das embalagens, foram de 185,5 mil toneladas com queda de 
1,95% em relação a setembro de 2005 (189,2 mil toneladas). O setor encerrou o 3º trimestre de 2006 
com vendas de 1.618,7 mil toneladas e crescimento de 0,71% em relação mesmo período de 2005 
(1.607,3 mil toneladas).  
 
Produção Mundial de Embalagens 
 
Na classificação por países, os Estados Unidos são o maior produtor mundial de papelão ondulado, 
detendo 23,2% do mercado global. Em segundo lugar vem a China, juntamente com Hong Kong, com 
16,3%. O Japão com 8,8% garante ao País o terceiro lugar.  
 
O Brasil se destaca como o 9o produtor mundial de embalagens de papelão ondulado, detendo 2,6% 
do mercado global. (ABPO, 2006). 
 
 
7.3.SIDERURGIA A CARVÃO VEGETAL 
 
O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de carvão vegetal do mundo. Em 2005 a 
produção nacional foi 5,5 milhões de toneladas. Desse total, 2,5 milhões de toneladas foram oriundos 
de florestas plantadas.  O principal estado produtor é Minas Gerais, com uma produção de 1,74 
milhão de toneladas, representando 69% do total (IBGE, 2005).  
 
Dos 1,17 milhão de ha de florestas plantadas em Minas Gerais em 2005, cerca de 866 mil ha são 
florestas para energia e outros 150 mil ha de florestas para celulose (Tabela 21). Em 2005 foram 
plantados 158 mil ha no estado sendo 121 mil ha para energia, 21 mil ha para celulose e mais 15 mil 
ha por produtores rurais diversos. 
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Tabela 21. Área de Florestas Plantadas em Minas Gerais (2005) 
 

DISCRIMINAÇÃO ÁREA  (ha) 
 Eucalipto 1.015.630 

Florestas para energia e outros 865.630 
Florestas para celulose 150.000 

 Pinus 151.630 
TOTAL 1.167.260 

 AMS, 2006 
 
Com relação à produção de carvão originário de florestas nativas, destacaram-se os estados da 
Bahia, com 26,9% das 2,97 milhões de toneladas (54%) produzidas no País em 2005; Mato Grosso 
do Sul, com 18,8%; Maranhão, com 16,9%; Goiás, com 10,8%; e Minas Gerais, com 10,4%. O 
Gráfico 11 apresenta um histórico da Produção Nacional de Carvão Vegetal de Florestas Plantadas e 
de Florestas Nativas. 
 
 

Gráfico 10. Produção Nacional de Carvão Vegetal de 
Florestas Plantadas e de Florestas Nativas 
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O consumo total de carvão vegetal em 2005, no Brasil foi de 38,1 milhões de mdc, sendo 19,2 
milhões de mdc de origem de floresta plantada e 18,9 milhões mdc de florestas nativas. O estado de 
Minas Gerais, representou 66% (25,2 milhões de mdc) do  consumo total (AMS, 2006).  
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Gráfico 11. Evolução do Consumo de Carvão Vegetal pela Siderurgia por Origem 
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                  AMS, 2006 
 
A produção brasileira de ferro-gusa em 2005 foi de 33,88 milhões de toneladas, das quais 33,7% a 
partir de carvão vegetal e 67,3% a partir de coque mineral (Tabela 22) 
 

Tabela 22. Produção de Ferro-gusa por tipo, 2005 (milhão t) 

TIPO COQUE 
MINERAL 

CARVÃO 
VEGETAL TOTAL 

Produtores Independentes - 9,77 9,77 
Produtores Integrados 22,46 1,65 24,11 
Total 22,46 11,42 33,88 
Percentagem 66,3% 33,7% 100% 

                   Sindifer, 2006 
 
Em 2005, os principais segmentos consumidores de carvão vegetal foram os produtores 
independentes de ferro-gusa (73,1%), usinas integradas a aço (12,2%) e indústrias de ferro-ligas 
(8,4%) (Tabela 23). 
 
As tabelas 23 e 24 apresentam, respectivamente, a evolução do consumo brasileiro de carvão 
vegetal pelos diversos segmentos e a produção de ferro-gusa por estado . 
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Tabela 23. Consumo de Carvão Vegetal nos diversos segmentos -  (1.000 mdc) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 SEGMENTOS 
Consumo % Consumo % Consumo % Consumo % Consumo % Consumo % 

Usinas 
Integradas a 
Aço 

3.750 14,8 3.900 14,9 3.681 13,7 3.383 11,6 3.984 10,8 4.628 12,2 

Produção 
Independente 
de  Ferro-gusa 

16.400 64,6 17.580 67 18.032 67,2 20.220 69,2 27.590 74,7 27.817 73,1 

Ferroligas 2.250 8,9 2.800 10,7 2.874 10,7 3.164 10,8 3.002 8,1 3.191 8,4 

Tubos Ferro 
Nodular - - 365 1,4 233 0,9 302 1,0 348 0,9 

Outros * 3.000 11,8 1.575 6 2.000 7,5 2.133 7,3 1.996 5,4 
2.415 6,3 

Total 25.400 100 26.220 100 26.820 100 29.202 100 36.920 100 38.051 100 
* Carvão para uso doméstico, churrascarias, forjas artesanais. 
AMS, 2006 

 
Tabela 24. Produtores Independentes de Ferro-gusa  

a Carvão Vegetal no Brasil (2005) 
 

ESTADOS PRODUÇÃO  
(1000 t/ano) % 

MG 5.798 59,3 
ES 506 5,2 
PA 3.228 33 
Outros 242 2,5 

TOTAL 9.774 100 
             Sindifer, 2006 
 

O faturamento do segmento de produtores independentes de ferro-gusa em 2004 foi de US$2,46 
bilhões, dos quais US$1,62 bilhão (66%) gerados pelas exportações. Estima-se que outros US$1,74 
bilhão tenham sido gerados por produtos siderúrgicos e metalúrgicos à base de carvão vegetal, o que 
totaliza a cifra de US$4,2 bilhões de faturamento. Em 2004 as exportações na forma de carvão 
vegetal totalizaram 27,83 mil toneladas e geraram mais de US$5,52 milhões (Gráfico 12). Em 2005 as 
exportações de ferro-gusa e de ferro-ligas totalizaram US$2,5 bilhões. 
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Gráfico 12. Série Histórica das Exportações de Carvão Vegetal 
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                          AMS, 2005 

 
Em 2004, a mão de obra empregada na siderurgia a carvão vegetal no estado de Minas Gerais, 
totalizava quase 766 mil empregos diretos e indiretos na atividade (Tabela 25). A distribuição da mão-
de-obra em 2005 não está disponível. 

 
Tabela 25. Mão-de-Obra Empregada na Siderurgia a Carvão Vegetal – Minas Gerais 2004 

 

NÚMERO DE EMPREGOS 
SEGMENTO/ ATIVIDADE 

DIRETOS INDIRETOS 
Setor Florestal 119.691 469.217 

Plantações Florestais 54.300 217.175 
Carbonização de Madeira 60.631 242.522 
Madeira Combustível (lenha) 4.760 9.520 

Siderurgia 35.507 141.934 
Siderurgia Integrada 9.601 38.404 
Ferro-gusa 15.232 60.928 
Ferro-ligas 10.674 42.602 

TOTAL 155.198 611.151 
   AMS, 2005 

 
7.4. PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA   
 
O segmento de Produtos de Madeira Sólida engloba, além da madeira serrada, os compensados e os  
produtos de maior valor agregado – PMVA (molduras, EGPs, portas e pisos). 
 
A produção brasileira de madeira sólida utiliza matéria-prima das florestas nativas da Amazônia 
(madeira serrada, compensados, laminados) e das florestas plantadas – especialmente pinus da 
região sul (madeira serrada, compensados, PMVA). 
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O faturamento desse segmento em 2005 foi de US$8,1 bilhões, o que representou incremento de 
6,5% nos últimos cinco anos. Em termos de impostos, o segmento recolheu US$1,9 bilhão em 2005, 
representando 0,6% do total da arrecadação de tributos no país. 
 
As exportações de madeira sólida somaram U$ 3,9 bilhões em 2005 (Abimci, 2006), ou seja, 3,3% da 
exportação nacional, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior - Secex, do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio.   
 
7.4.1. MADEIRA SERRADA  
 
O parque industrial brasileiro voltado à produção de madeira serrada (pranchas, vigas, vigotas, 
caibros, tábuas, sarrafos, etc.) dispõe de aproximadamente 10.000 unidades, predominando aquelas 
de pequeno porte (74,6% têm capacidade instalada menor do que 10.000 m³/ano e 24,7% entre 
10.000 e 30.000 m³/ano). Aproximadamente 60% das serrarias existentes no Brasil estão 
concentradas nas regiões Centro-Oeste e Norte do País. Nessas regiões predominam unidades 
produtoras de serrados de folhosas (nativas), enquanto que nas regiões Sul e Sudeste a maioria das 
indústrias processa madeira de pinus. 
 
A participação relativa das madeiras nativas vem decrescendo em função das pressões 
ambientalistas, do contingenciamento de cotas e planos de manejo, das distâncias de transporte dos 
principais centros consumidores e, em parte, do potencial e da boa aceitação dos serrados oriundos 
das florestas plantadas. As estatísticas já apontavam em 1995 o uso crescente de madeira serrada 
de plantações – não só de pinus, mas também de eucaliptos. 
 
O mercado doméstico consome quase toda a produção de madeira serrada e deverá continuar 
crescendo.  Embora o País seja exportador líquido de madeira serrada, sua participação no mercado 
global ainda é relativamente pequena face ao seu potencial. O Brasil participa com 1,5% do comércio 
mundial de serrados de madeira tropical.   

 
Gráfico 13. Produção, Consumo e Exportação de Madeira Serrada (2005) 
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 Abimci, 2006 

 
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci), em 
2005 a produção de madeira serrada atingiu 23,5 milhões de m³, predominando a madeira tropical 
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(14,6 milhões de m³) frente à produção de madeira de pinus (8,9 milhões de m³). Enquanto a 
produção de madeira serrada tropical cresceu 0,8% ao  ano nos últimos 10 anos, a taxa de 
crescimento de madeira serrada de pinus foi de 6,2% ao ano no mesmo período. 
 
Os volumes de madeira serrada exportados pelo Brasil são pequenos, representando apenas 14,6% 
da produção nacional. Apesar da forte redução dos níveis de exportação de madeira serrada tropical 
verificada a partir da segunda metade da década de 90, o volume de madeira serrada tropical 
exportada pelo Brasil aumentou sensivelmente nos últimos anos. Em 2005, as exportações brasileiras 
de madeira serrada totalizaram 3,4 milhões de m³, sendo 1,88 milhão oriundos das florestas tropicais 
e 1,55 milhão de m³ oriundos das florestas plantadas de pinus. 
 
Os principais destinos das exportações brasileiras da madeira serrada tropical foram China (15%), 
Holanda (7%), EUA (6%), Espanha (6%), Portugal (5%) e outros países (61%). No caso da madeira 
serrada de Pinus, as exportações brasileiras foram destinadas para EUA (75%), Espanha (6%), 
Marrocos (4%), México (3%), Vietnã (2%) e outros países (10%) conforme apresentado no Gráfico 14 
a seguir.  
 

Gráfico 14. Principais destinos das Exportações Brasileiras de Madeira Serrada Tropical e Madeira 
Serrada de Pinus (2005) 
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     Abimci, 2005 
 
7.4.2. COMPENSADOS  
 
Segundo o Relatório Anual da Abimci 2006, o parque nacional voltado à produção de compensados 
conta com pouco mais de 200 fábricas. A Abimci indica ainda que 30% do compensado brasileiro é 
produzido com madeira tropical, enquanto que os outros 70% são produzidos a partir de madeira 
proveniente de florestas plantadas nas regiões Sul e Sudeste, principalmente o pinus. 
 
A produção de compensados em 2005 foi de 3,7 milhões de m3, sendo utilizados 2,6 milhões m3 de 
madeira de pinus e 1,1 milhão m3 de madeiras de espécies tropicais. O consumo nacional foi cerca 
de 1,07 milhão m3, sendo 672 mil m3 de compensados de coníferas e 399 mil m3 de madeira de 
espécies tropicais. Em relação a 2004, registrou-se aumento de 24,9% no consumo de compensado 
de pinus e 4% no consumo de compensado de madeira de origem tropical. 
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Gráfico 15. Produção, Consumo e Exportação de Compensados (2005) 
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Em 2005, o Brasil exportou 2,8 milhões de m3, sendo 2,04 milhões de m3 de compensados de pinus 
(74%) e 731 mil m3 de compensado tropical (26%). A taxa média de crescimento das exportações de 
compensado tropical foi de 5,8% a.a. durante os últimos 10 anos. No caso do compensado de pinus o 
crescimento foi de 35,4% a.a.  
 
O compensado brasileiro, já certificado pelo Programa Nacional de Qualidade da Madeira – PNQM e 
autorizado a utilizar o CE nível 4 para produtos não estruturais, continua sendo exportado para a 
União Européia, onde países como Reino Unido, Alemanha e Bélgica ficam com 31% das 
exportações de compensado de pinus brasileiros; os Estados Unidos absorveram 48% das 
exportações brasileiras de compensados, sendo o Brasil seu maior fornecedor. Com relação aos 
compensados de madeira tropical, Reino Unido e Bélgica absorveram 28% das exportações e os 
Estados Unidos  adquiriram quase 34% desta exportações. 
 
7.4.3. PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO – PMVAs 
 
Os produtos de maior valor agregado são importantes itens da pauta de exportação de países que 
dispõem de recursos florestais e maior grau de desenvolvimento como Canadá, Estados Unidos, 
Escandinávia e Nova Zelândia. Tais países apresentam uma gama de produtos que incorporam 
distintos níveis de tecnologia e diferentes níveis de valor agregado. Os produtos incluem: madeira 
engenheirada para construção e remanufaturados; beneficiados e pré-acabados: portas, janelas, 
torneado; armários/gabinetes (banho, cozinha, tampos) semi-acabados; móveis: domésticos, 
comerciais, jardim, institucionais; pallets e contêineres; e estruturas pré-fabricadas e casas pré-
fabricadas de madeira roliça. 
 
A produção de PMVAs é fragmentada e diversificada no Brasil. Tanto a produção de blocks, blanks e 
EGP, como a produção de molduras, está baseada principalmente na madeira de pinus cujos 
principais produtores se localizam nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Os volumes são 
representativos em se considerando o desenvolvimento relativamente recente desses produtos no 
Brasil que data do final da década de 80. 
 
O EGP, um dos principais PMVAs, é consumido em grande parte no mercado doméstico pela 
indústria moveleira nacional, uma vez que a maioria dos produtores nacionais de EGP opera de 
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forma integrada com as indústrias de móveis. As exportações são direcionadas principalmente para 
Alemanha e Coréia do Sul. No caso der blocks, blanks e molduras, grande parte da produção é 
direcionada para o mercado externo, sobretudo para os Estados Unidos. 
 

Gráfico 16. Produção, Consumo e Exportação de PMVAs (2005)
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             Abimci, 2006 
 

• MOLDURAS 
 
A produção de molduras no Brasil em 2005, atingiu 700 mil m3 e o consumo interno 110 mil m3. As 
exportações brasileiras de molduras de pinus atingiram o volume de 590 mil m3, representando queda 
de 4,1% em relação a ano anterior. Destinado principalmente ao mercado da construção civil 
americano (91% das exportações brasileiras), é o produto que tem apresentado o maior índice de 
crescimento nos últimos anos. Caracterizando-se como um país totalmente exportador, o Brasil não 
importa molduras de madeira. 
 

• EGP 
 
Estima-se que a produção brasileira de painéis de sarrafos colados, ou EGP (Edge Glued Panel), 
cuja maior parcela é orientada para a indústria moveleira nacional, tenha alcançado 481 mil m3 em 
2005. Os volumes exportados de EGP representam quase 1/3 do total produzido no mercado 
doméstico. Em termos absolutos, os volumes exportados são crescentes, tendo atingido em 2005 
cerca de 132 mil m3. Os principais destinos das exportações brasileiras de molduras foram: EUA 
(63%), Portugal (6%), Espanha (5%), França (3%), Canadá (3%) e outros (20%). Importações 
brasileiras de EGP são praticamente inexistentes. Como no caso das molduras, o Brasil não atua 
como importador de EGP. 
 

• PORTAS  
 
Segundo os dados da Abimci, a estimativa é que a capacidade produtiva instalada no Brasil do 
segmento de portas seja perto de 7,5 milhões de unidades por ano. São cerca de 2.000 empresas no 
País, localizadas predominantemente nos estados do Paraná e de Santa Catarina. A produção 
brasileira de portas de madeira em 2005 atingiu 7,45 milhões de unidades. 
 
O Brasil tem conseguido aumentar sua participação no comércio internacional de portas, 
principalmente com portas maciças de pinus, revestidas ou não, com lâminas tropicais. Os maiores 
concorrentes brasileiros são o Chile e a África do Sul, sendo que a Austrália, Nova Zelândia e a China 
começam a se sobressair. As exportações de portas de madeira bateram recorde em 2004, 
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triplicando em relação ao observado em 1995. Em 2005, as exportações atingiram US$426,5 milhões. 
As portas brasileiras de madeira tiveram como principais destinos: EUA (70%), França (9%), Holanda 
(5%), Canadá (4%), Japão (3%) e outros (9%). Nesse segmento de produtos remanufaturados, o 
Brasil não é importador. 

 
• PISOS 

 
As indústrias produtoras de pisos de madeira maciça são, predominantemente, pequenas e médias 
empresas, com capacidade ainda limitada para investimentos em máquinas e tecnologia, e cujas 
cadeias produtivas estão fundamentadas na utilização crescente de pisos engenheirados 
provenientes de madeira de florestas plantadas, bem como de espécies da região amazônica. 
 
Em 2005 a produção de pisos de madeira alcançou 30,47 milhões m2, sendo 17,6 milhões m2 

laminados (58%) e 12,8 milhões de m2 sólidos (42%). As exportações alcançaram em 2005, 
US$225,5 milhões. Atualmente, o Brasil se posiciona como um dos principais exportadores mundiais 
de pisos de madeira. Os principais destinos das exportações brasileiras de piso de madeira são EUA 
(53%), Holanda (16,1%), França (11,5%), Japão (4,7%) e outros (14,7%). Da mesma forma como as 
portas, importações de pisos de madeira são praticamente inexistentes no Brasil. 
 
 
7.5. PAINÉIS RECONSTITUÍDOS 
 
 
A indústria de painéis reconstituídos utiliza como matéria-prima a madeira obtida de florestas 
plantadas de pinus e de eucalipto, caracterizando-se pelo pequeno número de unidades industriais de 
grande escala; são 11 empresas operando 17 fábricas. Os principais produtos são os aglomerados e 
o MDF, utilizados basicamente para a fabricação de móveis. 
 
Em 2005 a produção de painéis reconstituídos de madeira foi cerca de 4,47 milhões de m3 e o 
consumo 4,3 milhões de m3. As exportações foram de 542 mil m3 concentrando-se basicamente nas 
chapas duras (43%), OSB (33%) e MDF(19%). Quanto à exportação de aglomerados, a mesma é 
insignificante (5%). O faturamento desse segmento em 2005 foi de US$1,2 bilhão. Esse segmento 
projetou investimento da ordem US$800 milhões de 2007 a 2009. 
 
Aglomerados – a capacidade nominal brasileira de produção de aglomerados em 2005 era de 2,8 
milhões de m³, com a estimativa alcançar em 2006, 3 milhões de m³. Em 2005 a produção foi de 2,04 
milhões de m3, representaram 46% do total de painéis reconstituídos fabricados no Brasil nesse ano. 
Os pólos moveleiros são os principais mercados consumidores de aglomerados, posto que entre 80% 
e 90% do volume produzido são destinados à fabricação de móveis. A maior parcela da produção 
nacional é absorvida diretamente pela indústria moveleira. Um volume menor é comercializado pelas 
revendas e destinado ao setor moveleiro de pequeno porte. No Brasil, a madeira, uma das principais 
matérias-primas utilizada para a produção de painéis de aglomerado, provém, em sua totalidade, de 
florestas plantadas. O mercado nacional consome cerca de 2,08 milhões de m3 e exporta 
aproximadamente 26 mil m3. 
 
Chapas duras – a capacidade nominal brasileira de produção de chapas duras em 2005, era  de 610 
mil m³ com a estimativa de 600 mil m³ em 2006. Tanto a produção, que foi de 505 mil m3, como o 
consumo (273,3 mil m3) em 2005, têm se mantido estáveis nos últimos anos. O mercado nacional 
absorve 54,05% da produção e o restante, cerca de 232 mil m3, é exportado. 
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MDF - a capacidade nominal brasileira da produção de MDF em 2005, era  de 1,76 milhão de m³, 
com a estimativa alcançar em 2006, 1,8 milhão de m³. O MDF cresce em utilização e vem ocupando 
mercado de madeira maciça e de outros painéis reconstituídos, sendo cada vez mais empregado na 
indústria moveleira e na construção civil. Até 1996 o Brasil importava todo o MDF de que 
necessitava. A produção em 2005 foi cerca de 1,66 milhões m3, com um consumo interno de 1,7 
milhão de m3 e a exportação de 103 mil m3 (ABIPA e MASISA, 2005) 
 
OSB - a capacidade nominal brasileira de produção de OSB (Oriented Strand Board) em 2005, era  
de 300 mil m³. A produção brasileira em 2005, foi de 263 mil m3, e consumo interno foi de 249 mil m3,  
Os dados de produção, exportação e consumo de painéis reconstituídos em 2005 são mostrados no 
Gráfico 17. 

 
Gráfico 17. Produção, Consumo e Exportação de Painéis Reconstituídos (2005) 
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  Abipa; Masisa; SBS, 2005 
 
 
7.6. MÓVEIS 
 
A indústria brasileira de móveis é formada por mais de 16 mil micro, pequenas e médias empresas 
que geram mais de 206 mil empregos, de capital nacional em sua maioria (Abimóvel, 2006). 
 
Essas empresas localizam-se em sua maioria na região centro-sul do País, constituindo em alguns 
estados, pólos moveleiros, a exemplo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul; São Bento do Sul, 
em Santa Catarina; Arapongas no Paraná; Mirassol, Votuporanga e São Paulo, em São Paulo; Ubá 
em Minas Gerais e Linhares no Espírito Santo (Tabela 26).   
 
Do total produzido, 60% referem-se a móveis residenciais, 25% a móveis de escritório e 15% a 
móveis institucionais, escolares, médico-hospitalares, móveis para restaurantes, hotéis e similares. 
(Abimovel, 2005). 
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Tabela 26. Pólos Moveleiros e Principais Mercados 
 

PÓLO 
MOVELEIRO ESTADO EMPRESAS EMPREGADOS PRINCIPAIS MERCADOS 

Ubá MG 310 3.150 MG, SP, RJ, BA e exportação 
Bom Despacho  MG 117 2.000 MG 
Linhares e Colatina  ES 130 3.000 SP, ES, BA e exportação 
Arapongas PR 145 7.500 Todos os estados e exportação 
Votuporanga  SP 85 7.400 Todos os estados 
Mirassol  SP 210 8.500 PR, SC, SP e exportação 
Tupã  SP 54 700 SP 
São Bento do Sul SC 210 8.500 PR, SC, SP e exportação 
Bento Gonçalves RS 370 10.500 Todos os estados e exportação 
Lagoa Vermelha  RS 60 1.800 RS, SP, PR, SC e exportação 

  Abimóvel, 2005.  
 
A Tabela 27 apresenta a distribuição das empresas fabricantes de móveis em relação ao seu porte, 
ou seja, número de empregados, segundo as estatísticas da Abimóvel. 

 
Tabela 27. Distribuição das Empresas Fabricantes de Móveis Segundo o Porte (2005) 

 

PORTE NÙMERO DE 
EMPRESAS 

 Micro empresas (até 9 empregados)  12.108 
 Pequenas empresas (10 a 49 empregados)  3.446 
 Médias (50 a 99 empregados)  432 
 Grandes (mais de 100 empregados)  312 

TOTAL 16.298 
          Abimóvel, 2006 

 
As matérias-primas mais utilizadas pela indústria de móveis são os painéis reconstituídos, 
principalmente aglomerado e MDF, além da madeira maciça proveniente de florestas naturais (com 
utilização em rápido declínio) e proveniente de plantios de pinus e de eucalipto das regiões Sul e 
Sudeste. Essas madeiras vêm ganhando força no mercado, visto que tendem a substituir a madeira 
maciça proveniente das florestas nativas.  
 
Aproximadamente 90% do volume produzido de painéis de madeira aglomerada e de MDF destinam-
se à fabricação de móveis; toda a sua produção é sustentada por florestas plantadas. Graças aos 
painéis de madeira houve uma "massificação" do consumo, especialmente de móveis. Em média, 
70% da madeira maciça utilizada pela indústria moveleira também é oriunda de florestas plantadas, 
principalmente pinus, em substituição à araucária; já o eucalipto está se consolidando no Brasil, 
sendo os segmentos produtores de camas e de salas de jantar os que mais utilizam esta espécie. 
 
O valor da produção da indústria de móveis no Brasil estimado em 2005, foi de RS$12.051 milhões, 
como mostra a Tabela 28 (Abimóvel, 2005). 
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Tabela 28. Série Histórica da Balança Comercial da Indústria de Móveis - milhões  
 

ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
  Produção (R$) 7.599 8.631 10.095 10.756 12.543 12.051 
  Consumo (R$) 6.918 7.738 8.767 8.934 10.060 9.901 
  Exportação (US$) 485 479 533 662 941 991 
  Importação (US$) 113 99 78 70 92 108 

 
Abimóvel, 2006   
 
O total das exportações de móveis alcançou  US$991 milhões em 2005. A evolução anual das 
exportações é mostrada no Gráfico 18.  

 
Gráfico 18. Exportações de Móveis 
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                                  Abimóvel, 2006 
 
 
Os principais estados exportadores foram Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Gráfico 19). O valor 
dos móveis de madeira exportados pelo Brasil é expressivo, tendo representado , em 2005, US$782 
milhões, ou seja, 79% das exportações de  todos os tipos  de móveis. 
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Gráfico 19. Principais Estados Brasileiros Exportadores de Móveis (US$ mil) – 2005 
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O destino das exportações brasileiras de móveis de madeira é mostrado no Gráfico 20, onde fica 
evidente que os Estados Unidos recebem 33% do total das exportações, seguidos pela França com 
9%, e o Reino Unido, com 9% do total. 

 
Gráfico 20. Destino das Exportações Brasileiras de Móveis de Madeira (Jan/Ago 2006) 
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7.7. PRODUTOS MADEIREIROS POR ORIGEM 
 
A tabela 29 apresenta a produção brasileira de produtos madeireiros originados por tipo de floresta, 
plantada ou nativa. 

 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 65 

Tabela 29. Produção Brasileira de Produtos Madeireiros por origem em 2005 (1000 unidades) 
 

 
Produto 

 
Unidade 

 
Volume/Quantidade 

Origem 
Plantada 

(%) 

Origem 
Nativa 

(%) 
 Celulose  t 10.352  100 -- 
 Pasta de Alto Rendimento  t 500 100 -- 
 Papel t 8.597 100 -- 
 Papelão Ondulado t 2.200 100 -- 
 Pallets t 516  552 452 
 Carvão mdc  38051 49,7 50,3 
 Chapas de Fibra m3 505 100 -- 
 Aglomerados m3 2.040 100 -- 
 MDF m3 1.664 100 -- 
 PMVA m3 1.1811 63 37 
 OSB m3 263 100 -- 
 Compensados m3 3.700 63,2 36,8 
 Madeira Serrada  m3 23.500 38,3 61,7 

         Abipa, Abimci, ABPO, Bracelpa, Masisa, AMS, IBGE, ABRAS 
         Notas: 1 Inclui somente molduras e EGP; 2 Estimativa  
 
 
8. PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS (PFNMs) 
 
A amplitude de PFNMs é bastante grande, assim como o potencial para a inclusão de novos 
produtos, sobretudo em se considerando a biodiversidade das florestas tropicais. Ao menos 150 
PFNMs são referenciados no mercado internacional, a maioria deles comercializados em pequenas 
quantidades, mas a comercialização de alguns produtos pode alcançar volumes elevados, como o 
caso da resina de pinus, óleos essenciais de eucalipto, borracha natural, mel ,erva mate e outros.   
 
8.1. BORRACHA NATURAL 
 
Apesar de todos os desafios, o cultivo da seringueira (Hevea brasiliensis) no Brasil está se 
estabelecendo como uma atividade lucrativa e sustentável. A produção ainda é pequena, mas cresce 
substancialmente a cada ano. 
 
A indústria de beneficiamento de borracha passou por um forte período de modernização a partir de 
1996, produzindo borracha de elevado padrão de qualidade. A seringueira encontrou nas regiões 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil ótimas condições de cultivo, particularmente nos estados de São 
Paulo, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo. 
 
Nessas regiões há mão-de-obra especializada e maior volume de capital para investimento em 
tecnologia. Além disso, a maioria das indústrias consumidoras está ali instalada, reduzindo os custos 
logísticos com o transporte da matéria-prima. O clima apresenta-se adequado para a seringueira, que 
perde suas folhas na estação seca, cortando o ciclo do fungo causador do mal-das-folhas e, 
conseqüentemente, mantendo as árvores sadias. 
 

• Importância Econômica 
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O Brasil apresenta níveis crescentes de consumo de borracha natural. Segundo a Apabor (2005), o 
consumo em 2004 foi de 287 mil toneladas (72% pela indústria pneumática e 28% pela indústria 
leve). A produção nacional tem sido insuficiente para atender a demanda interna. Em 2004 o Brasil 
produziu 94 mil toneladas (33% do consumo nacional), obrigando o País a importar 193 mil toneladas 
desta matéria-prima (Tabela 30).  
 

Tabela 30. Evolução do Mercado de Borracha Natural do Brasil (toneladas) 
 

ANO NACIONAL IMPORTADO TOTAL 
2000 80.000 147.000 227.000 
2001 83.000 136.400 219.400 
2002 86.000 149.700 235.700 
2003 90.000 169.200 259.200 
2004 94.000 193.000 287.000 

 
Segundo o IBGE a produção brasileira de borracha em 2004, foi de 164 mil toneladas oriundos de 
106 mil hectares, conforme pode ser visto na Tabela 31.   
 
Tabela 31. Área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de borracha (látex 
coagulado) em 2004 por Unidade da Federação 
 

Regiões e 
Unidades da 
Federação 

Área colhida 
(ha) 

Quantidade 
produzida (t) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

% 
(produção) 

Norte 4.129 4.332 1.049 2,63 
     Rondônia 881 248 281 0,15 
     Acre 1.352 1.329 982 0,81 
     Amazonas 71 55 774 0,03 
     Pará 1.255 930 741 0,56 
     Tocantins 570 1.770 3 105 1,07 
Nordeste 28.810 23.975 832 14,56 
     Maranhão 1.888 2.579 1 365 1,57 
     Pernambuco 202 616 3 049 0,37 
     Bahia 26.720 20.780 777 12,62 
Sudeste 44.349 100.352 2.262 60,93 
     Minas Gerais 2.461 4.170 1.694 2,53 
     Espírito Santo 6.608 8.020 1.213 4,87 
     Rio de Janeiro 2 5 2.500 0,00 
     São Paulo 35.278 88.157 2.498 53,53 
Sul 337 782 2.320 0,47 
     Paraná 337 782 2.320 0,47 
Centro-Oeste 28.750 35.248 1.226 21,40 
     Mato Grosso do Sul 585 1.136 1.941 0,69 
     Mato Grosso 26.454 30.480 1.152 18,51 
    Goiás 1.711 3.632 2.122 2,21 
                        TOTAL 106.375 164.689 1.548 100,00 

                   IBGE, acesso 2006 
 
Em 2004, o maior estado produtor de borracha no Brasil foi São Paulo com 53,5%, em seguida Mato 
Grosso (18%) e Bahia (12,6%) e, em menor escala, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Amazonas e Acre; estes dois últimos produtores de látex coagulado de seringais 
nativos.  
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O faturamento com borracha natural em 2004 foi da ordem de RS$380,7 milhões (US$129 milhões) e 
os gastos com importação foram de aproximadamente US$239 milhões.  
 
A área plantada com seringueiras no Brasil é de 115 mil hectares. O estado de São Paulo detém 50 
mil hectares plantados, dos quais 34 mil hectares em produção, 8 usinas de beneficiamento, 2.500 
produtores e 15 mil pessoas envolvidas na atividade. 
 
A heveicultura emprega uma pessoa a cada quatro hectares plantados. A colheita absorve uma 
família a cada hectare. O número de pessoas hoje envolvidas com a heveicultura no Brasil ultrapassa 
80 mil. 
 
O necessário crescimento da produção de borracha natural no Brasil tem aspecto estratégico para a 
balança comercial do país, na medida em que os produtos derivados da borracha, como pneus por 
exemplo, são importantes vetores de agregação de valores e de geração de divisas. Em 2003 por 
exemplo, os pneus novos exportados pelo Brasil geraram US$627 milhões contra US$172 milhões 
em pneus importados. Embora com saldo positivo a produção nacional de pneus precisa, ainda, 
substituir mais 74 mil toneladas de borracha importada. Outros aspectos, não vinculados à extração e 
produção do látex, também podem contribuir para impulsionar a heveicultura. Um deles se refere à 
proteção do solo e dos mananciais proporcionada pelo cultivo da seringueira, o que a coloca em 
evidência numa época em que a preservação ambiental está no centro das preocupações. O cultivo 
da seringueira também mantém corredores ecológicos e representa uma alternativa à utilização de 
uma fonte não-renovável de matéria-prima (o petróleo, usado na fabricação da borracha sintética). 
 
Como qualquer espécie de reflorestamento, a seringueira ganha destaque nas discussões sobre 
efeito estufa e aquecimento global, uma vez que a árvore retira carbono da atmosfera para produzir 
madeira, contribuindo dessa forma para a redução dos gases de efeito estufa. Além disso, a Hevea 
brasiliensis é uma espécie apta à reposição florestal e sua madeira pode ser processada 
comercialmente ao final do ciclo produtivo de látex. 
 
Adicionalmente, outras culturas – como cacau, café e leguminosas – podem ser plantadas 
intercaladas com a seringueira em Sistemas Agroflorestais ou consórcios, cujo principal benefício é a 
otimização do uso de uma área já ocupada, resultando em renda extra ao produtor. 
(http://www.borrachanatural.agr.br, 2005). 
 

• Mercado Mundial da Borracha 
 
Em 2004 o consumo mundial de borracha natural totalizou 8,41 milhões de toneladas. Estima-se que 
em 2020 o consumo mundial seja de 9,7 milhões de toneladas, assim distribuídos: Ásia (5,6 milhões 
t), América do Norte (1,5 milhão t), Europa Ocidental (1,1 milhão t), Europa Oriental (915 mil t), 
América Latina (382 mil t), Oceania (66 mil t) e outras regiões (114 mil t). 
 
Tailândia e Indonésia são os maiores produtores mundiais, respondendo por 35% e 14% da produção 
total, respectivamente. O Brasil, que no início do século XX detinha o monopólio da produção 
mundial, hoje ocupa o 9° lugar no ranking dos produtores e responde por 1,2% do total (Tabela 32). 
 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 68 

Tabela 32. Principais Países Produtores e Consumidores de Borracha em 2004 
 

BORRACHA NATURAL RANKING 
PAÍS TONELADAS 

   Total Mundial 8.250 
1º  Tailândia 2.900 
2º  Indonésia 1.185 
3º  Malásia 1.000 
4º  Índia 740 
5º  China 481 
6º  Vietnã 405 
7º  Costa do Marfim 135 
8º  Libéria 112 
9º  Brasil 100 
10º  Sri Lanka 94 

Simborsul, 2005 
 
Gráfico 21. Evolução da Produção, Consumo e Estoque Mundial de Borracha Natural (1.000 t) 

 

 
Florestar Estatístico, 2004 

 
O preço da borracha natural no mercado internacional estimulou os pequenos produtores da Malásia 
a retomar o cultivo de seringueira.  A produção de borracha natural naquele País saltou de 890 mil 
toneladas em 2002 para perto de 1 milhão de toneladas em 2003, representando aumento de 12,4%. 
As companhias vietnamitas aumentaram em 31% as exportações de borracha natural em 2004.  O 
Vietnã é o sexto maior produtor e o quarto maior exportador da matéria-prima, produzindo cerca de 
400 mil toneladas de borracha natural por ano, das quais 80% são exportadas. 
 
A China suspendeu as restrições de importação para alguns produtos, dentre eles a borracha natural, 
para atender exigências da Organização Mundial de Comércio (OMC).  A liberação das importações 
causará incremento no consumo desse país que poderá ultrapassar 1,5 milhão de toneladas ao ano. 
 
A demanda mundial tem crescido a taxas superiores à da produção. O Brasil reúne condições para 
reduzir sua dependência externa e assumir posição de destaque no cenário mundial, pois possui 
áreas aptas ao cultivo da seringueira e um corpo técnico altamente especializado. (Apabor, 2005). 
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Plano de Expansão da Heveicultura no Estado de São Paulo 
 
A Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (Apabor) estabeleceu um plano 
de expansão da heveicultura no estado de São Paulo para atingir 250 mil hectares em 15 anos, a 
partir de 2005. O plano se baseia na previsão de uma taxa de 3% ao ano no crescimento do 
consumo, o que projeta consumo nacional de 534 mil toneladas para 2030. (Gráfico 22) 
    
Gráfico 22. Evolução da Produção e Consumo Dentro das Projeções do Plano de Aumento de 
Produção de Borracha Natural para o Estado de São Paulo 
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           Apabor, 2005 
 
Os objetivos do plano são atingir 70% do consumo nacional de borracha natural, reduzir as 
importações desta matéria-prima e aumentar a renda agrícola. No âmbito social, pretende-se gerar 
mais 20 mil empregos diretos, distribuir melhor a renda, melhorar a qualidade de vida do produtor e 
permitir a fixação do homem no campo, beneficiando 10 mil famílias. 
 
Em 2004 foram registrados 96 viveiros, com produção de 4,5 milhões de mudas, representando 
quase 7 milhões de cavalos para enxertia em cerca de nove mil hectares. Nos últimos 3 anos foram 
plantados 10 mil hectares no estado de São Paulo. 
 
8.2. CACAU 
 
O Cacau (Theobroma cacao), o fruto do cacaueiro, é conhecido pelos nativos do continente 
americano há séculos. Hoje em dia, o Brasil continua na lista dos principais exportadores do mundo. 
A espécie está presente no sul da Bahia, na Amazônia, nos estados do Pará e de Rondônia, e no 
sudeste do País. 
 
A fruta apresenta uma casca grossa e amarela quando madura, e precisa ser quebrada com alguma 
força para se abrir. Dentro, as sementes estão envolvidas por uma polpa branca de sabor ácido, 
aproveitada para doces e sucos. Das sementes, ou amêndoa, extrai-se o pó de cacau, de sabor 
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amargo, que é a base para a confecção de chocolate. Para tanto, as amêndoas são secas, torradas e 
trituradas. Existem árvores que produzem até 150 frutos ou 12 quilos de amêndoas. 
 

• Importância Econômica 
 
Em 2004, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a produção brasileira de 
cacau foi de 196 mil toneladas oriundas de 639 mil hectares cultivados contra 170 mil toneladas 
produzidas em 2003 (Tabela 33).  

 
Tabela 33. Produção, área colhida e rendimento médio de cacau no Brasil 

1990 a 2004 (1000 t / 1000 ha) 
 

ANO PRODUÇÃO ÁREA COLHIDA RENDIMENTO 
MÉDIO (kg/ha) 

2000* 197 706 279 
2001* 186 666 279 
2002** 175 582 300 
2003** 170 591 287 
2004** 196 639 306 

       * MAPA, 2004, ** IBGE acesso 2006 
 
Em 2004 os três maiores produtores de cacau no Brasil foram a Bahia, que contribuiu com 69% da 
produção, seguido pelo Pará (16,7%) e Rondônia (9,5%). Os outros estados contribuíram com 3,8% 
da produção conforme pode ser visto na Tabela 34. 
 

Tabela 34. Produção média de cacau dos estados em 2004 
 

ESTADOS PRODUÇÃO (t) % 
Bahia 136.155 69,47 
Pará 32.804 16,74 
Rondônia 18.592 9,49 
Espírito Santo 6.944 3,54 
Amazonas 1.202 0,61 
Mato Grosso 244 0,12 
Minas Gerais 64 0,03 

TOTAL 196.005 100 
                   IBGE acesso 2006 

 
O Brasil, que há 20 anos produzia mais de 300 mil t por ano e detinha 20% da produção mundial, 
teve a sua produção reduzida, e, atualmente, participa com apenas 5% do cacau produzido no 
mundo. Em 2004 a produção mundial de cacau foi de 3,3 milhões de toneladas, cujos maiores 
produtores são, pela ordem, Costa do Marfim, Gana, Indonésia e Nigéria (Gráficos 23 e 24). No ano 
de 2000 a produção brasileira (100 mil t) foi a menor verificada em 40 anos. A queda sucessiva na 
produção brasileira foi ocasionada pela combinação da ocorrência da “vassoura da bruxa”, doença 
causada pelo fungo (Crinipellis perniciosa (STAHEL) Singer), desde a década de noventa, com o 
aumento nos custos de produção e as quedas e oscilações cíclicas nos preços de mercado interno e 
externo. A vassoura-de-bruxa é a doença mais importante da cultura do cacaueiro no Brasil. Em 1989 
foi constatada pela primeira vez a presença do patógeno causador dessa doença na principal região 
produtora do Brasil. A falta de medidas de controle eficientes resultou, nos últimos anos, em menor 
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produção, mudanças no uso da terra, venda de propriedades, diminuição do nível de emprego e 
danos ao meio ambiente. 
 

Gráfico 23. Principais Países Produtores de Cacau 
 

 
                      CEPLAC, 2005 

 
Gráfico 24. Participação da Produção Brasileira de Cacau na Produção Mundial (%). 
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            CEPLAC, 2005 
 
A produtividade atual dos cacauais brasileiros é de 19 arrobas/ha; a produtividade dos 
cacauais baianos é de 15 arrobas/ha. De acordo com IBGE e Ceplac  
(http://www.ceplac.gov.br/radar/mercado_cacau.htm), tais níveis refletem o comportamento de 
declínio verificado em razão da doença que acometeu as lavouras, principalmente na Bahia; 
há 10 atrás, os cacauais apresentaram rendimentos de até 30 arrobas/ha (Gráfico 25). 
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Gráfico 25. Produtividade Brasileira e Baiana de Cacau 
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              SBS, 2004 
  
O consumo brasileiro de cacau é de 98 mil toneladas, sendo que Estados Unidos (689 mil t), 
Alemanha (280 mil t), França (218 mil t), Reino Unido (215 mil t) e Federação Russa (167 mil t) são 
os maiores consumidores. Em termos de consumo per capita, os maiores consumidores são a 
Bélgica (5,6 kg/hab), Suíça (4,1 kg/hab), França (3,7 kg/hab) e Reino Unido (3,6 kg/hab). O consumo 
per capita brasileiro em 2004 foi de 0,53 kg/habitante. 
 
O valor da produção de cacau em amêndoas da safra 2003/2004 foi de RS$813 milhões e de 
RS$967 milhões em 2002/2003. Tais valores, contrastados com os RS$277 milhões em 1994/1995 e 
com os R$ 300 milhões de 2000/2001 indicam que a cacauicultura está em recuperação (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26. Valor da Produção Brasileira de Cacau em Amêndoas  
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                 CEPLAC,2005 
 
As exportações brasileiras totalizaram em US$386,8 milhões em 2005, sendo US$1,8 milhão em 
amêndoas e US$385 milhões em derivados (manteiga, liquor, torta, cacau em pó e outros) conforme 
pode ser visto na Tabela 35. Também no caso das exportações, contrastando com o valor de US$161 
milhões do ano 2000, evidencia-se a tendência de recuperação, embora ainda distante do auge 
ocorrido em 1979, quando o Brasil exportou US$922 bilhões. O mercado, hoje, dá preferência para 
produtos com maior valor agregado (Tabela 35 e Gráfico 27). 
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Tabela 35. Valor das Exportações de Cacau em Amêndoas e Produtos Derivados 1990 a 2005 
(US$ 1000) 

 

Períodos Amêndoas Manteiga Líquor Torta Cacau em 
Pó Outros Total 

1990 127.816 135.785 50.131 21.890 5.421 24.072 365.115 
1991 88.535 126.966 38.094 12.583 5.741 35.361 307.280 
1992 85.171 119.736 33.852 11.934 8.929 43.432 303.054 
1993 97.640 100.377 41.304 14.303 11.350 41.992 306.966 
1994 107.835 117.721 42.211 12.945 14.503 43.869 339.084 
1995 25.592 65.437 19.092 7.584 13.514 47.450 178.669 
1996 46.558 91.193 17.062 6.978 11.757 45.254 218.802 
1997 7.865 85.054 17.849 4.798 11.328 58.574 185.468 
1998 9.273 99.304 24.811 6.859 11.983 53.553 205.783 
1999 4.757 67.688 17.139 5.306 12.614 99.030 206.534 
2000 2.004 66.089 12.868 6.197 13.858 59.856 160.872 
2001 3.785 47.819 15.332 6.615 20.609 78.725 172.885 
2002 6.999 75.187 18.659 9.299 29.244 67.154 206.542 
2003 3.073 99.761 22.802 34.740 56.222 104.440 321.038 
2004 1.875 104.715 16.919 17.062 56.991 122.375 319.937 
2005 1.783 156.339 23.274 8.600 44.154 152.656 386.807 

        SECEX, 2006 
 

Gráfico 27. Exportações Brasileiras de Amêndoas, Manteiga, Torta e Pó de cacau 
 

 
            CEPLAC, 2005 
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As importações de cacau pelo Brasil, em regime de drawback, foram de 49 mil toneladas em 2004 e 
69 mil toneladas em 2005, conforme pode ser visto na Tabela 36. 
 

Tabela 36. Importações Brasileiras de Cacau 
 

PERÍODO US$ 1000 FOB PESO LÍQUIDO (t) 
01/2006 até 08/2006 78.676 49.702 
01/2005 até 12/2005 114.098 69.181 
01/2004 até 12/2004 85.827 49.198 

                               SECEX, 2006 
 
Três fatores poderão contribuir para a expansão da cultura cacaueira: melhoramento genético das 
mudas; acesso ao crédito pelos pequenos agricultores; e recuperação do preço no mercado 
internacional, por conta do déficit na produção em relação ao consumo mundial.    
 
8.3. CASTANHA DO PARÁ 
 
A Castanha do Pará (Bertollethia excelsa), ou Castanha-do-Brasil, é um dos insumos tradicionais de 
produção basicamente extrativista na Amazônia. A espécie ocupa toda a região amazônica, incluindo 
os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e norte dos estados de Goiás e Mato Grosso. Seu 
fruto pesa entre 500 a 1500 gramas e contém 15-24 sementes (castanhas).  A utilização da 
castanheira para produção de madeira está proibida no Brasil. 
 

• Importância Econômica 
 
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região amazônica é 
responsável por 98% da produção nacional da castanha, atividade que reúne aproximadamente um 
milhão de pessoas só no território amazônico.   
 
O Brasil produz quase 30 mil toneladas de castanha por ano, sendo boa parte exportada para os 
Estados Unidos e Europa, sobretudo Itália e Alemanha. Em 2000 foram produzidas 33,4 mil toneladas 
e em 2002 cerca de 27,4 mil toneladas. Em 2003, a Bolívia assumiu o posto, antes brasileiro, de 
maior exportador mundial desse produto. 
 
Ainda segundo o IBGE, o principal produtor, em 2004, foi o estado do Amazonas, com uma produção 
de 9.150 toneladas, ou cerca de 33,81% do total coletado no País. O estado do Pará foi o segundo 
maior produtor do País, com uma participação de 28,24%, seguindo-se o Acre, com 21,65%.  Embora 
Rondônia tenha tido uma participação de apenas 10,45%, sua capital, Porto Velho, foi o principal 
produtor do País, com produção de 2.505 toneladas, que correspondeu a 9,26% do total nacional. 
 
Os negócios com castanha geram RS$30,3 milhões na economia da região norte, beneficiando 
especialmente as comunidades extrativistas formadas por seringueiros, povos indígenas e ribeirinhos. 
Só no Acre, mais de 15 mil famílias têm na castanha um dos principais componentes na formação da 
renda familiar. 
 
A produção nos castanhais nativos encontra-se hoje na faixa de 15 a 55 litros por hectare.  Pesquisas 
clonais realizadas atualmente pela Embrapa poderão reduzir de 12 para 6 anos o tempo de produção 
da castanheira.  Com a introdução de clones, uma planta com 15 anos chega a gerar até 20 litros de 
castanha, ou seja, em uma árvore clonada se colhe a metade do que é produzido por um hectare da 
árvores nativas.    
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De acordo com a Embrapa, a expectativa é que a safra de 2005 alcance o volume de 26 mil 
hectolitros, o que representa 150 toneladas de castanha manejada, livres da contaminação do 
produto pelo fungo aflatoxina e que vinha freando a exportação do produto brasileiro.  (Embrapa, 
IBGE; Jornal do Comércio, 2004). 
 
8.4. CASTANHA DE CAJU 
 
O cajueiro (Anacardium occidentale) é uma planta brasileira, amplamente distribuída pelo litoral 
nordestino. Pertence à família Anacardiaceae, é perene e apresenta crescimento contínuo, podendo 
atingir até 20 m de altura. O início de produção se dá entre o 3° e 5° ano para o cajueiro comum e 10 
a 18 meses para o cajueiro anão precoce. O pedúnculo (falso fruto) é o que se consome ao natural. É 
rico em cálcio, ferro e fósforo, sendo utilizado para sucos concentrados, doces em massa, compota e 
desidratados. A amêndoa do caju (fruto verdadeiro), quando torrada, tem alto valor no mercado 
internacional.  Da castanha (amêndoa e casca) extrai-se o fino óleo de amêndoas, de uso cosmético, 
medicinal e culinário.  
   
A cultura do caju vem sendo apontada por alguns especialistas como uma das alternativas rentáveis 
para a dinamização do potencial econômico na região do Semi-árido. A cultura é de relevante 
importância social e econômica, sendo significativa para a fixação do homem no campo.  
 

• Importância Econômica 
 

Dados do Banco do Nordeste (BNB) mostram que o setor movimenta US$230 milhões e gera 300 mil 
empregos. O Brasil conta, ainda, com capacidade instalada da indústria de 330 mil toneladas/ano. O 
Ceará concentra cerca 90% das indústrias beneficiadoras de amêndoas e sua exportação é uma das 
atividades que mais gera divisas para o estado. 
 
Entre os principais países importadores de castanha sem casca estão os Estados Unidos, Alemanha, 
Inglaterra, Austrália e Espanha. A castanha com casca tem como maiores compradores também os 
Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, além da Itália. 
 
A safra de castanha de caju registrada pelo IBGE em 2004 foi de 187,8 mil toneladas oriundas de 691 
mil hectares cultivados (Tabela 37). A produção dos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará 
corresponde a 90% da safra nacional, e os 10% restantes são colhidos nos outros estados conforme 
pode ser visto na Tabela 29. No Rio Grande do Norte, a produtividade do caju fica, em média, entre 
340 e 350 kg/ha. Pesquisas apontam que a produção pode ser mais expressiva, chegando a 1.300 
kg/ha, com inovações tecnológicas simples, como substituição de copas e mudas enxertadas na 
implantação dos pomares e, na expansão de novas áreas, favorecendo para os produtores uma 
maior competitividade nesta atividade.  
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Tabela 37. Área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de castanha de caju em 
2004, por Unidade da Federação 

 

Regiões e Unidades da 
Federação 

Área colhida 
(ha) 

Quantidade 
produzida (t) 

Rendimento 
médio (kg/ha) 

 
%  

Produção 
Norte 2.415 1.509 624 0,80 
     Pará 2.245 1.379 614 0,73 
     Tocantins 170 130 764 0,07 
Nordeste 688.300 186.258 270 99,16 
     Maranhão 13.877 4.692 338 2,50 
     Piauí 157.182 44.130 280 23,49 
     Ceará 366.583 86.576 236 46,09 
     Rio Grande do Norte 116.269 38.898 334 20,71 
     Paraíba 7.956 2.866 360 1,53 
     Pernambuco 5.654 3.289 581 1,75 
     Alagoas 1.139 314 275 0,17 
     Bahia 19.640 5.493 279 2,92 
Centro-Oeste 344 72 209 0,04 
     Mato Grosso 344 72 209 0,04 

TOTAL 691.059 187.839 271 100 
          IBGE, acesso 2006 
 
A produção é basicamente de pequenos produtores rurais.  Somente no Rio Grande do Norte 200 
famílias vêm trabalhando na cajucultura, tendo uma produção de 600 kg/ha em época de colheita, e 
1.000 kg/ha em época boa, utilizando o sistema de produção familiar. A Tabela 38 apresenta os 
preços de castanha de caju pagos ao produtor em alguns estados brasileiros. 

 
Tabela 38. Preços de Castanha de Caju Pagos ao Produtor (set/2004) 

 

ESTADO R$/kg 
  Piauí 1,35 
  Rio Grande do Norte 1,13 
  Ceará 1,45 

 
Para o período de outubro/2003 a outubro/2005 o preço mínimo de aquisição da castanha “in natura” 
firmado entre os setores produtivo e industrial passou a ser de RS$1,10/kg. A Camex liberou também 
a exportação de 10 mil toneladas de castanha de caju com casca e sobretaxou em 30% o que 
exceder dessa quantidade. [Sindicato dos Produtores de Caju no Ceará (Sincaju, 2003; Conab; 
Embrapa, 2004)].  
 
8.5. ERVA-MATE 
 
A erva-mate (Ilex paraguariensis) é encontrada no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai numa área 
total de aproximadamente 540 mil km2, distribuindo-se naturalmente pelos estados de Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, sendo encontrada, ainda, em pequenos 
remanescentes em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A composição química de suas folhas 
proporciona inúmeras aplicações industriais tais como a produção de medicamentos, bebidas, 
produtos de uso pessoal, higiene geral e insumos de alimentos. 
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• Importância Econômica 

 
O cultivo de erva-mate é a principal alternativa econômica de muitos municípios e importante fonte de 
emprego e renda no meio rural. A erva-mate é explorada economicamente em cerca de 558 
municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, 
totalizando, em 2003, mais de 106 mil hectares. É produzida em 180 mil propriedades rurais, gerando 
mais de 710 mil empregos diretos e receitas de mais de RS$175 milhões anuais (Embrapa, 2005).   
 
O parque industrial do Brasil é constituído predominantemente por unidades de pequena capacidade 
operacional. Existem cerca de 725 empresas processadoras, com capacidade instalada de 405 mil 
kg/h.   
 
A região Sul responde por 97,7% da produção nacional, enquanto que a região Centro-Oeste 
representa 2,3%. A produção média brasileira de erva-mate em 1988 situava-se ao redor de 670 mil 
toneladas de folhas verdes por ano. Em 2004 o IBGE registrou a produção de 403 mil toneladas em 
74 mil ha, sendo que o estado do Paraná participou com 33% do total (Tabela 39). Os principais 
compradores são os países do Mercosul. O Uruguai recebe cerca de 85% das exportações 
brasileiras, seguido pelo Chile (11%). 
 

Tabela 39. Área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de erva – mate.  
(folha verde) em 2004, por Unidade da Federação 

 

Regiões e Unidades da 
Federação 

Área colhida 
(ha) 

Quantidade 
produzida (t) 

Rendimento 
médio (kg/ha) 

Sul 74.171 393.910 5.310 
     Paraná 37.023 133.449 3.604 
     Santa Catarina 9.751 37.577 3.853 
     Rio Grande do Sul 27.397 222.884 8.135 
Centro-Oeste 629 9.371 14.898 
     Mato Grosso do Sul 629 9.371 14.898 
TOTAL 74.800 403.281 5.391 

                       IBGE, acesso 2006 
 
O rendimento da erva-mate varia conforme o solo, a região, a idade da planta e, principalmente, as 
técnicas de manejo do erval. Nos ervais plantados, a planta adulta atinge mais de 4 metros de altura 
e um diâmetro máximo de copa de 3 metros. Isso contribui para obtenção de alto rendimento na 
colheita. A produtividade média das árvores estabiliza-se aos 10 - 12 anos, sendo a produtividade 
média em torno de 15 a 20 quilos por árvore. Plantas nativas de maior porte chegam a produzir de 80 
a 180 quilos de matéria verde por árvore, em podas a cada 3 anos. O rendimento em erva seca é ao 
redor de 30% da colheita da erva verde. (www.ambientebrasil.com.br). Em 2004 a produtividade 
média, segundo o IBGE, foi de 5.391 kg de folhas/ha. 
 
O crescimento da erva-mate, para produção de madeira, é lento. Todavia, a taxa inicial anual de 
crescimento em altura, sob condições ótimas de solo e de baixa competição, pode chegar a 1 m 
(Kageyama et al., 1991); as características de forma tendem a ser muito boas, em plantios com 
algum sombreamento.  Plantada em Foz do Iguaçu (Paraná), no espaçamento 4,0 m x 4,0 m, em 
plantio misto com outras 23 espécies, apresentou, onze anos após o plantio, altura média de 6,67 m, 
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DAP médio de 8,3 cm e 75% de plantas vivas.  A rotação da erva-mate é feita a partir de 50 anos, 
para produção de madeira. (Andrade, F.M. e Embrapa, 2004). 
 
8.6. MEL 
 
A apicultura pode ser uma atividade complementar ao setor produtivo que utiliza florestas de 
eucalipto. A ação das abelhas, além de promover benefícios para as florestas e o meio ambiente, 
pode gerar adicional de renda na produção de mel, cera e própolis. A grande vantagem direta e 
imediata, no entanto, é a possibilidade de renda adicional para o produtor rural; a atividade apícola 
em si não chega a concorrer com outros produtos ou mesmo comprometer o desenvolvimento da 
floresta. 
 

• Importância Econômica 
 
A produção de mel de abelha no Brasil cresceu 25% de 2002 para 2003, superando a marca de 30 
mil toneladas no valor de RS$161,7 milhões. Somente o estado do Rio Grande do Sul produziu mais 
do que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte juntas. Mas, em termos municipais, os principais 
produtores foram Içara (SC), Picos (PI), e Limoeiro do Norte (CE). Os dados constam da Pesquisa da 
Pecuária Municipal 2003 (IBGE, 2004; Agroanalysis/FGV, 2005), e incluem estatísticas de produção 
de mel de eucalipto, de laranjeira e de outras culturas.  
 
Outros estudos sobre a produção apícola no Brasil mostram dados contraditórios quanto ao número 
de apicultores e colméias, produção e produtividade. Quanto aos apicultores, as pesquisas apontam 
os extremos entre 26 mil e 300 mil produtores que, juntos, possuem entre 1,3 milhão e 2,5 milhões de 
colméias. 
 
Único país do mundo a produzir o autêntico mel orgânico, livre de qualquer contaminação química, o 
Brasil decola no mercado internacional. O impulso foi dado pelo colapso no abastecimento, em 2001, 
ocorrido com o maior produtor mundial, a China, em virtude da contaminação do mel por um 
antibiótico banido da medicina pelos seus malefícios à saúde. O mercado brasileiro de produtos 
apícolas está sendo avaliado em 360 milhões de dólares anuais, com perspectivas de aumentar para 
1 bilhão de dólares em curto prazo. (Revista Safra, 2003) 
 

• Produção de Mel no Brasil e no Mundo 
 
Dimensionar o volume de mel produzido e comercializado é uma tarefa difícil, pois os poucos dados 
confiáveis sobre o assunto são conflitantes.  Estima-se que a produção mundial de mel durante o ano 
de 2001 foi de, aproximadamente, 1,3 milhão de toneladas (Tabela 40), sendo a China o maior 
produtor (256 mil toneladas). Em 2002 foram produzidos mais de três milhões de toneladas. 
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Tabela 40. Produção Mundial de Mel (1000 t) 
 

CONTINENTE / PAÍS 1998 1999 2000 2001 
  Ásia 401 435 457 465 
  China 211 236 252 256 
  América do Norte e Central 218 201 208 205 
  Canadá 46 37 31 32 
  Estados Unidos 100 94 100 100 
  México 55 55 59 56 
  América do Sul 109 133 141 131 
  Argentina 75 93 98 90 
  Brasil 18 19 22 20 
  Europa 291 293 286 288 
  União Européia 109 117 112 111 
  Oceania 31 29 29 29 
  Austrália 22 19 19 19 
Total 1.188 1.232 1.265 1.263 

     Embrapa, 2003 
 
Os maiores exportadores mundiais (Tabela 41) são: Argentina, China México, Alemanha e México 
Esses países comercializaram em 2001 cerca de 242 mil toneladas, movimentando, US$238 milhões. 
Em 2005 as exportações mundiais totalizaram 611 milhões de dólares, conforme pode ser visto na 
Tabela 41.  
 

Tabela 41. Exportações mundiais de mel (US$ milhões) 
 

PAIS 2002 2003 2004 2005 
Argentina 114 159 120 128 
China 78 103 89 87 
Alemanha 60 79 94 71 
México 62 67 57 31 
TOTAL 674 915 821 611 

        Comtrade, acesso 2006 
 
Entre janeiro e julho de 2002, o Brasil exportou 10,6 mil toneladas de mel, mas estima-se que o 
mercado internacional conseguirá absorver 170 mil toneladas/ano de mel oriundo do Brasil. Os 
principais compradores de mel do País são: Alemanha, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Porto 
Rico e México.   (Embrapa, 2003 e IBGE, 2003). 
 
As exportações brasileiras em 2005 totalizaram US$18,9 milhões representando 3,1% do total 
mundial (Comtrade, 2006). 
 
A Tabela 42 apresenta as espécies de eucalipto recomendadas para a produção de mel. 
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Tabela 42. Espécies de Eucalipto Recomendadas para Atividade Apícola 
Espécies Época de Florada Qualidade Apícola 

   E. camaldulensis julho-dezembro Excelente 
   E. grandis fevereiro – março Regular 
   E. citriodora setembro – fevereiro Boa 
   E.cloeziana junho – outubro Regular 
   E.saligna agosto-outubro Regular 
   E.tereticornis maio-setembro Boa 
   E. torelliana março-junho Boa 

          REMADE, 2002. 
 
Além do mel o produtor pode obter renda de outros produtos como cera, própolis, pólen, polinização, 
geléia real e apitoxina ou veneno da abelha usado para fins terapêuticos. 
 
8.7. ÓLEOS ESSENCIAIS DE EUCALIPTO 
 
A produção de óleos essenciais no Brasil teve início no final da segunda década dos anos 20, tendo 
como base o puro extrativismo de essências nativas, principalmente do Pau-Rosa (Aniba 
rosaeodora). Durante a segunda guerra mundial, o País passou a ter a atividade mais organizada, 
com a introdução de outras culturas para obtenção de óleos de menta, laranja, canela sassafrás, 
eucalipto, capim-limão, patchouli, etc. Na década de 50, importantes empresas internacionais 
especializadas no aproveitamento de óleos essenciais para produção de fragrâncias e aromas 
destinadas às indústrias de perfumes, cosméticos, produtos alimentares, farmacêuticos e de higiene, 
se instalaram no País.  Esse fato provocou um aumento no consumo interno dos óleos essenciais, 
dando maior estabilidade à produção brasileira.  
 
O óleo de eucalipto é obtido pela simples destilação de suas folhas mediante o uso de vapor d'água.  
Por ser uma cultura ligada à extração de folhas, o manejo da área de plantio pode ser conduzido no 
conceito de uso múltiplo da floresta, ou seja, além da extração das folhas, a atividade pode ser 
conjugada com a produção de madeira destinada para lenha, mourões, postes e até toras para 
serraria. Há ainda exemplos de integração do sistema com a criação de animais, em regime silvo-
pastoril. As folhas, depois de destiladas, fornecem energia para geração de vapor, bem como são 
usadas como adubo orgânico nas próprias florestas. A atividade de produção de óleo essencial 
permite a geração de renda para o proprietário rural, desde o primeiro ano da atividade florestal, 
antecipando receitas e fixando de forma mais perene e continua a mão-de-obra rural. 
 

• Importância Econômica 
 
O interesse pelos óleos essenciais está baseado na possibilidade da obtenção de compostos 
aromáticos. 
  
No rol das matérias-primas usadas no Brasil para extração de óleo essencial, o eucalipto ocupa lugar 
de destaque e a atividade tem-se mostrado crescente. Atualmente, a produção é estimada em torno 
de 1.000 toneladas/ano, posicionando o Brasil de forma importante no mercado mundial, onde a 
China detém a liderança, com produções anuais que chegam a 3.000 toneladas.  
 
Informações dos produtores nacionais de óleos essenciais relatam preços variando entre RS$14,00 a 
RS$18,00 o quilograma de óleo de eucalipto, conforme a espécie.   
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A produção brasileira de óleo essencial de eucalipto está baseada em pequenas e médias empresas, 
e utiliza-se da exploração de cerca de 10 mil hectares de florestas, gerando aproximadamente 10 mil 
empregos diretos e uma movimentação financeira de cerca de US$4 milhões, com quase a metade 
devido às exportações.  
 
As exportações brasileiras em 2005, de óleo essencial de eucalipto no Brasil, foram cerca de US$1,9 
milhões. No período de janeiro a agosto de 2006 as exportações chagaram a US$1,5 milhões (Tabela 
43). 
 

Tabela 43. Exportações brasileiras de óleo essencial de eucalipto 2005 e 2006 
 

PERÍODO US$ 1000 FOB PESO 
LÍQUIDO(t) 

01/2005 até 12/2005 1.941 303 
01/2006 até 08/2006 1.529 211 

                                   Secex, 2006 
 

• Espécies de Eucalipto Utilizadas na Produção de Óleos Essenciais 
 
Para o País os óleos essenciais de eucalipto constituem um produto de crescente interesse 
econômico contribuindo para a valorização da exploração florestal. Entre as espécies mais 
promissoras, destacam-se Eucalyptus. globulus e E. citriodora.  Menos de vinte espécies são 
exploradas comercialmente em todo o mundo para a produção de óleos essenciais.    
 
No Brasil, são poucas as indústrias envolvidas na produção de óleos essenciais de folhas de 
eucalipto.  As principais empresas que processam folhas de Eucalyptus citriodora estão localizadas 
nos estados de São Paulo (Torrinha, Santa Maria da Serra e Dois Córregos) e Minas Gerais (São 
João do Paraíso). Em 2003, foram processadas 37,8 mil toneladas de folhas de eucalipto. 
 
O E. globulus tem seu valor comercial ligado ao cineol ou eucaliptol, o principal componente que lhe 
confere ação medicinal.  A espécie tem apresentado restrições de adaptação no Brasil. A espécie 
apresenta bom desenvolvimento no Chile, Argentina, Portugal e Espanha. Sua melhor adaptação 
está ligada às regiões de climas frios.  
 
O Eucalyptus citriodora tem apresentado maior importância na economia do País, por ser uma 
espécie menos susceptível às variações edafo-climáticas; além de ser ótimo produtor de óleo 
essencial; também produz madeira de excelente qualidade, muito utilizada para produção de moirões, 
dormentes, postes, lenha para energia, carvão e outros. A espécie é de rápido desenvolvimento que 
suporta cortes seguidos, com excelente brotação.  (Revista da Madeira, 2001; IPEF, 2002). 
 
8.8. PLANTAS MEDICINAIS 
 
Mais de 80% da população mundial depende das plantas medicinais para tratamento de saúde. A 
maioria destas é usada na medicina tradicional, e ainda é coletada junto às fontes naturais.  Além 
disto, as plantas são a fonte principal de produtos para 20% das drogas da moderna medicina 
alopática. Os medicamentos tradicionais administrados por ingestão são geralmente preparados 
mediante o uso de métodos simples, como extração em água fria ou quente. As plantas com 
propriedades medicinais podem ainda ser importante fonte de materiais para processamento pela 
indústria farmacêutica. As plantas utilizadas em farmácias homeopáticas movimentam cerca de 
US$700 milhões/ano. (IPEF, 2005). 
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8.9. RESINA 
 
A resina obtida das florestas plantadas de pinus oferece, por destilação, uma fração volátil 
denominada terebintina e uma fração fixa, o breu.  As empresas que se dedicam à industrialização e 
utilização da resina no Brasil oferecem pelo menos 40 usos para a terebintina e 30 para o breu. A 
terebintina é utilizada principalmente como solvente de certas tintas especiais e como matéria-prima 
de indústrias químicas e farmacêuticas. Já o breu é aplicado na fabricação de tintas, vernizes, 
plásticos, lubrificantes, adesivos, inseticidas, germicidas e bactericidas. Seu principal emprego, 
todavia, está na fabricação de cola de breu, de uso generalizado na indústria de papel. 

 
• Importância Econômica 

 
A resinagem no Brasil teve início na década de 70, evoluindo de tal forma que, em 1989, o País 
passou da condição de importador para exportador do produto e de seus derivados. Tal reversão 
possibilitou não somente a redução de dispêndios, como passou a gerar divisas para o País.   
 
Apesar de ser recente a sua participação no mercado internacional, o Brasil é o terceiro maior 
produtor mundial da matéria-prima, com mais de 91 mil t na safra 2005/2006, atrás apenas da China 
que produziu 426 mil toneladas e detentora de 61% do mercado mundial (Gráfico 29). 
 
No Brasil, a exploração de mais de 45 milhões de árvores implica no emprego direto de 15 mil 
pessoas, além de outros indiretos, lotados nas indústrias de transformação da resina. 
 

Gráfico 28. Produtores Mundiais de Resina a partir de Árvores Vivas (toneladas) 
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                                      Aresb, 2006 
 
A implantação e o manejo de florestas de pinus para a produção de resina constituem-se em uma 
alternativa social e econômica para fixação do homem no campo, seja pela capacidade em antecipar 
receitas, seja pela criação de empregos diretos e indiretos durante o processo de extração, 
processamento e beneficiamento industrial.  
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Gráfico 29. Produção Nacional de Goma Resina de Pinus por Espécie (safra 2005/2006) 
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              Aresb, 2006 - Previsão 

 
 

A coleta de resina (ou resinagem) de espécies do gênero Pinus é uma atividade que ocorre nos 
estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, e Mato Grosso do Sul, Bahia e 
Tocantins. Segundo a Associação de Resinadores do Brasil – ARESB a produção nacional de goma 
resina de pinus na safra 2005/2006 foi de 91 mil toneladas, sendo São Paulo responsável por 51% 
desse total e Rio Grande do Sul, por 23%. O restante da produção distribui-se respectivamente por 
Minas Gerais, 12 mil toneladas; Paraná, 4,9 mil t; Mato Grosso do Sul, 3,5 mil t; Bahia, 1,7 mil t e 
Tocantins, 1,4 mil t (Gráfico 30).  

 
Gráfico 30. Produção Nacional de Goma Resina Pinus por Estado (safra 2005/2006) 
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Aresb, 2006 - Previsão 

 
O Gráfico 31 apresenta uma série histórica de 1990 a 2005, que evidencia um crescimento a partir de 
2003, do preço médio anual da goma resina brasileira. Em 2005, o preço médio da goma resina 
brasileira foi cerca de US$441/tonelada 
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Gráfico 31. Preço Médio Anual da Goma Resina Brasileira 
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                   Aresb, 2006 
 
As exportações brasileiras de resina, breu e terebintina totalizaram US$27,3 milhões em 2005 
(Tabela 44). Os principais destinos das exportações dessas matérias-primas foram, respectivamente:  
 

 Breu: Portugal (21%), Holanda (20%), EUA (17%), Alemanha (16%) 
 Resina: Argentina (57%), Portugal (32%), Espanha (9%) 
 Terebintina: França (43%), México (27%), EUA (13%) 

 
 

Tabela 44. Exportações de Resina, Breu e Terebintina (2005) 
 

 U$/1000 fob TONELADAS U$/t 
Breu 18.650 24.862 750,2 
Resina 3.976 7.468 532,52 
Terebintina 4.647 7.480 621,38 
Total 27.273 39.810 - 

    Secex, 2006 
 
 

Para suprir as indústrias que processam resina de pinus, os produtores da região de Capão 
Bonito/Itapeva – SP plantaram nos últimos seis anos, cerca de 2,7 milhões de árvores, das quais 2,6 
milhões da espécie Pinus elliottii.  Foram reflorestados 2,1 mil hectares, envolvendo 
aproximadamente 94 produtores. 
 
Atualmente está sendo desenvolvido, pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o Programa 
de Competitividade e Produtividade do Setor de Resina de Pinus no Brasil, que visa realizar estudos 
sobre estimulação química na resinagem de pinus e promover o melhoramento genético e clonagem 
de pinus tropicais e subtropicais para a produção de  resina. 
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8.10 TANINO 
 
O tanino é extraído da casca da árvore de acácia e utilizado na indústria de curtume e no tratamento 
de água. A maior unidade de produção de extratos vegetais tanantes do mundo está localizada no 
Brasil. 
 

• Importância Econômica 
 
A matéria-prima é produzida em 30 mil hectares de florestas plantadas de acácia negra (Acacia 
mearnsii) no Rio Grande do Sul e de mais 85 mil hectares cultivados por cerca de 40 mil pequenos 
produtores parceiros, espalhados em mais de 200 municípios gaúchos (a acácia exige um intervalo 
de 7 anos entre um corte e outro). O tanino é retirado da casca e os troncos são transformados em 
cavacos e exportados para o Japão. 
 
Cerca de 30% do tanino (total de 30 mil toneladas por ano) ficam no mercado interno e os outros 70% 
são embarcados para mais de 70 países compradores. A Itália, maior compradora, adquire, em 
média, 4 mil toneladas por ano, seguida pela China, Índia, Espanha, México e Alemanha. Em 2002, 
as exportações de tanino renderam US$17 milhões. As exportações de tanino modificado (coagulante 
natural) que torna a água potável renderam US$1,5 milhão no ano de 2003. 
(http://www.herbario.com.br/dataherbreadylink/taninoaguatratd.htm) 
 
O valor e volume das exportações de taninos no período de 2004 a agosto de 2006 estão indicados 
na Tabela 45 
 

Tabela 45. Exportação de Tanino 2004, 2005 e 2006 (parcial) 
 

Período US$ 1000 FOB Peso Líquido(t) 
01/2004 até 12/2004 702 520 
01/2005 até 12/2005 942 613 
01/2006 até 08/2006 931 643 

   Secex, 2006 
 
8.11 OUTROS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS 
 
Destacam-se, ainda, no setor florestal brasileiro, os seguintes produtos não madeireiros (Tabela 46), 
cuja produção apresentada pelo IBGE corresponde ao ano de 2004. 
 

Tabela 46. Produtos Não Madeireiros (Produção em 2004) 
 

ESPÉCIE PRODUTO PRODUÇÃO 
MÉDIA ANUAL PRINCIPAIS PRODUTORES 

Babaçu Amêndoa 118,7 mil t Maranhão (92%), Piauí e Tocantins 
Carnaúba Pó cerífero 17,6 mil t Piauí (68%) e Ceará 
Copaíba Óleo 459 t Amazonas (93%) e Pará 
Guaraná Fruto 3,8 mil t Bahia (61%), Amazonas e Mato Grosso 
Jaborandi Folha 243 t Maranhão (88%) e Pará 
Pequi Amêndoa 4,9 mil t Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, 
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Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. 
Piaçava Fibras 96,2 mil t Bahia (90%) e Amazonas 
Umbu Fruto 9,2 mil t Bahia (86%) 
Urucum  Sementes 13,4 mil t Rondônia, Pará, Paraíba, Bahia 

    IBGE , 2004 
 
 
9. FOMENTO FLORESTAL 
 
A atividade de fomento é considerada pelo setor florestal como um dos mais importantes 
instrumentos de política pública e privada, capaz de contribuir para o desenvolvimento sócio-
econômico da atividade de produção de madeira no Brasil. O fomento oferece todas as condições 
para garantir parcialmente a reposição florestal e a disponibilidade de matérias-primas de base 
florestal.  Ressalta-se também que o reflorestamento em pequenas e médias propriedades rurais é do 
interesse público. Constitui fonte de renda alternativa, contribui para evitar o êxodo rural e o 
desemprego.   
 
A tabela 47 mostra a distribuição de mudas florestais destinas ao fomento para o segmento de 
celulose e papel no ano de 2005. 
 

Tabela 47. Doação e Venda de Mudas para Fomento 
Segmento de Celulose e Papel em 2005 (1.000 mudas) 

 

ESTADO EUCALIPTOS PINUS ARAUCÁRIA NATIVAS OUTROS TOTAL 
BA 8.856 0 0 21 0 8.877 
ES 14.414 0 0 232 0 14.646 
MG 4.793 0 0 0 0 4.793 
PR 436 2.651 0 0 0 3.087 
RG 3.543 1.300 0 290 0 5.133 
SC 230 6.868 0 0 0 7.098 
SP 20.712 1.658 0 164 0 22.534 

Total 52.984 12.477 0 707 0 66.168 
Bracelpa, 2005 
 
A área fomentada no Brasil alcançou em 2005, segundo a Bracelpa, um total de 218.681 ha 
referentes a 10.399 fomentados. As maiores áreas de fomento encontram-se nos estados da Bahia, 
Paraná e Espírito Santo, conforme pode ser visto na tabela 48. 
 
Tabela 48. Área Fomentada (ha) pelo Segmento de Celulose e Papel e Número de Fomentados  

 

ESTADO EUCALIPTO PINUS TOTAL NÚMERO DE 
FOMENTADOS 

Bahia 78.401 - 78.401 509 
Espírito Santos 37.465 - 37.465 1758 
Minas Gerais 16.890 - 16.890 418 
Paraná 17.285 25.997 43.282 5.640 
Rio Grande do Sul 1.347 1.500 2.847 48 
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Santa Catarina 144 9.505 9.649 1.202 
São Paulo 30.147 - 30.147 824 

Total 181.679 37.002 218.681 10.399 
                Bracelpa, 2005 
 
Na perspectiva da empresa florestal, a matéria-prima produzida a partir dos programas de fomento é 
importante à medida que estes passam a ser fornecedores estratégicos de madeira. Para a indústria 
o programa de fomento florestal é visto como uma possibilidade de retorno do investimento em 
matéria-prima. Para o governo e a sociedade, tais programas cumprem uma função social gerando 
impostos, empregos e favorecendo a fixação da mão-de-obra na região. Para o produtor rural, a 
prática do reflorestamento traz melhor aproveitamento de terras ociosas, criando uma nova fonte de 
renda e diversificando a produção.  
 
A meta de plantar 500 mil hectares por ano, contemplada no Programa Nacional de Florestas - PNF, 
e superada em 2005 (553 mil há foram plantados) tem contado com a efetiva participação de 
proprietários rurais na condição de fornecedores de matéria-prima para a indústria de base florestal. 
Atualmente o Brasil possui mais de 218 mil hectares de florestas formadas através de modelos de 
fomento. Em algumas regiões ou pólos florestais, a produção de madeira por proprietários rurais 
corresponde a 25% - 30% do abastecimento industrial.  Há países em que a participação de terceiros 
chega a 60% do abastecimento industrial. 
 
A iniciativa do fomento florestal para a produção de madeira destinada ao segmento de celulose e 
papel, incluindo energia, reflete-se no volume da madeira adquirida de terceiros que, para o ano de 
2005, está indicado na tabela 49. 
 

Tabela 49. Volume de Madeira Adquirida de Terceiros para a Produção de Celulose, Papel e 
Geração de Energia em 2005 (1.000 m³ sólido c/c) 

 

ESPÉCIE CELULOSE E 
PAPEL 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA TOTAL 

Eucalipto 6.922 544 7.467 
Pinus 2.882 1.052 3.934 
Outros 159 831 990 
Total 9.963 2.427 12.391 

       Bracelpa, 2005 
 
Ações Estaduais 
 
O fomento florestal tem se caracterizado também pela capacidade de promover melhoria da 
qualidade de vida dos pequenos proprietários rurais. Regiões marcadas há longa data pela miséria já 
estão se transformando em pólos de produção de madeira e de carvão vegetal em função do fomento 
florestal.  
 
O fomento florestal poderá permitir a expansão das florestas plantadas e promover o 
desenvolvimento sustentável do meio rural. Essa premissa está sendo comprovada pelos dados que 
estão sendo alcançados pelo Programa Integrado de Desenvolvimento Florestal, implantado na 
Região Bragantina - SP. Trata-se de uma parceria entre órgãos públicos e privados, que vem sendo 
executado há mais de 5 anos. Em 2004, o programa distribuiu 3 milhões de mudas de eucalipto e 250 
mil mudas de espécies nativas. Uma das principais diretrizes do trabalho é a inclusão do componente 
florestal de forma complementar na geração de emprego e renda, sem competir com as demais 
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atividades produtivas existentes na propriedade. A Região Bragantina tem cerca de 25.000 hectares 
de eucalipto, distribuídos em mais de 2000 propriedades rurais.  Na região, cerca de 90% da madeira 
comercializada nos principais municípios destina-se à produção de carvão e energia. Há também 
consumo crescente de madeira para construção civil e madeira tratada para cercas. A produção de 
madeira para celulose e painéis também é uma realidade e se apresenta como grande possibilidade 
para aumento de renda e valorização do produto frente às empresas florestais instaladas na região. 
(SBS, dia a dia 04.02.2005)  
 
O Fundo Florestar, instituição que coordena o Programa Estadual de Fomento Florestal no estado de 
São Paulo, promoveu a distribuição de mais de 100 milhões de mudas de árvores em 9 anos de 
programa. O projeto beneficiou mais de 2000 produtores rurais, gerou 2.500 empregos diretos em 
todo o estado, fora aqueles que estão sendo criados pela exploração das florestas já plantadas pelo 
programa de fomento desde 1992 e proporciona a produção de 3 milhões de esteres de madeira num 
valor de 15 milhões de reais. O Fundo se propõe, ainda, a plantar cerca de 4 milhões de hectares nos 
próximos 25 anos, elevando a cobertura florestal paulista a 25% de seu território. 
 
O Programa de Fomento Florestal, realizado em Minas Gerais pelo Instituto Estadual de Florestas 
(IEF), corresponde a uma série de ações conjuntas entre produtores rurais, empresas e poder 
público, visando à formação de florestas economicamente viáveis e resultando na implantação de 
mais de 4 mil hectares de novos plantios, envolvendo centenas de  produtores rurais e municípios . A 
Tabela 50 apresenta o plantio histórico de fomento florestal em Minas Gerais  

 
Tabela 50. Fomento Florestal – Plantio Histórico em Minas Gerais 

 

ANO ENERGIA CELULOSE PAINÉIS IEF TOTAL 
1998 5.077 632 - 4.903 10.612 
1999 7.768 1.516 - 5.067 14.351 
2000 5.852 2.248 - 7.952 16.052 
2001 2.675 3.752 - 6.079 12.506 
2002 2.168 3.617 932 2.823 9.540 
2003 3.810 5.051 - 7.770 16.631 
2004 12.545 6.420 367 10.126 29.458 
2005 15.938 3.679 730 7.300 27.647 

             AMS, 2006 
 
O fomento florestal promovido no estado do Espírito Santo movimenta cerca de US$15 milhões/ano, 
com suprimento de 15% do abastecimento industrial local (560 mil m³ de madeira), mostrando o 
grande potencial da atividade para o setor florestal nacional. 
 
O estado do Paraná instituiu, em 1995, uma Política Estadual de Desenvolvimento Florestal com a 
finalidade de garantir matéria-prima ao parque industrial de base florestal instalado. Com a 
implantação do SERFLOR - Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória, foram plantados 24 
mil ha/ano de florestas no período entre 1997 e 2000. Criou-se também o Programa de Florestas 
Municipais, estabelecendo convênios com 296 municípios do estado, o que resultou no plantio de 11 
mil ha/ano até o ano 2000. 
 
O Rio Grande do Sul possui mais de 10 milhões de hectares de terras (30% da área do estado) com 
grande potencial para o plantio de florestas, sem criar concorrência com outras culturas já 
tradicionais.  São cerca de 470 mil propriedades rurais, onde 62% possuem área não superior a 20 
ha. Naquele Estado 87% de todas as propriedades rurais são consideradas de pequeno e médio 
porte e com enorme potencial para a atividade de fomento florestal.O fomento desenvolvido em 
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parceria entre empresas, produtores rurais e a CaixaRS ,inclusive com sistemas agossilvopastoris,é 
um modelo bem sucedido como alternativa de diversificar a atividade rural,gerar renda e empregos.   
 
Existem atividades bem sucedidas também na região amazônica. A AIMEX mantém um laboratório 
de sementes montado exclusivamente com a finalidade de fomentar o reflorestamento em áreas 
alteradas e improdutivas existentes no estado do Pará (SBS, 2004). 
 
As fabricantes de papel e celulose International Paper (IP), Klabin, Stora Enso e Aracruz aumentam a 
participação de acordos de fomento e terras arrendadas em suas bases florestais. A IP pretende 
aumentar em 33% suas plantações no Mato Grosso do Sul, com 31 mil hectares apenas em terras de 
terceiros. A Klabin ampliou em 6 mil hectares por ano o seu programa de fomento no Paraná, 
enquanto a Stora Enso, que pretende formar até 150 mil hectares de florestas no Rio Grande do Sul 
até 2013, inicia o plantio sem dispor de áreas próprias. Em 2007 a IP planejava investir RS$72 
milhões no plantio de 26 mil hectares na região de Três Lagoas (MS) e previa o mesmo montante 
para ampliar e replantar florestas no ano seguinte. A Stora Enso programa o plantio em 45 mil 
hectares no Rio Grande do Sul em acordos de compra em negociação. No mesmo estado, 30% das 
terras usadas pela Aracruz são em áreas arrendadas ou de fomento. A Klabin planeja elevar de 8% 
para 20% a participação do fomento no abastecimento de sua produção, até 2012. (Florestar, 
outubro, 2006)  
 
 
10. MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 

 
O Brasil é signatário das convenções intergovernamentais e acordos que tratam do manejo florestal 
sustentável. Participa do Processo de Tarapoto e da Organização Internacional de Madeiras 
Tropicais, que apresentam critérios e indicadores de sustentabilidade florestal em nível, global, 
nacional e de unidades de manejo. A legislação brasileira (Decreto 1282/96) define manejo florestal 
sustentável como “a administração da floresta de modo a se obter benefícios econômicos e sociais, 
respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo”.   
 
O setor florestal brasileiro vem adotando esse conceito, manejando as florestas com práticas e 
técnicas que visam o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a manutenção dos recursos 
naturais. A floresta não é vista apenas como o valor da madeira cortada e a rentabilidade do uso dos 
recursos florestais implica em obter, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais.   
 
O aproveitamento das florestas naturais é objeto de planos de manejo previamente aprovados pelo 
Ibama. Em 2004, havia cerca de 3 milhões de hectares de florestas nativas com planos autorizados 
em operação, quantidade esta aquém da real potencialidade de uso racional dos nossos recursos 
florestais naturais para suprir a demanda nacional. Com o objetivo de promover a expansão do 
manejo das florestas naturais em bases sustentáveis, o poder executivo elaborou em 2004, um 
projeto de lei sobre a “gestão de florestas públicas” para encaminhamento ao Congresso Nacional.  
 
A Lei nº. 11.284/06 de Gestão de Florestas Públicas foi sancionada em 2 de março de 2006 e tem  o 
objetivo de proteger as florestas pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios, regulamentar o 
acesso a essas áreas, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais e promover o manejo 
florestal sustentável. O decreto de regulamentação está em processo de elaboração. Esta lei 
representa um importante marco regulatório e institui três formas de acesso aos recursos de florestas 
públicas: criação de Unidades de Conservação, destinação de áreas às comunidades locais e 
concessões florestais. No bojo da lei foram criados o Serviço Florestal Brasileiro e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal, órgão consultivo vinculado Ministério do Meio Ambiente,  além de 
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estabelecer a descentralização da Gestão Florestal. Com a aplicação desse novo marco regulatório 
espera-se melhor organização da produção florestal sustentável ,em especial na Amazônia,onde a 
insegurança fundiária tem inibido,historicamente,as ações de manjo e acesso aos recursos  
florestais . 
 
No caso de florestas plantadas, o manejo sustentável considera não somente a área reflorestada, 
mas inclui também as reservas naturais e as áreas de preservação permanente, de forma a garantir a 
sobrevivência da flora, fauna, a proteção das nascentes e dos demais recursos abióticos. Dentre as 
ações para efetivar o manejo sustentável das plantações destacam-se: 
 

• Os plantios em grande escala que são realizados após o planejamento do uso da terra, 
caracterizando os aspectos relacionados com solo, relevo, vegetação e recursos hídricos. 

 
• A definição das melhores espécies/procedências para o plantio, plantação em mosaico, e  

evitando-se a redução da base genética. Para um mesmo projeto, são realizados 
planejamentos contemplando talhões com diferentes idades e dimensões dentro de limites 
operacionais e de custos. 

 
• A definição prévia das madeiras, suas propriedades e usos. Em algumas áreas, são adotados 

espaçamentos mais amplos ou realizados desbastes periódicos visando à produção de 
madeira com maior valor comercial e, ao mesmo tempo, favorecendo o desenvolvimento do 
sub-bosque, sem contudo afetar a produtividade da plantação. 

 
• Adoção de efetivos sistemas de vigilância e controle de focos de incêndios florestais e de 

pragas e doenças. 
 

• Manutenção de áreas naturais ao longo dos plantios visando manter corredores de vegetação 
para o trânsito de animais e o enriquecimento das áreas de preservação com espécies 
nativas. 

 
• A adoção de técnicas de cultivo mínimo na implantação ou reforma das florestas. 

 
 
11. CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E CERTIFICAÇÂO DE GESTÂO AMBIENTAL 
 
Os principais processos de certificação em vigor no Brasil são o Cerflor, o FSC, a ISO 14001 e o 
PEFC.  O Cerflor e o FSC visam promover o manejo florestal sustentável dos recursos florestais. A 
ISO 14001 está relacionada ao cumprimento de normas de gestão ambiental do processo produtivo.    
 
11.1. CERFLOR 
 
O Cerflor - Programa Brasileiro de Certificação Florestal – foi desenvolvido pelo Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade - SBAC implantado e gerenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro. Esse programa, estruturado com a participação da 
SBS, ABNT, empresas florestais, universidades, instituições de pesquisa e órgãos governamentais, 
originou-se para atender uma demanda do setor produtivo florestal do País e dos produtores 
brasileiros pela certificação florestal, impulsionados por crescente preocupação com a conservação 
dos recursos naturais. 
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O Inmetro, como organismo acreditador oficial do Governo Brasileiro, é o responsável por acreditar 
organismos de certificação no País, operando um sistema imparcial, independente e com 
credibilidade nacional e internacional. 
 
Desde 22 de novembro de 2002, o Inmetro é membro do Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes - PEFC, maior esquema de certificação de florestas do mundo, composto por 
31 membros representantes, de todas as regiões do globo terrestre, que reconhece o Programa 
Brasileiro de Certificação Florestal - CERFLOR, dos quais 20 com reconhecimento mutuo. O PEFC 
totaliza 175 milhões de há de florestas certificadas. 
 
O PEFC estabelece os mecanismos para o reconhecimento mútuo dos sistemas nacionais, evitando 
duplicidade de trabalhos e custos relacionados com a certificação do manejo de florestas, eliminando 
barreiras técnicas ao comércio, permitindo o acesso dos produtos oriundos de florestas certificadas 
aos mercados externos e conferindo credibilidade pública ao Sistema.  
 
As 6 normas do Programa Cerflor foram elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, fórum nacional de normalização. Cinco foram publicadas em fevereiro de 2002 (NBR 14789 - 
Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais; NBR 14790 - Cadeia de Custódia; NBR 
14791 - Diretrizes para auditoria florestal - Princípios gerais; NBR 14792 - Procedimentos de auditoria 
- Auditoria de manejo de florestas; NBR 14793 - Procedimentos de auditoria - Critérios de qualificação 
para auditores florestais) e uma em março de 2004 (NBR 15789 - Manejo Florestal - Princípios, 
Critérios e Indicadores para florestas nativas). 
 
Atualmente, existem 762.657 hectares de florestas certificadas pelo CERFLOR no Brasil em 
diferentes estados, conforme pode ser visto na Tabela 51. Em 2006, deu-se inicio à certificação de 
Cadeias de Custódia pelo Cerflor em conformidade com os requisitos do PEFC. 
 

Tabela 51. Empresas, Escopo da Certificação, Localização 
e Áreas Certificadas pelo CERFLOR no Brasil 

 

EMPRESA ESCOPO DA CERTIFICAÇÂO  CIDADE / 
ESTADO 

ÁREA 
CERTIFICADA (ha) 

Inpacel Agroflorestal LTDA Manejo florestal sustentável          PR 29.941 

Aracruz Celulose S/A  Manejo florestal de florestas 
plantadas de Eucalyptus spp  ES, BA, MG 353.069 

Aracruz Celulose S/A Manejo florestal de florestas 
plantadas de Eucalyptus spp          RS 42.769 

Rigesa, Celulose, Papel e 
Embalagens LTDA 

Manejo florestal de florestas 
plantadas de Pinus spp e 
Eucalyptus spp. 

     SC, PR 35.000 

Celulose Nipo-brasileira 
Cenibra 

Manejo florestal de florestas 
plantadas de Eucalyptus spp          MG 223.778 

Veracel Celulose SA Manejo florestal de florestas 
plantadas de Eucalyptus spp.          BA 78.100 

Inmetro, 2006 
 
11.2. FSC 
 
O Conselho Internacional de Manejo Florestal - FSC (Forest Stewardship Council - www.fsc.org), 
fundado em 1993, em Toronto, Canadá, tem sua sede em Bonn, na Alemanha. O FSC não certifica, 
mas credencia e monitora entidades certificadoras que se comprometem a aplicar os princípios e 
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critérios adotados pelo FSC Internacional e pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil 
- www.fsc.org.br) cuja sede é em Brasília, e que elaborou os padrões para manejo florestal na 
Amazônia, para florestas plantadas e Mata Atlântica. O FSC Brasil começou a operar em 1995; até 
setembro de 2006, existiam 3,6 milhões de hectares de florestas certificadas pelo FSC em nosso 
País, sendo 1,29 milhão de hectares de florestas nativas (35,9%) e 2,31 milhões de hectares de 
florestas plantadas (64,1%) (FSC, 2006). 
 
A área florestal certificada pelo FSC internacionalmente é da ordem de 79 milhões de hectares em 74 
paises e em todos os continentes, com 854 unidades de manejo e 5.000 certificados de Cadeia de 
Custódia (FSC, 2006). 
 
No total, as certificações de Cadeia de Custódia abrangem 185 cadeias de custódia, sendo 117 
(96%) de produtos madeireiros e 8 (4%) de produtos não-madeireiros. 
 
 
11.3. ISO 14001 
 
Em 2004, existiam no Brasil, 912 mil hectares de florestas plantadas pertencentes a empresas com 
SGAs – Sistemas de Gestão Ambiental – certificados pela norma ISO 14001. Dentre estas, estão as 
maiores empresas de celulose e papel, de siderurgia e de painéis de madeira (www.iso14000.com), 
conforme acesso ao site em 2005. 
 
Em 2005, o Brasil atingiu a marca das 2.000 certificações ambientais em conformidade com a norma 
ISO 14001, demonstrando que as empresas adotaram uma postura pró-ativa em consonância com as 
exigências do mercado internacional, em prol do desenvolvimento sustentável. O Gráfico 32 e a 
Tabela 52 apresentam a porcentagem e a relação das empresas certificadas no setor  
Agroflorestal/Papel e Celulose/Floresta/Madeira/Reflorestamento/Moveleiro no Brasil. 
 

Gráfico 32. Certificações ISO 14001 no Setor Florestal 
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Tabela 52. Relação das Empresas certificadas ISO 14001 no Brasil (2004 e 2005) 
 

MAIO - JUNHO 2004 MAIO - JUNHO 2005 
Amapá Amapá 
   Amapá Florestal e Celulose S.A -  AMCEL      Amcel – Amapá Celulose 
Bahia Bahia 
   Bahia Sul Celulose S/A    Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A 
   Cia. Suzano de Papel e Celulose     Veracel Celulose S/A 
   Veracel Celulose S/A   
Espírito Santo Espírito Santo 
   Aracruz Celulose S/A    Aracuz Celulose S/A 
   Cia. Siderúrgica  Belgo  Mineira    Belgo Siderúrgica S/A 
     Cia. Siderúrgica  Belgo  Mineira 
     Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A 
Minas Gerais Minas Gerais 
   Celulose Nipo Brasileira S/A – CENIBRA    Celulose Nipo Brasileira S/A – CENIBRA 
   Cia. Siderúrgica  Belgo  Mineira    Cia. Siderúrgica  Belgo  Mineira 
   Plantar Siderúrgica S/A    Plantar Siderúrgica S/A 
   V&M Florestal LTDA    V&M Florestal LTDA                                
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Tabela 52 - Relação das Empresas certificadas ISO 14001 no Brasil (2004 e 2005) 
continuação 

MAIO - JUNHO 2004 MAIO - JUNHO 2005 
  Mato Grosso 
     Floresteca 
  Mato Grosso do Sul 
  Chanflora Três Lagoas Agroflorestal LTDA 
Pará Pará 
   Jari Celulose S/A    Jari Celulose S/A 
Paraná Paraná 
   Indústria Klabin S/A    INPACEL – Agroflorestal Ltda. 
   Inpacel – Agroflorestal Ltda.    Klabin Fabricação de Papel Celulose 

   Madem S/A Ind. e Com. de Madeiras e         Klabin S/A 
   Embalagens   

   Madem S/A Ind. e Com. de Madeiras e      
   Embalagens   

   MASISA do Brasil S/A 

   MASISA S/A   
Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 
   Klabin S/A – Aracruz    RIOCELL S/A 
   Riocell S/A    Tanac S/A 
   Tanac S/A   
Santa Catarina Santa Catarina 
   Klabin S/A – (unidade SC)    Klabin S/A  
   Rigesa Celulose Papel e Embalagens S/A    Rigesa Celulose Papel e Embalagens S/A 
   Terranova Brasil Ltda.    Terranova Brasil Lda. 
São Paulo São Paulo 
   Cia. Suzano de Papel e Celulose    Duratex S/A 
   Duratex S/A    Eucatex S/A  
   Eucatex S/A Indústria e Comércio Unidade      Klabin S/A  
   Madeira    Orsa Celulose Papel e Embalagens S/A 
   Klabin S/A – Unidade Angatuba    Ripasa S/A Celulose e Papel 
   VCP Florestal S/A – Grupo Votorantim    Votorantim Celulose e Papel S/A  
   Votorantim Celulose e Papel S/A  

      RMAI, 2004 e 2005 
 
 
12. AGROSSILVICULTURA 
 
O uso de sistemas agroflorestais, ou seja, plantios envolvendo culturas alimentares e madeireiras é 
uma importante alternativa de produção para pequenos e médios produtores. Pode melhorar a 
capitalização do produtor devido à própria diversidade de culturas envolvidas. 
 
A agrossilvicultura é um sistema racional e eficiente de uso da terra.  Nesse sistema, árvores são 
cultivadas em consórcio com culturas agrícolas e/ou criação animal que propicia, entre outras 
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vantagens, a recuperação da fertilidade dos solos, o fornecimento de adubos verdes e o controle de 
ervas daninhas.  Consiste numa prática de manejo na qual as culturas são cultivadas nas ruas entre 
as fileiras ou renques plantados com espécies arbustivas ou arbóreas, geralmente leguminosas, e na 
qual as espécies lenhosas são podadas periodicamente durante a época de cultivo. 
 
Sistemas agroflorestais ou agrossilviculturais são sistemas de produção consorciada envolvendo um 
componente arbóreo e um outro, que pode ser animal ou cultivo agrícola, de forma a maximizar a 
ação compensatória e minimizar a competição entre as espécies, com o objetivo de conciliar o 
aumento de produtividade e rentabilidade econômica com a proteção ambiental e a melhoria da 
qualidade de vida das populações rurais, promovendo, assim, o desenvolvimento sustentado. 
 
O uso das árvores no sistema agrícola possibilita aumentar a diversidade dos sistemas 
monoculturais, controlar as condições microclimáticas para os outros componentes e melhorar ou 
conservar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 
 
Na Amazônia, a Embrapa desenvolveu diversos modelos agroflorestais para os pequenos produtores. 
Sua principal vantagem é definir uma programação de plantio e colheita de forma a permitir ao 
agricultor manter um fluxo constante de renda, durante todo o ano e, ainda, preservar boa parte da 
floresta natural que cobre seu terreno. 
 
A agrossilvicultura possibilita:  
 
1 - gerar divisas para o Estado e o País;  
2 - gerar empregos na região;  
3 - controlar o uso e o desmatamento da floresta; e  
4 - diminuir focos de incêndio. 
 
A Amazônia brasileira tem cerca de 55 milhões de hectares de áreas alteradas onde podem ser 
plantadas espécies madeireiras de crescimento rápido para produção de celulose, madeira, 
laminados e carvão vegetal. Para o reflorestamento dessas áreas, em condições de pleno sol, 
algumas espécies são mais indicadas como pará-pará (Jacaranda copaia), morototó (Didymopanax 
morototoni), taxi-branco (Sclerolobium paniculatum), castanha-do-pará (Bertholletia excelsa), paricá 
(Schyzolobium amazonicum) e araracanga (Aspidosperma desmanthum). 
 
Espécies frutíferas também podem ser utilizadas como banana, cupuaçu, manga, caju, taperebá, 
como ainda palmáceas tais como pupunha, dendê, açaí e coco, café, plantas medicinais e pequenos 
animais, entre outras, com objetivo de atender ao consumo familiar e evitar a aquisição de itens 
passíveis de serem produzidos na propriedade. 
 
O enriquecimento de florestas secundárias ou capoeiras pode ser feito usando as espécies freijó 
(Cordia goeldiana), tatajuba (Bagassa guianensis), mogno (Swietenia macrophylla), quaruba 
(Vochysia maxima), andiroba (Carapa guianensis) e morototó (Didymopanax morototoni). 
 
A agrossilvicultura é uma alternativa promissora para os produtores rurais. Pela integração da floresta 
com culturas agrícolas e com a pecuária, o sistema oferece uma alternativa para enfrentar os 
problemas crônicos de baixa produtividade, de degradação ambiental generalizada e de redução de 
riscos de perda de produção pela diversificação de cultura. Além disso, a agrossilvicultura torna 
possível o retorno do investimento de uma forma mais rápida e possibilita ao agricultor a obtenção de 
renda. Ganhos como melhoria das condições do solo, diversificação da produção, melhoria da 
biodiversidade, da hidrologia e do microclima são obtidos através desse sistema. Do ponto de vista 
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ecológico, a coexistência de mais de uma espécie numa mesma área permite uma melhor utilização 
da água e dos nutrientes. A ciclagem dos nutrientes tende a ser mais rápida e os nutrientes são mais 
bem aproveitados pelas culturas intercalares.   
 
 
13. PERSPECTIVAS DO MERCADO DE CARBONO 
 
Uma das potenciais fontes de recursos para o setor florestal brasileiro são os serviços ambientais, em 
particular, a fixação de carbono, a proteção de mananciais, a conservação das margens das 
hidrovias, preservação da biodiversidade e o equilibro climático. Em todo o mundo têm sido criados 
fundos de investimentos que aplicam recursos em projetos florestais, visando o retorno financeiro e 
ambiental. Destacadamente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos existem fundos 
governamentais e privados, alguns dos quais têm realizado aplicações no Brasil. 
 
Atualmente, os serviços ambientais mais comercializados são os relativos à preservação e 
conservação. Existe grande expectativa, contudo, pela implementação do comércio de emissões de 
carbono, previsto no Protocolo de Kyoto, que poderá beneficiar especificamente a implantação de 
novas florestas. 
 
No Protocolo de Kyoto os países do Anexo I, países desenvolvidos, acordaram que, no horizonte de 
2008 a 2012, irão reduzir suas emissões de CO2, metano e óxido nitroso em 5,2% em relação aos 
níveis de 1990. Para os demais gases, os níveis tomados como padrão são os de 1995.  
 
Para o cumprimento das metas do Protocolo foram estabelecidos três mecanismos para auxiliar os 
países desenvolvidos a atingirem seus objetivos. Dois desses mecanismos, Implementação Conjunta 
de Projetos e Comércio de Emissões são de exclusiva aplicação entre países desenvolvidos, e o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL é o único instrumento que permite envolver países 
desenvolvidos e em desenvolvimento em projetos de compensação de emissões de gases do efeito 
estufa. O MDL nasceu de proposta brasileira para estabelecimento de fundo que permitiria a 
certificação de projetos de redução de emissões de gases do efeito estufa em países em 
desenvolvimento, e a posterior venda destes certificados para serem utilizados pelos países 
desenvolvidos como modo suplementar para demonstrarem cumprimento de suas metas. (SBS, 
2005). 
 
As relações positivas entre as plantações florestais e as mudanças climáticas são diversas, na 
medida em que: 
 
• as plantações florestais são recursos naturais renováveis; 
• capturam CO2 da atmosfera e liberam O2; 
• as plantações de eucalipto armazenam 9,2 t carbono/ha/ano e as plantações de pinus, 7 t 

carbono/ha/ano; 
• as plantações florestais ainda que não evitem emissões, absorvem e armazenam CO2 da 

atmosfera; e 
• substituem ou reduzem o uso de combustíveis fósseis. 
 
Estima-se que em 2004 tenham sido negociados US$670 milhões no mercado de carbono em todo o 
mundo, o dobro do valor negociado em 2003. Com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, as 
projeções indicam um grande incremento do mercado global de créditos de carbono, que poderá 
chegar a US$13 bilhões em 2007. O Brasil tem potencial para representar 10% desse mercado 
internacional, tendo como principais concorrentes a China, a Índia e os paises da Europa Oriental. 
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O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e a Bolsa de Mercadorias & 
Futuros - BM&F lançaram, em São Paulo, em dezembro de 2004, o Mercado Brasileiro de Redução 
de Emissões – MBRE, para desenvolver um sistema eficiente de negociações de certificados 
ambientais de acordo com os princípios do Protocolo de Kyoto. A intenção é criar no Brasil, as bases 
de um mercado de crédito de carbono, tornando o País uma referência mundial no campo das 
negociações com carbono. A BM&F será a 1ª bolsa de paises emergentes a negociar créditos de 
carbono gerado por projetos que promovam a redução de emissões de gases do efeito estufa, 
enquadrados como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. 
 
O estabelecimento do MBRE está sendo implantado em duas fases:  

 a primeira foi lançada em setembro de 2005, com a implantação do Banco de Projetos BM&F, 
que acolhe para registro, projetos que deverão gerar Reduções Certificadas de Emissões 
(RCEs ou créditos de carbono) no futuro, validados segundo o MDL. Recebem também 
intenções de projetos, ou seja, idéias parcialmente estruturadas para a condição futura de 
projetos validados no âmbito do MDL. 

 a segunda etapa desse trabalho de organização do mercado de carbono será a implantação 
do ambiente de negócios de créditos de carbono de opções, a termo e a vista.  

 
Os principais beneficiados com a criação desse mercado serão as empresas com projetos que, de 
alguma forma, reduzem emissões de poluentes, como aterros sanitários, biodiesel, etanol, ou 
absorvam dióxido de carbono da atmosfera no caso de reflorestamento, uma vez que elas poderão 
realizar parcerias com investidores, reduzindo o custo destes projetos.  
 
Um total de 152 países, incluindo o Brasil, ratificaram o Protocolo; são 39 os países que têm 
compromisso de redução. O Brasil foi pioneiro nesse processo e teve a primeira autoridade nacional 
designada no mundo para aprovar projetos de MDL. 
 
Até outubro de 2006, o Brasil havia elaborado 193 projetos de MDL (15% do total mundial), ocupando 
o 2º lugar no ranking mundial. Destes, 76 tinham sido registrados na Conselho Executivo do MDL. Em 
termos de reduções de emissões projetadas, o Brasil ocupa a terceira posição, responsável pela 
redução de 187 milhões de toneladas de CO2e, (10% do total mundial). O setor energético  
predomina as atividades dos projetos do Brasil, nos escopos indústria energética, energia renovável e 
manejo e tratamento de resíduos. A Índia ocupa o primeiro lugar em número de atividades do projeto 
(460) e em redução de emissões projetadas  (587 milhões t CO2e). Em setembro de 2006, um total de 
1278 projetos encontravam-se em alguma fase do ciclo do projeto de MDL, sendo 434 já registrados 
pelo Conselho Executivo do MDL. (http://www.mct.gov.br/). 
 
No âmbito do Comitê Executivo do MDL existem 4 metodologias de projetos de florestamento e 
reflorestamento aprovadas, sendo 3 de larga escala e uma de pequena escala, que foi elaborada pela 
UNFCCC.  
 
As metodologias de larga escala são: 
1. Método Nº. AR-AM0001  - Reflorestamento de terras degradadas – versão 2, China; 
2. Método Nº. AR-AM0002 – Restauração de terras degradadas por meio de florestamento e 
reflorestamento,  Moldova; e  
3. Método Nº. AR-AM0003 – Florestamento e reflorestamento em terras degradadas por meio de 
plantio de árvores, regeneração natural assistida e controle de pastoreio animal, Albânia.  
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Uma metodologia brasileira para projetos em larga escala (AR-NM0002- Projeto de reflorestamento 
usando espécies nativas nos reservatórios da AES-Tietê, São Paulo), que propõe a recomposição de 
matas ciliares com espécies nativas, foi submetida ao Conselho Executivo do MDL, mas continua sob 
análise (http://www.mct.gov.br/). 
 
 Empresas norte-americanas também criaram em 2003 um mercado independente de carbono, a 
Chicago Climate Exchange (CCX), onde estão listadas empresas brasileiras, como a Aracruz, a 
Klabin e a Suzano Bahia Sul. Outras empresas do setor de florestas plantadas também estão 
tentando a certificação de suas florestas para a mesma finalidade como é o caso da International 
Paper do Brasil e a Votorantim Celulose e Papel.  
 
A Chicago Climate Exchange é uma bolsa auto-regulada que opera o primeiro mercado multinacional 
e multisetorial para a redução e comércio de emissões de gases causadores do efeito estufa.  
 
CCX representa o primeiro compromisso legal voluntário de um grupo de companhias, municípios e 
outras instituições para estabelecer regras para o funcionamento de um mercado para a redução de 
gases. O CCX possibilita que membros negociem créditos para determinar a maneira mais eficiente 
para atingir o compromisso de redução da Bolsa.  
 
Desde que foi criada, a CCX vem registrando um aumento significativo no número de negociações. A 
quantidade de créditos transacionados em 2005 foi de 1,45 milhão de toneladas de CO2, com preços 
variando de US$1,3 a 2,82 / t CO2 , com média de US$1,95/tCO2. 
 
O Brasil deve também subir no Índice de Sustentabilidade Ambiental à medida que estes projetos 
sejam implementados no setor de celulose e papel e de madeira maciça. Esse ranking mundial é 
produzido por cientistas das universidades de Colúmbia e Yale, nos Estados Unidos. O índice lista 
146 países em ordem da “atuação ambiental” de cada um, que combina 21 indicadores, como 
biodiversidade, qualidade do ar e da água, iniciativas para a redução de poluição, saúde e 
governança ambiental e participação em esforços internacionais colaborativos. Hoje o Brasil ocupa a 
11ª posição. A Finlândia está em primeiro lugar no ranking, resultado, entre outros parâmetros, das 
políticas ambientais eficientes conduzidas pelo país.  Seguem-se Noruega, Uruguai, Suécia, Islândia, 
Canadá, Suíça, Guiana, Argentina e Áustria, completando os dez primeiros (www.agronline.com.br). 
 
 
14. MEDIDAS, FATORES DE CONVERSÃO E PARÂMETROS FLORESTAIS 

 
Consumo específico é traduzido nos rendimentos médios obtidos na transformação da matéria-prima 
para a produção de cada um dos produtos avaliados. Os valores apresentados são passíveis de 
variações devido a processos produtivos diferenciados e aos aspectos qualitativos da matéria-prima 
utilizada. 
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Tabela 53. Consumos Específicos Médios Obtidos na 
Transformação da Matéria-Prima Florestal 

 

PRODUTO ESPÉCIE CONSUMO 
ESPECÍFICO 

UNIDADE DE 
CONVERSÃO 

Celulose Fibra Curta  Eucalipto 4,8 m3 tora/t 
Celulose Fibra Longa  Pinus 6,9 m3 tora/t 
Pasta de Alto Rendimento  Pinus 1,4 m3 tora/t 
Carvão  Eucalipto 1,3 m3 tora/mdc 
Chapa de Fibra Dura  Eucalipto 2,8 m3 tora/m3 
Aglomerado  Pinus 1,6 m3 tora/m3 
MDF  Pinus 2,0 m3 tora/m3 
OSB  Pinus 1,6 m3 tora/m3 
Compensado  Pinus 2,6 m3 tora/m3 
Serrado  Pinus 2,6 m3 tora/m3 
Serrado  Eucalipto 3,1 m3 tora/m3 

Considera-se a matéria-prima como sendo toras com casca. Os volumes de matérias-primas 
utilizados para geração de energia estão considerados nos respectivos índices. (STCP, 2000). 

 
 

Tabela 54. Diâmetros Mínimos de Utilização da Madeira 
 

PRODUTO DIÂMETRO MÍNIMO (cm) 
Resíduos < 5,0 
Lenha 5,0 
Chapas de fibra   7,0 
Celulose 6,0 
Serraria 15,0  
Laminação 30,0 
Faqueado 50,0 

         SBS, 2004. 
 

Tabela 55. Rendimento Médio do Eucalipto para Produção de Celulose  
 

1,0 st 0,15 a 0,18  t de celulose 
1,0 m3 0,23 a 0,28  t de celulose 

                    Florestar Estatístico/Bracelpa, 2004. 
 

Tabela 56. Porcentagem Média de Casca 
 

Eucalipto (6-7 anos) 10 a 15% 
Pinus (>18 anos) 18 a 22% 

                                             IPEF, 2004. 
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Tabela 57. Conversão de Unidades: Estéreo, Metro Cúbico e Tonelada de Madeira por Espécie 
 

ESPÉCIE ESTÉREO (st) METRO CÚBICO (m3) TONELADA (t) 
1,00 0,70 0,608 
1,43 1,00 0,868 Eucalipto com Casca 
1,65 1,15 1,000 
1,00 0,61 0,577 
1,64 1,00 0,946 Eucalipto sem Casca 
1,74 1,06 1,000 
1,00 0,70 0,588 
1,43 1,00 0,828 Pinus com Casca 
1,73 1,20 1,000 
1,00 0,57 0,545 
1,75 1,00 0,956 Pinus sem Casca 
1,83 1,04 1,000 
1,00 0,50 0,340 
2,00 1,00 0,680 Madeira para Energia 
2,94 1,47 1,00 

         Florestar Estatístico, 2004. 
 

Tabela 58. Equivalência Carvão Vegetal e Lenha 
 

Conversão Mútua (kg) 
Produto Unidade Carvão Vegetal Lenha 

Massa 
Específica 

(kg/m3) 
Carvão Vegetal 1,0 1,000 2,694 250 

Lenha 1,0 0,371 1,000 390 
 

Tabela 59. Densidade Básica Média da Madeira e Densidade  
Média Aparente do Carvão Vegetal 

 

Espécie Idade 
(anos) 

Densidade Básica da 
Madeira 
(g/cm3) 

Densidade Aparente do 
Carvão Vegetal 

(g/cm3) 
  E. grandis 4 – 5 0,38  a  0,40 0,23 
  E. grandis 9 – 11 0,56  a  0,62 0,36 
  E. saligna 4 – 5 0,40  a  0,46 0,27 
  E. saligna 9 – 11 0,56  a  0,66 0,34 
  E. urophylla 4 – 5 0,46  a  0,59 0,36 
  E. urophylla 9 - 11 0,65  a  0,75 0,27 
  Pinus caribaea 9 – 11 0,33  a  0,35 - 
  Pinus elliottii 18 - 24 0,50  a  0,54 - 
  Pinus oocarpa 9 - 11 0,35  a  0,39 - 
  Pinus taeda 18 - 24 0,45  a  0,47 - 

                IPEF, 2005. 
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Tabela 60. Poder Calorífico de Produtos Naturais 
 

MATERIAL PODER CALORÍFICO 
(kcal/kg) 

Bagaço de cana (50% umidade) 2200 
Carvão Mineral 3300 a 5800 
Diesel 10800 
Gás de Botijão (GLP) 11800 
Gás Natural 9800 
Gasolina 11100 
Lenha 2500 
Óleo Vegetal 9000 a 9400 
Querosene 11000 

                     Solução Energética, Rodrigues, E.C. 
 

Tabela 61. Medidas de Áreas 
 

MEDIDA SUPERFÍCIE (m2) HECTARE (ha) 
Hectare 10.000 1,0 
Alqueire paulista 24.200 2,42 
Alqueire mineiro 48.400 4,84 
Alqueire do norte 27.225 2,72 
Acre 4.047 0,40 

                        SBS, 2004. 
 

Tabela 62. Convenções Métricas Internacionais 
 

1 inch 2.54 centimeters 
1 foot  30.48 centimeters 
1 yard 0.91 meter 
1 mile 1.61 kilometers 
1 foot2  0.093 meter2 
1 yard2 0.84 meter2 
1 mile2  259 hectares 
1 fluid ounce 29.57 cm3 
1 US gallon 3.785 liters 
1 US bushel 0.0352 meters3 
1 barrel 159 liters 
1 metric ton 1.102 short tons 
1 ounce 28.35 grams 
1 pound 0.454 kilogram 
1 short ton 0.907 metric ton 
1 centimeter 0.40 inch 
1 meter  3.28 feet 
1 meter 39.37 inches 
1 meter 1.094 yards 
1 kilometer 0.62 mile 
1 m2  10.76 feet2  
1 km2 0.386 mile2 
1 km2 247.11 acres 
1 liter 33.82 fluid ounces 
1 liter 0.264 US gal 
1 m3  264.17 gallons 

                    continua
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Tabela 62. Convenções Métricas Internacionais 
           continuação 

1 m3 6.29 barrels 
1 BTU 0.252 kcal 
1 kcal 4.186 Joules 
1 kcal 0.001163 kWh 
1 bep  1,480,000 kcal 
1 HP 0.7457 kW 
1 CV 0.7355 kW 

                         Forestry Commission, HMSO, 1971 & E.C. Rodrigues, 1983 
 

Tabela 63. Conversões Florestais Internacionais 
 

1 foot2/acre 0.23 meter2/ha 
1 meter2/ha 4.36 feet2/acre 
1 foot3/acre 0.07 m3/ha 
1 meter3/ha 14.29 feet3/acre 
1 boardfoot (bf) 144 inches² 
1 m3/lumber 424 bd ft lumber 
1 mbf* lumber 2.359 m3/lumber 
1000 ft2 plywood (e: 3mm) 0.295 m3 
1 m3 piledwood 1.0 stere 
1 m3 solidwood  1.6 stere 
1 m3 roundwood (yield: 52%) 221 bdft lumber 
1 mbf lumber 4.53 m3  roundwood 
1 mbf/acre 11.2 m3/ha sawlogs    
1 cunit 2.832 m3 roundwood 
1 m3 roundwood 0.353 cunit 
1 m3/ha  0.16 cord/acre 
1 lb/acre 1.12 kg/ha 
1 kg/há 0.89 lb/acre 
1 kg/cm2 14.22 lb/in2 
100 trees/acre 247 trees/ha 
1 acre-foot 1233.48m3  
* mbf  thousand board feet 

                       Forestry Commission, HMSO, 1971; P. Koch, 1971 
 

Tabela 64. Conversões Internacionais para Pinus (US Southern Pine) 
 

1 cord (128 ft³; yield: 54%) 1.96 m3 roundwood  
1 cord/acre (yield: 54%) 4.9 m3/ha solid roundwood 
1 cord (yield: 70%) 2.55 m3 roundwood 
1 cord/acre (yield: 70%) 6.2 m3/ha solid roundwood 
1 cord short roundwood 4600 - 5600 lb 
1 cord short roundwood 2.09 – 2.54 metric tons 
1 BDU*  2400 lb chips 
1 BDU 1.09 metric tons 
100 m3 chips  72 m3 solidwood 
* BDU bone dry unit 

Base de Dados SBS, 2005; P. Koch, 1971 
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Tabela 65. Prefixos indicativos de Múltiplos e Submúltiplos 

 
Múltiplos Submúltiplos 
101 deca 10-1 deci 
102  hecto 10-2 centi 
103  kilo 10-3 mili 

106 mega 10-6 micro 
109 giga 10-9 nano 
1012  tera 10-12 pico 
1015 peta 10-15 femto 
1018  exa 10-18 atto 

 
15. SIGLAS UTILIZADAS 
 
ABIMCI Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente 
ABIMOVEL Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário 
ABIPA Associação Brasileira das Industrias de Painéis de Madeira 
ABPM Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira 
ABPMEX Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Madeiras 
ABPO Associação Brasileira do Papelão Ondulado 
ABRAF Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas 
ABRAS Associação Brasileira de Supermercados 
ABRAFE Associação Brasileira de Produtores de Ferro-ligas e de Silício Metálico 
AIMEX Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará 
AMS Associação Mineira de Silvicultura 
ANP Agência Nacional do Petróleo 
ANPM Associação Nacional dos Produtores de Piso de Madeira 
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
APABOR  Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha 
APS Área de Produção de Sementes 
ARESB Associação dos Resinadores do Brasil 
BASA Banco da Amazônia S/A 
BM&F Bolsa de Mercadorias & Futuros 
BLOCKS E 
BLANKS 

Madeira serrada, de pequenas dimensões,  isenta de  defeitos, nós e imperfeições 
visuais. Denominados  também de Clear Blocks  ou Clears 

BNB Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BRACELPA  Associação Brasileira de Celulose e Papel 
BSI Bristish Standard Institution 
CAMEX Câmara de Comércio Exterior 
CATI Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
CEPLAC Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
CERFLOR  Programa Brasileiro de Certificação Florestal 
CESP Companhia Energética de São Paulo 
CCX Chicago Climate Exchange 
CNPF Centro Nacional de Pesquisa Florestal 
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento 
CONAFLOR Comissão Coordenadora do Programa Nacional de Florestas 
DAP Diâmetro à Altura do Peito  
EGP   Edge Glued Panel (Painel Colado Lateralmente) 
EMATER Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
EMBRAPA   Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
FAO Food And Agriculture Organization 



 
       Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Fatos e Números do Brasil Florestal 104 

FEA Faculdade de Economia e Administração 
FBDS Fundação Brasileira para o Desenvolvimento da Sustentável 
FSC   Forest Stewardship Council  
FUNAI Fundação Nacional do Índio 
FNMA Fundo Nacional do Meio Ambiente 
GEB Granulado Escuro Brasileiro 
IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBDF   Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
IBGE Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IEF Instituto Estadual de Florestas (Minas Gerais) 
IF Instituto Florestal (São Paulo) 
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  
IPEF Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 
IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo  
ISA Instituto Sócio Ambiental 
ISO  International Organization for Standardization 
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 
MDF  Medium Density Fiberboard (Painel de Fibras de Densidade Média) 
MDIC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
MDL Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 
MMA   Ministério do Meio Ambiente 
OMC Organização Mundial do Comércio 
OSB   Oriented Strand Board (Painel de Partículas Orientadas) 
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes  
PFNM Produtos Florestais Não Madeireiros 
PIB   Produto Interno Bruto 
PMVA   Produtos de Maior Valor Agregado 
PNF   Programa Nacional de Florestas 
PNQM Programa Nacional de Qualidade da Madeira 
PPM Pesquisa da Pecuária Municipal 
PSC Pomar de Sementes Clonal 
PSM Pomar de Sementes por Mudas 
RAIS Relação Anual de Informações Sociais 
REMADE Portal Nacional da Madeira 
RPPN   Reserva Particular do Patrimônio Natural 
RMAI Revista Meio Ambiente Industrial 
SBAC Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade  
SBS   Sociedade Brasileira de Silvicultura 
SCM Sistema de Contingenciamento de Madeira 
SEMA  Secretaria Especial de Meio Ambiente 
SERFLOR Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória 
SINCAJU Sindicato dos Produtores de Caju 
SINDIFER Sindicato da Indústria do Ferro de Minas Gerais 
SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 
SUDEPE Superintendência de Desenvolvimento da Pesca 
STCP STCP Engenharia de Projetos Ltda. 
SUDHEVEA Superintendência do Desenvolvimento da Borracha 
USP Universidade de São Paulo 
WWF Fundo Mundial para a Natureza 
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