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A silvicultura brasileira vive momentos de forte efervescência. A crescente demanda nacional e internacional por produtos oriundos da floresta tem 

obrigado agentes públicos e privados a empreender e a estimular investimentos nesse setor. É constatação recorrente que o ritmo da exploração florestal, 

sem o urgente plantio de novas áreas, para atender às necessidades do mundo moderno, rapidamente levaria ao esgotamento das reservas nativas, cada 

vez mais reduzidas em todo o planeta.

As florestas plantadas, aproveitando espécies com crescimento mais rápido e explorando áreas onde haja maior aptidão de clima e de solo para bons 

resultados econômicos e para a sustentabilidade da cadeia, são o grande caminho para assegurar o abastecimento. O potencial de mercados para os 

produtos da silvicultura é imenso e cresce a cada ano. 

O mundo é carente de uma infinidade de artigos que dependem diretamente da exploração florestal: setores como celulose e papel, móveis, cons-

trução civil, siderurgia e todas as atividades que dependem de madeira, de lenha e de carvão vegetal, além da própria indústria de fitoterápicos e de 

medicamentos, são diretamente vinculados à floresta.

Nesse contexto, seria uma grande falha se um País com as dimensões e com as características do Brasil não ocupasse o espaço que lhe está reservado 

no cenário da silvicultura mundial. Diversos estados e diversas regiões nacionais descobriram que podem alavancar definitivamente seu desenvolvimento, 

graças aos produtos da floresta. A preocupação crescente com a sustentabilidade social e ambiental – compartilhada entre as comunidades locais e os 

consumidores finais, conscientes e desejosos de contribuir para um mundo mais justo – tem sido uma marca. O Brasil apresenta ótimos exemplos quando 

o assunto é equilíbrio entre a atividade florestal e seus benefícios ao homem e ao ecossistema daquela região. 

É natural que a floresta plantada constitua antes de mais nada investimento, com claro interesse econômico, sintetizado na geração de empregos e 

de renda: nenhum produtor e nenhuma empresa implantaria uma floresta, com custo elevado, apenas para que seja bonita. Ela tem que ser produtiva e 

rentável, disseminando seus benefícios na sociedade. 

Por isso mesmo, a função da floresta plantada é aliviar a pressão – essa sim preocupante – sobre as matas nativas. Nem por isso se deixaria de apro-

veitar, com os devidos critérios, também os produtos que essa floresta nativa pode oferecer ao homem moderno. 

O Brasil, com políticas públicas arrojadas voltadas à atividade florestal, tende a ocupar lugar de destaque no papel que a silvicultura, de nativas e 

de exóticas, desempenhará no futuro. Pela floresta passa muito mais que a base energética e de solidez da sociedade mundial. Da floresta advém, com 

intensidade cada vez maior, o próprio conhecimento daquilo que se entende por sobrevivência. Árvore, todo mundo sabe, é vida.A 
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Brazilian silviculture is going through effervescent 

moments. The ever-rising national and international 

demand for forest products has forced private and public 

agents to start investing in this sector. Current realization 

has it that the present forest exploring rhythm to meet 

the growing demand of the modern world will soon ex-

haust the already shrinking forest reserves on the planet. 

The way out of this crunch lies in planted forests, 

taking advantage of fast growing species and exploring 

areas with suitable climate and soil conditions, so as to 

derive economic results, sustain the chain and guarantee 

supply. The market potential for forest products is enor-

mous and is rising year after year. 

There is a worldwide shortage of articles that depend 

directly on forest exploration: sectors like cellulose, paper, 

furniture, construction, metallurgy and all activities that 

depend on wood, timber and vegetal coal, besides the 

phytotherapic and medical industry, are all directly linked 

to forest products.

Within this context, it would be greatly deceptive 

if a Country with the dimensions and characteristics 

of Brazil did not occupy the space reserved to it in 

the global silviculture scenario. Several states and 

national regions have discovered the role of the 

forests in definitely leveraging their development. 

The growing concern – shared between local com-

munities and final consumers, aware and willing to 

contribute to a fairer world – relying on social and 

environmental sustainability, has become a pattern. 

Brazil shows excellent examples when it comes to 

the balance between the forest activities and their 

benefits to man and regional ecosystems.

It is quite natural that planted forests are invest-

ments, with a clear economic target, synthesized in the 

generation of jobs and income: neither a producer nor a 

company would implant a forest, incurring high costs, 

just for the fun of it. Forests must be productive and 

profitable, disseminating their benefits upon society.

That is exactly why the role of planted forests is 

to relieve the pressure – now reaching worrying pro-

portions – upon native forests. However, the benefits 

to the modern world that can be derived from native 

forests are, all the same, not to be despised. 

Brazil has bold policies in place that regulate 

forest activities, and is jumping to a relevant fu-

ture role in silviculture, native and exotic trees. 

The forests encompass much more than the single 

energy basis and the solidness of worldwide soci-

ety. The forests are increasingly providing for the 

knowledge of what is understood as survival. A 

tree, everybody knows, is life. 

The tree of life
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panorama

Reino vegetal
EXPANSÃO: Incremento da área ocupada com 

florestas plantadas em 2006 foi 131.644 
hectares maior em relação ao ano anterior

O crescimento das florestas plantadas no Brasil, 

em 2006, totalizou 131 mil hectares em novas áreas, 

no comparativo com 2005. Além disso, foram im-

plementados outros 500 mil hectares de reformas 

florestais. A tendência é que o plantio continue sendo 

ampliado, em virtude do momento de franca expansão 

das indústrias florestais e dos investimentos em novas 

fábricas de celulose, de painéis de madeira reconstitu-

ída e de MDF – Medium Density Fiberboard –, con-

forme mostra o Anuário Estatístico 2007 da Associação 

Brasileira de Florestas Plantadas (Abraf). O uso do solo 

para florestamento vem constituindo atrativa alterna-

tiva econômica em algumas regiões do País, diante da 

grande demanda por matéria-prima. 

No Rio Grande do Sul, muitas áreas foram adqui-

ridas para o plantio de eucalipto, como fonte de supri-

mento para a fabricação de celulose e tendo como pro-

pósito ainda o fortalecimento da indústria madeireira 

estadual. A área cultivada com essa essência aumentou 

de 179.690 hectares, em 2005, para 184.245 hectares, 

em 2006, ou seja, com elevação de 2,5%. O Estado é 

o sexto no ranking nacional em extensão de florestas 

de pinus e de eucalipto, num total de 365.623 ha. Em 

primeiro lugar aparece Minas Gerais, com 23% do total 

e área plantada de 1.235.744 ha nas duas espécies em 

2006, tendo acrescentado 20 mil hectares (1,6%) em 

relação ao ano anterior. A seguir vêm São Paulo, com 

963.354 ha (17,9% do total); Paraná, com 808.361 

ha (15%); Santa Catarina, com 601.333 ha (11,2%); 

e Bahia, com 594.992 ha (11,1%).

Além do pinus e do eucalipto, há várias espécies 

que são plantadas para o aproveitamento da madeira 

ou de outros subprodutos, destacando-se acácia (Aca-

cia spp), teca (Tectona grandis), seringueira (Hevea 

brasiliensis), araucária (Araucaria angustifolia) e po-

pulus (Populus spp). Ganha ênfase ainda o plantio ex-

tensivo com paricá (Schizolobium amazonicum Huber 

ex Ducke), nativo da Amazônia, por suas características 

apropriadas à produção de compensado. Em 2006, a 

área plantada com essas espécies chegou a 370.519 

hectares, experimentando crescimento de 13,6% em 

relação ao ano anterior.

Demanda por matéria-prima estimula o crescimento da área plantada 
com florestas no Brasil, que chegou a 5.373.417 hectares em 2006
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O PAÍS DAS MARAVILHAS / MARVEL COUNTRY

Área de floresta plantada das principais espécies

Espécie Área em 2005 (ha) Área em 2006 (ha)

Pinus 1.834.569 1.824.270

Eucalipto 3.407.205 3.549.147

Outras Espécies 326.176 370.519

TOTAL 5.567.950 5.743.936
Fonte: Anuário Estatístico da Abraf 2007

RESERVA FLORESTAL / FOREST RESERVE

Florestas plantadas com pinus e eucalipto – 2005/06

Estado Pinus (ha) Eucalipto (ha) Total (ha)

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Minas Gerais 153.000 152.000 1.063.744 1.083.744 1.216.744 1.235.744

São Paulo 148.020 146.474 798.522 816.880 946.542 963.354     

Paraná 677.772 686.453 114.996 121.908 792.768 808.361

Santa Catarina 527.079 530.992 61.166 70.341 588.245 601.333

Bahia 54.746 54.820 527.386 540.172 582.132 594.992

Rio Grande do Sul 185.080 181.378 179.690 184.245 364.770 365.623

Espírito Santo 4.898 4.408 204.035 207.800 208.933 212.208

Mato Grosso do Sul 38.909 28.500 113.432 119.319 152.341 147.819

Pará 149 149 106.033 115.806 106.182 115.955

Maranhão 0 0 60.745 93.285 60.745 93.285

Amapá 27.841 20.490 60.087 58.473 87.929 78.963

Goiás 13.330 14.409 47.542 49.637 60.872 64.045  

Mato Grosso 43 7 42.417 46.146 42.460 46.153

Outros 3.703 4.189 27.409 41.392 31.112 45.582

Total 1.834.570 1.824.269 3.407.204 3.549.148 5.241.775 5.373.417
Fonte: Anuário Estatístico da Abraf 2007      

PRECIOSIDADES / PRECIOUS SPECIES

Área com florestas plantadas de outras espécies

Espécie Área em 2005 (ha) Área em 2006 (ha)

Acácia 178.377 184.363

Seringueira 67.964 81.312

Teca 50.000 42.496

Araucária 24.235 18.275

Populus 5.600 2.972

Paricá - 41.100

TOTAL 326.176 370.519
Fonte: Anuário Estatístico da Abraf 2007S
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Vegetable kingdom

EXPANSION: 2006 area increase of planted forests up 
131,644 hectares from the previous year

New areas planted to forests in Brazil, in 2006, totaled 131 thousand hectares, as 

compared to 2005. Moreover, forest reform was implemented in another 500 thousand 

hectares. According to the 2007 Statistical Yearbook of the Brazilian Association of Planted 

Forests, the trend is for more plantations because, currently, forest industries and invest-

ments in new cellulose factories, reconstituted wood panels and MDF – Medium Density 

Fiberboard – are on the rise. Forestry plantings have turned out to be an attractive econo-

mic alternative in some regions in Brazil, by virtue of rising demand for raw material.

In Rio Grande do Sul, huge areas have been acquired for eucalyptus plantations, 

used as raw material for cellulose, while strengthening the timber industry in the sta-

te. The area planted to this tree went up from 179,690 hectares in 2005, to 184,245 

hectares in 2006, that is, a rise of 2.5%. The State ranks sixth in the area of pinus and 

eucalyptus woodlots in Brazil, totaling 365,623 hectares. Minas Gerais ranks first, 23% 

of the total, with a planted area of 1,235,744 hectares of both species in 2006, up 20 

thousand hectares (1.6%) from the previous year. Then comes São Paulo, with 963,354 

hectares (17.9%) of the total); followed by Pará, with 808,361 hectares (15%); Santa 

Catarina, with 601,333 hectares (11.2%); and Bahia, with 594,992 hectares (11.1%).

Besides pinus and eucalyptus, there are other species that yield timber and other by-

products, and the most common are acacia (Acacia spp), teca (Tectona gran-
dis), seringueira (Hevea brasiliensis, araucaria (Araucaria angustifolia)  
and populus (Populus spp). Also of note are extensive plantations of parica (Schi-
zolobium amazonicum Huber ex Ducke), native to the Amazon region, 

and used for the production of plywood. In 2006, the area planted to these species totaled 

370,519 hectares, up 13.6% from the previous year.

Demand for raw material promotes area expansions of planted 
forests in Brazil, which reached 5,373,417 hectares in 2006
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Pulmão 
vigoroso

Apesar da forte demanda por produtos flores-

tais, tanto para abastecer o mercado interno como 

para a exportação, o plantio de florestas tem con-

seguido atender às necessidades. Cerca de metade 

da demanda, estimada em 390 milhões de m3/ano, 

é suprida com florestas plantadas de pinus e de 

eucalipto, cuja produção anual é de 184 milhões 

m3/ano. Deste total, 27% (ou 49,3 milhões de m3) 

é madeira proveniente de pinus e 73% (ou 134,9 

milhões de m3) de eucalipto. 

O parque industrial brasileiro de base florestal, 

consumidor de madeira em tora, é constituído de dois 

tipos de indústrias. O primeiro é formado por empresas 

de grande porte, representadas principalmente pelos 

segmentos produtores de papel e de celulose e ainda 

de painéis reconstituídos, os quais adotam modernas 

tecnologias nas florestas e nos parques industriais. O 

segundo é integrado por empresas de porte médio e 

pequeno, muitas delas familiares, responsáveis pelos 

segmentos de produção de madeira serrada, de com-

pensados e de móveis. Têm baixo grau de mecanização 

e utilizam poucos recursos tecnológicos modernos.  

A produção de madeira em tora de pinus con-

centra-se nas regiões Sul e Sudeste, abastecendo a 

indústria madeireira dessas áreas, para fabricação 

de madeira serrada, de compensado e de painéis 

reconstituídos; esse pólo responde por 93% do mon-

tante nacional. Já a madeira em tora de eucalipto 

representa 70% da produção brasileira e destaca-se 

nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, cujos plantios 

estão associados às indústrias siderúrgicas, de papel 

e de celulose, e de painéis de madeira reconstituída. 

Em 2006, a extração de madeira em tora para uso in-

dustrial cresceu 4% sobre o ano de 2005.

O equilíbrio entre a produção de produtos flo-

restais e o consumo é recente, pois há muito pouco 

tempo falava-se em apagão florestal. “Bendito apa-

gão”, afirma o chefe-geral da Embrapa Florestas, 

Moacir José Sales Medrado, “pois graças a esse risco 

houve mobilização para evitar que ele ocorresse”. 

Medrado diz que o plantio e a reforma de florestas 

plantadas hoje superam os 573.000 hectares por 

ano; não só garantem o abastecimento interno e 

as exportaçãoes como contribuem para o aumento 

da reserva legal, da recuperação da mata ciliar e da 

preservação da floresta natural. O chefe-geral assi-

nala que é preciso maior fiscalização sobre a origem 

do carvão vegetal utilizado pelas siderúrgicas em 

algumas regiões, pois parte dele pode estar vindo 

de mata nativa. Mas, no geral, em seu entender, os 

florestamentos que estão sendo feitos atendem à 

questão da sustentabilidade. 

Por sua vez, na interpretação de César Augusto 

dos Reis, diretor executivo da Associação Brasileira 

de Florestas Plantadas (Abraf ), a questão do apagão 

deixou de ser problema agudo, mas ainda causa preo-

cupação. Assinala que, embora o plantio de eucalipto 

tenha crescido, com o pinus não acontece o mesmo. 

Reis destaca que muitas florestas de eucalipto estão 

sendo implantadas em áreas degradadas, contribuin-

do para a recuperação do solo e do meio ambiente. 

Reconhece que há esforço em plantar mais e que in-

clusive o governo tem disponibilizado recursos para 

o segmento de florestas. No entanto, de acordo com 

Reis, é preciso ficar atento para que a taxa de colheita 

não seja maior do que a de plantio.

Os 131 mil hectares anuais de novas florestas e a renovação de 
mais 500 mil hectares asseguram abastecimento interno e as 

exportações de produtos florestais
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In spite of strong demand for forest products, 

both for supplying the domestic and export markets, 

forest plantations have managed to meet these needs. 

Around half the demand, estimated at 390 million m³ a 

year, is supplied by pinus and eucalyptus forests, whose 

annual production volumes reach 184 million m³. Of 

this total, 27% (49.3 million m³) is pinus wood and 

73% (134.9 million m³), eucalyptus. 

The Brazilian forest industrial park, which deals 

with logs, comprises two types of industries. The first 

is the group of huge companies, mainly represented by 

the pulp and cellulose producer segments and reconsti-

tuted panels, and they use modern forest and industrial 

technologies. The second group comprises medium 

and small companies, many of them family businesses, 

responsible for the segments of sawnwood, plywood 

and furniture. Mechanization and modern technology 

resources are hardly used.

The production of pinus logs is concentrated in 

the South and Southeast, supplying the wood indus-

tries of the region that deal with sawnwood, plywood 

and reconstituted panels. This hub accounts for 93% 

of the national volumes. Logs of eucalyptus represent 

70% of the Brazilian production and are very com-

mon in the Southeast, Northeast and South, where 

the plantations are associated with the metal, paper 

and cellulose industries, and reconstituted panels. In 

2006, logwood extraction for industrial use went up 

4% from the previous year. 

A balance between the production of forest pro-

ducts and consumption rates has only been reached 

recently, as only recently the threat of a forest blackout 

vanished. “Blessed be the blackout”, celebrated the 

chief executive of Embrapa Forests, Moacir José Sales 

Medrado, “because, thanks to this threat, people mobi-

lized to prevent it from happening”.

Medrado says that forest plantations and reforma-

tions exceed 573,000 hectares a year; guaranteeing not 

only the domestic and export needs, but contributing 

toward bigger legal reserves, recovery of riparian fo-

rests and preservation of native forests. The chief exe-

cutive insists on the need to monitor the origin of the 

vegetal coal in metallurgy facilities in some regions, as 

part of it may come from native trees. However, in ge-

neral, in his view the forestation projects comply with 

the issue of sustainability.

On the other hand, in the view of César Augusto 

dos Reis, chief executive of the Brazilian Association 

of Planted Forests (Abraf ), the blackout question is 

no longer a serious problem, but still causes concern. 

He points out that, although eucalyptus plantations 

have risen, the same does not go for pinus woodlots. 

Reis also stresses the fact that lots of eucalyptus lots 

are being implemented in degraded areas, thus con-

tributing toward soil and environment recovery. He 

acknowledges that more forest planting projects are 

underway and the government is offering a credit 

line to this end. Nevertheless, according to Reis, at-

tention is needed in order to keep the harvest rate on 

a par with plantings.

Powerful lung
The 131 thousand annual hectares of new tree growth associated with 

reformation of forests ensure internal supplies and exports of forest products PLANTANDO ENERGIA / PLANTING ENERGY
Produção de produtos oriundos de floresta plantada

Produto 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Papel (1.000 t) 7.438 7.774 7.916 8.221 8.597 8.750

Celulose (1.000 t) 7.412 8.021 9.069 9.529 10.100 11.100 

Painéis reconstituídos (1.000 m3) 2.997 3.143 3.415 3.722 4.005 4.426

Compensado de pinus (1.000 m3) 1.500 1.600 2.101 2.430 2.460 2.375

Madeira serrada de pinus (1.000 m3) 7.950 8.320 8.660 8.990 8.935 9.078

Carvão vegetal (1.000 mdc) 17.105 17.027 16.986 17.430 17.800 18.020
Fonte: Anuário Estatístico da Abraf/2007

DEMANDA / DEMAND
Consumo de produtos oriundos de floresta plantada

Produto 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Celulose 4.468 5.019 4.900 5.054 5.221 5.360

Papel 6.702 6.879 6.716 7.103 7.328 7.720

Painéis reconstituídos 2.854 2.780 3.213 3.834 3.766 4.318

Compensado de pinus 688 537 530 538 565 639

Madeira serrada 6.628 6.851 7.039 7.415 7.613 7.788

Carvão vegetal 17.105 17.027 16.986 17.430 17.800 18.020
Fonte: Anuário Estatístico da Abraf/2007
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O comércio mundial de produtos florestais teve cres-

cimento de 6,8% nos últimos 20 anos, de acordo com 

Marco Tuota, da STCP Engenharia de Projetos Ltda., que 

presta consultoria na área da silvicultura. Entre os prin-

cipais produtos de base florestal destaca-se o papel, com 

51% do total, vindo depois a madeira serrada, com 18%; 

e a celulose, com 11%. A seguir aparecem a madeira em 

tora e o compensado, com 6% cada um; os aglomera-

dos, com 4%; a chapa dura e o MDF (Medium Density 

Fiberboard), com 2% cada um. Os maiores produtores 

são Canadá, com 20,5% do volume mundial; Estados 

Unidos, com 11,6%; e Finlândia, com 7,6%. O Brasil é 

responsável por 1,5% do montante global. 

Entre os maiores exportadores aparece o Canadá, 

com 17%, seguido de Alemanha e Estados Unidos, com 

10%; Suécia, com 8%; Rússia, Áustria e França, com 4% 

cada uma; Indonésia e Brasil, com 3%; e outras nações, 

com 30%. Os maiores importadores são os Estados Uni-

dos, com 18%; a China, com 11%; seguindo-se Alema-

nha (8%), Japão (7%), Reino Unido (6%), Itália e França 

(5% cada uma), Espanha (3%), e outras nações (37%). 

Considerando-se apenas os produtos de madeira sóli-

da (PMS), a celulose e o papel, o Brasil ocupou, em 2005, a 

quarta colocação como maior exportador de madeira serrada 

de não-coníferas, tendo sido superado por Estados Unidos, 

Malásia e Indonésia, e a 11ª posição em madeira serrada de 

coníferas. As vendas externas desses dois tipos de produto 

alcançaram 134,88 milhões de metros cúbicos em 2005. Em 

compensado, cujas exportações atingiram 24,018 milhões de 

m3, o Brasil também está em quarto lugar, com 2,77 milhões 

de m3. Os três primeiros nesse segmento são China, Malásia 

e Indonésia, nessa ordem. Em celulose, o Brasil é o terceiro 

exportador mundial; e em papel, o 17º. 

O principal destino das exportações de produtos 

florestais brasileiros são os Estados Unidos, que absor-

vem 32% do total. A seguir posicionam-se Holanda 

e China, com 7% cada um; Bélgica, com 6%; Itália e 

Argentina, com 5% cada um; Reino Unido e Japão, com 

4%; França, com 3%; e outros, com 27%.

Fábrica de 
verdinhas
Produtos de origem florestal alcançam posição destacada no comércio 
internacional, tendo movimentado a cifra de US$ 265 bilhões em 2005

International trade in forest products went up 6.8% 

over the past 20 years, says Marco Tuota, now working 

for STCP Engenharia de Projetos Ltda, as a consultant in 

the area of silviculture. Among the main forest products, 

paper stands out with 51% of the total, followed by sa-

wnwood, with 18%; and cellulose, with 11%. Then come 

logwood and plywood, 6% each; agglomerate wood, 

with 4%; hardwood plate and MDF (Medium Density 

Fiberboard), with 2% each. The biggest producers are 

Canada, with 20.5% of the world total; the United States, 

with 11.6%/ Findland, with 7.6%. Brazil is responsible 

for 1.5% of the total worldwide. 

Among the biggest exporters, Canada ranks first, 

with 17%, followed by Germany and the United States, 

with 10%; Sweden, with 8%: Russia, Austria and Fran-

ce, with 4% each: Indonesia and Brazil, with 3%; and 

other nations, with 30%. The main importers are the 

United States, with 18%; China, with 11%; followed 

by Germany (8%), Japan (7%), the United Kingdom 

(6%), Italy and France (5% each), Spain (3%), and 

other nations (37%).

Considering only solid wood products (SWP), pa-

per and cellulose, in 2005 Brazil ranked fourth in ex-

ports of non-coniferous sawnwood, coming after the 

United States, Malaysia and Indonesia, and eleventh in 

exports of coniferous sawnwood. The foreign sales of 

these two products amounted to 134.88 million cubic 

meters in 2005. In plywood exports, whose exports 

reached 24.018 million m³, Brazil also ranks fourth, 

with a total of 2.77 million m³. The three leaders of this 

segment are China, Malaysia and Indonesia, in this or-

der. Brazil is the third biggest exporter of cellulose and 

paper, with 17%.

The main destinations of Brazil’s forest products 

exports are the United States, with 32% of the total. 

Then come Holland and China, with 7% each; Belgium, 

with 6%; Italy and Argentina, with 5% each; the Uni-

ted Kingdom and Japan, with 4%; France, with 3%; 

and others, with 27%.

Bringing in greenbacks
Forest products climb to prominent position in international 

trading, involving the huge amount of US$ 265 billion in 2005
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UM MUNDO DE MADEIRA / TIMBER WORLD
Comércio internacional de produtos florestais

Principais produtos (2005) - participação

Papel 51%

Madeira serrada 18%

Celulose 11%

Tora 6%

Compensado 6%

Aglomerado 4%

MDF 2%

Chapa dura 2%

Maiores exportadores - 2005

Canadá 17%

Estados Unidos 10%

Alemanha 10%

Suécia 8%

Finlândia 7%

Rússia 4%

Áustria 4%

França 4%

Brasil 3%

Indonésia 3%

Outros 30%

Maiores importadores - 2005

Estados Unidos 18%

China 11%

Alemanha 8%

Japão 7%

Reino Unido 6%

Itália 5%

França 5%

Espanha 3%

Outros 37%
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda.

OS SEGMENTOS / THE SEGMENTS
Principais produtos florestais exportados pelo Brasil - 2005

CELULOSE / CELLULOSE

Ranking País Exportações* %

1 Canadá 10.534 26

2 Estados Unidos 5.569 14

3 Brasil 5.547 13

4 Suécia 3.377 8

5 Chile 2.545 6

6 Finlândia 2.038 5

Resto do Mundo 10.493 32

TOTAL 43.616 100

PAPEL / PAPER

Ranking País Exportações %

1 Canadá 15.731 14

2 Alemanha 12.205 11

3 Finlândia 11.555 10

4 Suíça 10.593 9

5 Estados Unidos 9.610 9

17 Brasil 2.039 2

Resto do Mundo 50.175 45

TOTAL 112.176 100

MADEIRA SERRADA / SAWED WOOD

Não conífera:

Ranking País Exportações %

1 Estados Unidos 3.486 15

2 Malásia 3.320 14

3 Indonésia 2.000 8

4 Brasil 1.887 8

5 Tailândia 1.791 8

6 Canadá 1.347 6

Resto do Mundo 9.795 41

TOTAL 23.626 100

Conífera:

Ranking País Exportações %

1 Canadá 39.836 36

2 Suécia 11.887 11

3 Finlândia 7.649 7

4 Áustria 7.111 6

5 Alemanha 5.732 5

11 Brasil 1.557 1

Resto do Mundo 37.489 34

TOTAL 111.261 100

COMPENSADO / PLYWOOD

Ranking País Exportações %

1 China 4.615 19

2 Malásia 4.349 18

3 Indonésia 4.005 17

4 Brasil 2.772 10

5 Rússia 1.538 6

6 Finlândia 1.173 5

Resto do Mundo 8.839 24

TOTAL 24.018 100
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. * em (1.000 t)

Novos ares
Exportações brasileiras de produtos florestais vêm 

batendo recordes ano a ano; em 2006, tiveram 
aumento de 7,16% em relação a 2005

Os artigos florestais estão cada vez mais valorizados e tornaram-se um dos produtos nobres do agronegócio 

brasileiro. Só o setor de florestas plantadas exportou US$ 5,158 bilhões em 2006, resultando em acréscimo de 10% 

sobre o ano anterior, quando foram negociados US$ 4,688 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Flo-

restas Plantadas (Abraf). Esse bom desempenho se deve à alta competitividade dos produtos florestais brasileiros 

no mercado internacional e ao aumento do consumo mundial desses derivados, notadamente de celulose e de 

compensado de pinus. O setor de celulose e de papel é responsável por 52% das vendas para o exterior, sendo os 

demais voltados principalmente ao mercado interno.

O Brasil contribui com 4,6% das exportações mundiais de produtos florestais madeireiros, destacando-se como 

o maior produtor e exportador de celulose branqueada de eucalipto e como o primeiro exportador mundial de 

compensados de pinus, segundo relatório da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS). Essa entidade acrescenta 

que as exportações do grupo de produtos florestais madeireiros, como celulose e papel, madeira sólida, painéis e 

móveis, são superados apenas pelos complexos de soja e de carnes. Quando é considerado ainda o valor das vendas 

externas de ferro-gusa e de ferro liga, que utilizam carvão vegetal no processo siderúrgico, o montante aumenta, 

tendo atingido em 2005 a cifra de US$ 9,9 bilhões.

As atividades econômicas que abrangem as florestas plantadas e os diversos processos industriais da trans-

formação da madeira resultam na geração de grande número de empregos no País. De acordo com o Anuário 

Estatístico da Abraf 2007, estima-se que o setor primário e de transformação industrial, em 2006, foi responsável 

por cerca de 4,3 milhões de empregos, entre diretos (680 mil), indiretos (1,7 milhão) e empregos resultantes do 

efeito-renda (1,9 milhão). 

O setor de madeira e de móveis é o quinto com maior geração de empregos no País, de um total de 41 segmen-

tos da economia. Para cada R$ 10 milhões de investimentos são gerados 293 empregos diretos, 219 indiretos e 294 

de outros setores. Como os investimentos previstos até 2012 chegam a R$ 24 bilhões, o setor florestal poderá gerar 

1,164 milhão de novos postos de trabalho.
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SETORES DE IMPACTO/ IMPACT SECTORS
Exportação de produtos florestais (milhões de US$)

Produto 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Celulose 1.247 1.160 1.744 1.722 2.034 2.484

Papel 943 894 1.087 1.187 1.371 1.521

Madeira serrada 229 245 255 294 304 275

Painéis reconstituídos 71 97 121 161 176 175

Compensados 156 211 344 521 510 438

Outros 1.329 1.539 1.770 2.565 2.711 2.823

TOTAL 3.974 4.145 5.322 6.450 7.107 7.716
Fonte: Anuário Estatístico da Abraf/2007

New winds
Brazilian exports of forest products have been hitting records 
year after year; in 2006, they went up 7.16% from 2005

The value of forest products has been constantly rising and these products have become a major player in Brazilian agribu-

siness. The planted forests sector, alone, exported US$ 5.158 billion in 2006, up 10% from the previous year, when US$ 4.688 

billion were negotiated, according to the Brazilian Association of Planted Forests (Abraf). This good performance results from the 

competitive edge of the Brazilian forest products in the international marketplace and the rising worldwide consumption of these 

derivatives, notably cellulose and pinus plywood. The cellulose and paper sector is responsible for 52% of the foreign sales of forest 

products, and the rest is for the domestic market. 

Brazil is responsible for 4.6% of worldwide exports of forest wood products, standing out as the biggest producer and exporter 

of bleached eucalyptus cellulose and leading world exporter of pinus plywood, according to a report by the Brazilian Silviculture 

Society (SBS). The same report states that exports of forest products, like cellulose and paper, solid wood, panels and furniture, 

are surpassed only by the soy and meat complexes. When the value of foreign sales of pig iron and alloy iron, whose metallurgic 

processes rely on vegetal coal, is taken into consideration, the amount goes up, and in 2005 it reached US$ 9.9 billion. 

All economic activities involved with planted forests and several industrial wood transformation processes are the source of a 

great number of jobs throughout the Country. According to the Abraf 2007 Statistical Yearbook, it is estimated that the primary and 

industrial transformation sectors, in 2006, were responsible for around 4.3 million jobs: 680 thousand direct ones, and 1.7 million 

indirect ones, and jobs deriving from the income-effect factor: 1.9 million.

The timber and furniture sector is the fifth biggest job generator in the Country, out of 41 economy sectors. For every in-

vestment of R$ 10 million, 293 direct jobs are generated, 219 indirect ones and 294 in other sectors. Therefore, the R$ 24 billion 

investments earmarked for the forest sector by 2012, could generate 1.164 new jobs.

VIAGENS / TRAVELS
Inserção do Brasil no comércio

internacional de produtos florestais

Destino das exportações de
produtos florestais - 2005

BRASIL

Estados Unidos 32%

Holanda 7%

China 7%

Bélgica 6%

Itália 5%

Argentina 5%

Reino Unido 4%

Japão 4%

França 3%

Outros 27%

MUNDO

Estados Unidos 18%

China 11%

Alemanha 8%

Japão 7%

Reino Unido 6%

Itália 5%

França 5%

Espanha 3%

Outros 37%
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda.

* Não inclui PMVA e móveis de madeira Taxa de crescimento: 6,8% ao ano Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda.
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CRESCIMENTO / GROWTH
Comércio internacional de produtos florestais

Evolução *

Dinheiro que cresce
Principais programas de financiamento da atividade de silvicultura, 

Pronaf Florestal e Proflora desembolsaram R$ 60,5 milhões em 2006
A atividade florestal brasileira deverá continuar 

crescendo nos próximos anos, ainda mais tendo em 

vista o aprofundamento dos estudos para a utilização 

da celulose da madeira na fabricação do etanol. Atento 

a essa perspectiva, o governo tem destinado recursos 

para assegurar o crescimento do setor. São inúmeros 

os mecanismos de financiamento disponíveis para o 

segmento de florestas plantadas no País. Instituições 

como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-

co e Social (BNDES), o Banco do Brasil (BB), o Ministé-

rio do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) têm criado e desenvolvido 

programas de financiamento, colocando empréstimos 

à disposição de produtores e de empresas. 

Somente o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf Florestal) e o Progra-

ma de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas 

(Proflora) desembolsaram, em 2006, cerca de R$ 60,5 

milhões, segundo a Associação Brasileira de Florestas 

Plantadas (Abraf). Além desses, existem linhas de cré-

dito específicas para atividades florestais em diferen-

tes regiões e estados brasileiros, como o Programa de 

Financiamento às Atividades Florestais (FNO Floresta), 

o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-

Oeste – Programa de Preservação da Natureza (FCO 

Pronatureza), o Programa de Financiamento à Con-

servação e Controle do Meio Ambiente (FNE Verde), 

entre outros. O Rio Grande do Sul promove programas 

estaduais de florestamento, viabilizados com recursos 

do Proflora, repassados para a Caixa/RS. Em outros 

estados, empresas consumidoras de madeira estão 

assumindo o risco financeiro dos pequenos produtores 

que utilizam esse tipo de recurso. 
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FLORESTAS FINANCIADAS / FINANCED FORESTS
Investimentos do Pronaf Florestal e do Proflora por Estado

2005 (1.000 R$) 2006 (1.000 R$)

Estado Pronaf Proflora Total % Pronaf Proflora Total %

RS 4.348 16.583 20.931 41,8 4.358 17.613 21.971 36,3

PR 523 2.051 2.574 5,1 1.499 8.920 10.369 17,1

MG 2.028 4.777 6.805 13,6 2.579 7.087 9.666 16,0

ES 3.118 3.863 6.981 13,9 2.738 3.901 6.639 11,0

SC 1.580 6.838 8.418 16,8 2.415 4.136 6.551 10,8

SP 613 2.351 2.964 5,9 1.176 2.134 3.310 5,5

BA 6 265 271 0,5 1.069 113 1.182 2,0

Outros 98 1.054 1.152 5,6 600 232 832 2,8

TOTAL 12.314 37.782 50.096 100 16.383 44.136 60.519 100  
Fonte: Anuário Estatístico da Abraf/2007 - Dados do MMA e BNDES

ASPECTOS GERAIS O Pronaf Florestal é uma 

linha de financiamento voltada à criação de projetos de ma-

nejo sustentável, destinada ao produtor familiar. Contempla 

projetos de investimento em silvicultura, sistemas agroflo-

restais e exploração extrativista ecologicamente sustentável. 

Oferece de R$ 1.000,00 a R$ 6.000,00, de acordo com a renda 

bruta anual do produtor. Apresenta carência de até oito anos 

e prazos de pagamento que variam de dois a 16 anos. O Pro-

flora, por sua vez, tem como objetivo apoiar a implantação e 

a manutenção de florestas para uso industrial, destinado a 

produtores rurais, associações e cooperativas. Oferece recur-

sos da ordem de R$ 150 mil por tomador ao ano, com taxa de 

juros de 8,75% ao ano, carência de até oito anos e prazo de 

12 anos para pagamento. 

Com o mesmo público-alvo, mas com linha mais ampla 

de projetos, o FNO Floresta é destinado a manejo florestal sus-

tentável, 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 e por tipo de produtor (pequeno, médio e grande) 

e tamanho da cooperativa. Os recursos variam de R$ 80 mil a 

R$ 4,3 milhões por tomador, com carência de até nove anos 

e prazo de pagamento que pode se estender por 16 anos. É 

exigido fundo de aval de até 30%, hipoteca e/ou penhor ce-

dular. Muito semelhante é o FCO Natureza, que tem carência 

de até nove anos e até 20 anos para pagamento e promoção 

de mercado na região Centro-Oeste.

Ainda com as mesmas finalidades e igual tipo de público, 

o FNE Verde limita o valor do financiamento à capacidade de 

pagamento gerada pelo projeto e pelas garantias disponí-

veis. As taxas de juros são de 8,75% ao ano 

para pequenos e médios produtores, 6% ao 

ano para miniprodutores, suas cooperativas e 

associados; 10,75% ao ano para grandes pro-

dutores e cooperativas localizadas nas regiões 

Nordeste, Norte do Espírito Santo e Vale do Je-

quetinhonha (Minas Gerais). A carência é de 

até seis anos e o pagamento de até 12 anos. 

Até maio de 2006, foram financiados 

19 contratos no FCO Natureza, no valor de 

R$ 1,01 milhão, e 20 no FNE Verde, com fi-

nanciamento de R$ 11,8 milhões, conforme 

dados do relatório Fatos e Números do Brasil 

Florestal, da Sociedade Brasileira de Silvicul-

tura (SBS).

Multiplying 
money

Main silviculture financing programs, 
Pronaf Florestal and Proflora, disbursed 

R$ 60.5 million in 2006
The Brazilian forestry activity is expected to continue growing over the coming years, especially now 

that deeper studies have shown that ethanol could be made from wood cellulose. With an eye toward this 

perspective, the government has earmarked resources to make the sector advance. There are countless 

finance mechanisms available for the segment of planted forests in the Country.

Institutions like the Social and Economic Development Bank (BNDES), Bank of Brazil (BB), the Mi-

nistry of Agrarian Development (MDA) and the Ministry of the Environment (MMA) have created and 

developed credit programs, with loans available to producers and companies. 

Only the National Program for the Strengthening of Family Agriculture (Pronaf Florestal) and the Pro-

gram for Commercial Planting and Recovery of Forests (Proflora) forked out around R$ 60.5 million in 

2006, say sources of the Brazilian Association of Planted Forests (Abraf). There are also additional credit 

lines for different forestry activities throughout  several regions and states in Brazil, like the Financing 

Program for Forestry Activities (FNO Floresta), the Center-West Financing Constitutional Fund – Nature 

Preservation Program (FCO Pronatureza), the Financing Program for Environment Conservation and Con-

trol (FNE Verde), and others. Rio Grande do Sul promotes state forestation programs, made viable through 

resources forwarded to the main cash fund of the state, by Proflora. In other states, wood consuming 

companies are assuming the financial risk of the small-scale producers who utilize this type of resources.

GENERAL ASPECTS  Pronaf Florestal is 

a credit line geared toward creating sustainable manage-

ment projects, specific for small-scale farmers. It includes 

silviculture investment projects, agriforestry systems and 

ecologically sustainable extractivistic exploration. It offers 

from R$ 1 thousand to R$ 6 thousand, in accordance with 

the producer’s gross annual income. It offers a grace period 

of up to eight years, and payment terms from two to sixteen 

years. The target of the Proflora, in turn, is to give support 

to the implementation and maintenance of forests for in-

dustrial use, destined for rural producers, associations and 

cooperatives. It offers loans of R$ 150 thousand per loan 

taker a year, at an interest rate of 8.75% a year, grace period 

of up to eight years and a 12-year payment plan.

With the same target-public, but with a wider range 

of projects, the FNO Floresta is destined for sustainable 

forestry management, reforestation for energy and timber 

purposes, agriforestry systems, recovery of degraded areas, 

acquisition of machinery and equipment, integrated and 

market promotion projects. Resource liberation differs in 

accordance with type of producer (small, medium and lar-

ge) and size of the cooperative. The resources range from 

R$ 80 thousand to R$ 4.3 million per loan taker, with a 

nine-year grace period and an up to 16-year payment plan. A 

30-percent surety fund, mortgage and/or surety bond is a re-

quirement. Very similar is the FCO Natureza, which has a grace 

period of up to nine years and a 20-year payment plan, and is 

for market promotion in the Center-West region.

Furthermore, with the same purpose and same tar-

get-public, the FNE Verde limits the financial grant to the 

project’s payment capacity and to the available sureties. 

There is an 8.75% interest rate a year for small-scale and 

medium producers, 6% a year for mini producers, their 

cooperatives and associate members; 10.75% a year for 

commercial producers and cooperatives located in the 

Northeast, North Espírito Santo and Jequitinhonha Valley 

(Minas Gerais). It grants a 12-year grace period and 12-

year payment plan. 

Up until May 2006, 19 contracts had been financed 

through the FCO Natureza, totaling R$ 1.01 million, and 

20 through he FNE Verde, with grants of R$ 11.8 million, 

according to data from the Fatos e Números do 
Brasil Florestal report, issued by the Brazilian Silvi-

culture Society (SBS).
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perfil

NAS ALTURAS: Nos segmentos de eucalipto e 
pinus, competitividade nacional é quase imbatível, 

expandindo a atividade florestal

O crescimento dos mercados doméstico e inter-

nacional e as vantagens competitivas do setor de 

base florestal brasileiro constituem ambiente alta-

mente favorável para a expansão desse segmento e 

têm levado empresas nacionais e internacionais à im-

plantação de novos empreendimentos. Espaços como 

o Centro-Sul do Rio Grande do Sul e as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste são os principais alvos. 

No Rio Grande do Sul estão surgindo complexos 

no setor de celulose, de papel e de painéis recons-

tituídos. No Mato Grosso do Sul foram anunciadas 

duas plantas em 2006, uma destinada à produção 

de celulose e a outra à fabricação de papel. Nos es-

tados do Pará e do Maranhão, o pólo siderúrgico de 

Carajás tem grande demanda de carvão vegetal, o 

mesmo acontecendo com a expansão da siderurgia 

no Centro-Oeste. 

Outra fronteira com grande potencial florestal é 

o Piauí, onde o governo do Estado está implemen-

tando o Programa de Desenvolvimento Florestal do 

Vale do Paraíba. O setor de painéis vem apresentan-

do taxas de crescimento de aproximadamente 25% 

nos últimos seis anos, tendo sido anunciadas novas 

fábricas de MDF (Medium Density Fiberboard) nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além 

de plantas de MDP (painéis de partículas de média 

densidade) em Santa Catarina. 

Entre 2008 e 2012, segundo a Associação Brasi-

leira de Florestas Plantadas (Abraf ), o setor de celulo-

se e de papel deverá investir US$ 7,9 bilhões em no-

vos empreendimentos florestais e industriais. Por sua 

vez, o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) anunciou 

que o segmento investirá US$ 15 bilhões no aumento 

de 40% da capacidade instalada de produção de aço, 

passando de 36 para 50 milhões de toneladas anuais 

nos próximos anos. Isso provocará, já para 2010, de-

manda de 53 milhões de mdc (medida de carvão que 

cabe em 1 m3) de carvão vegetal. 

Além do crescimento da demanda, a produti-

vidade do setor florestal brasileiro tem estimulado 

sua expansão. As empresas de florestas plantadas 

no Brasil vêm utilizando novas tecnologias, reconhe-

cidas mundialmente, como o uso de clones de alta 

produtividade, no caso do eucalipto, e de sementes 

melhoradas em pinus, com adaptação e tolerância a 

fatores adversos de clima, solo e água, entre outros. 

Graças a isso, a produtividade do Pinus taeda 

no Sul do Brasil é de 30 m3/ha/ano, enquanto nos 

Estados Unidos fica em 10 m3/ha/ano. O eucalipto, 

que na década de 1990 tinha rendimento médio de 

26 m3/ha/ano, atualmente chega a 41 m3/ha/ano. 

No mesmo período, a produtividade média do pinus 

passou de 25 para 30 metros cúbicos; ou seja, obte-

ve-se 7,5% a mais de madeira na mesma área.

Salto em

altura
Em 15 anos, a produtividade média do eucalipto no Brasil saltou de 26 

para 41 m3/ha/ano e a do pinus passou de 25 para 30 m3/ha/ano
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The growth of the domestic and international market and the competitive edge of the Brazilian fo-

restry sector highly favor the expansion of this segment, and have induced domestic and international 

companies to invest in new enterprises. The main targets include the Center-South region in Rio Grande 

do Sul, the North, Northeast and Center-West. In the state of Rio Grande do Sul, there are new cellulose, 

paper and reconstituted panel complexes underway. Two new plants were announced in Mato Grosso 

in 2006, one for the production of cellulose, and the other for paper. In the states of Pará and Maranhão, 

the metallurgy hub in Carajás needs huge amounts of vegetal coal, and the same goes for the expan-

ding metallurgic industry in the Center-West.

Another frontier with great forest potential is the state of Piauí, where the state government is now 

implementing the Paraíba Valley Forestry Development Program. The panel sector has been rising at a 

rate of approximately 25% over the past six years, and new MDF (Medium Density Fiberboard) factories 

have just been announced in the states of São Paulo, Minas Gerais and Paraná, besides MDP plants 

(medium particle density panels) in Santa Catarina. 

According to the Brazilian Association of Planted Forests (Abraf), the cellulose and paper sector is to 

invest US$ 7.9 billion in new forest and industrial enterprises. In turn, the Brazilian Metallurgy Institute 

(IBS) announced the segment has decided to invest US$ 15 billion to raise the steel production capacity 

by 40%, from 36 to 50 million tons a year, over the coming years. This will result into the need of 53 

million cubic meters of vegetal coal by 2010.

Besides rising demand, the productivity rates of the Brazilian forest sector have triggered its expan-

sion. The planted forest companies in Brazil have been resorting to new technologies, acknowledged 

worldwide, like the use of highly productive clones, in the case of eucalyptus, and enhanced pinus seed, 

adapted and tolerant to adverse climate, soil and water factors. Thanks to these initiatives, the Pinus 
taeda boasts productivity rates of 30m³/ha/year. The eucalyptus, which in the 1990s yielded an ave-

rage of 26 m³/ha/year, now reaches 41 m³/ha/year. Over the same period, the average productivity of 

the pinus rose from 25 to 30 cubic meters; that is, 7.5% more wood was obtained from the same area.

High jump

In 15 years, the average 
productivity of eucalyptus 
stands jumped from 26 to 
41 m³/ha/year, while pinus 
stands experienced an in-
crease from 25 to 30 m³/
ha/year

A região amazônica brasileira é composta em cerca de 75% de sua 

extensão por áreas públicas, nas quais vivem 20 milhões de pessoas. Para 

compatibilizar os interesses de sobrevivência e o desenvolvimento socioeco-

nômico das comunidades com a manutenção da floresta, o governo brasilei-

ro criou a Lei de Gestão de Florestas Públicas, parte integrante do Programa 

Nacional de Florestas. Trata-se, em síntese, de uma parceria através da qual a 

iniciativa privada irá explorar a floresta, seguindo regras ambientais rígidas. 

Em troca, além da conservação e do manejo sustentável, ela irá assegurar o 

desenvolvimento, agregar valor aos produtos e gerar empregos e renda.

“A lei prevê que a Amazônia continuará abrigando uma imensa diver-

sidade biológica e cultural, bem como provendo expressiva quantidade de 

produtos e de serviços para a sociedade, sem que estas áreas de florestas 

públicas deixem de ser florestas e públicas”, explica Tasso Rezende de Azeve-

do, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA).

A Lei Federal nº 11.284/2006 prevê três opções de gestão para florestas 

públicas: criar e manter unidades de conservação de uso sustentável; desti-

nar para uso familiar ou comunitário; e, após esgotadas as opções anteriores 

para uma determinada região, realizar contratos de concessão de até 40 anos, 

baseados em processo de licitação pública. “É importante observar que as 

concessões florestais não implicam em transferência de domínio ou de posse 

das áreas”, observa Azevedo. “Apenas autorizam o manejo para exploração de 

produtos e de serviços da floresta dentro de um rígido contrato, com metas 

e exigências muito claras e efetiva fiscalização do seu cumprimento pelos 

órgãos ambientais federais e estaduais.”

Os contratos que serão licitados a partir de outubro de 2007 prevêem a 

exploração da madeira e dos recursos não-madeireiros, como turismo, mas 

vetam o aproveitamento da fauna, dos recursos genéticos ou da água. Tam-

bém poderá haver licitação, com finalidade de reflorestamento, para áreas 

públicas degradadas. As concessões serão válidas por até 40 anos e só em-

presas brasileiras podem se habilitar à gestão de florestas públicas, ao con-

trário do que acontece, por exemplo, no ramo de mineração. As concessões 

devem gerar receita anual de R$ 187 milhões e mais de 140 mil empregos, 

segundo previsão do MMA.

Questão de
sobrevivência

Gestão de Florestas Públicas inova ao reformular conceito de uso e 
conservação, permitindo a exploração dentro de regras ambientais rígidas

TRANSIÇÃO Os sete primeiros contratos de execução dos planos de 

manejo sustentáveis para o período de transição, dentro das novas regras da Lei de 

Gestão de Florestas Públicas, já estão em vigor. Foram encaminhadas 34 solicitações, 

das quais quatro são inviáveis e 23 permaneciam pendentes até o final de maio de 

2007. Estes contratos terão vigência de 24 meses, prorrogáveis por mais 24, até que 

sejam realizadas licitações para exploração de produtos florestais.

Nos 10 primeiros anos de aplicação da lei haverá 13 milhões de hectares de 

concessões florestais, o que equivale a aproximadamente 3% de toda a Amazônia 

brasileira. Outros 25 milhões de hectares de florestas serão destinadas ao uso co-

munitário e familiar. Este processo obrigará ao cadastramento e à demarcação das 

florestas públicas brasileiras, já em andamento, o que irá garantir um banco de dados 

eficiente quanto ao uso, à disponibilidade e à produção florestal nestas áreas. Este 

trabalho levará até 10 anos, considerando-se que representa o mapeamento de 15% 

a 20% do território nacional.

HIGH ABOVE: National competitiveness is almost 
unbeatable in the segments of eucalyptus and 

pinus, expanding the forest activity
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Horizonte verde,

A partir de 2011, o Brasil formará anualmente 

um milhão de hectares de florestas, 30% das quais 

com a participação de pequenos silvicultores. As flo-

restas nativas manejadas, enquanto isso, somarão 15 

milhões de hectares. Este é o cenário futuro montado 

a partir das duas principais metas do Programa Na-

cional de Florestas (PNF) para consolidar a posição do 

País como grande expoente mundial em produtos de 

origem florestal. O plano, desenvolvido pelo Ministé-

rio do Meio Ambiente (MMA), mas que envolve uma 

dezena de outros ministérios, tem por objetivo articu-

lar as políticas públicas setoriais a fim de promover o 

desenvolvimento sustentável, conciliando o uso com a 

conservação das florestas brasileiras.

De acordo com Tasso Rezende de Azevedo, diretor-

geral do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), a ampliação 

da área de florestas plantadas ao ritmo de um milhão 

de hectares por ano, a partir de 2011, e a inserção do 

pequeno silvicultor no plantio de até 30% deste volu-

me são metas factíveis a partir da estrutura que está 

sendo criada por meio do PNF e de uma gama de ou-

tros projetos. “Em 2006, o Brasil plantou 627 mil hec-

tares de florestas, com participação de 23% de projetos 

comunitários e/ou de pequenos agricultores”, frisa. O 

entusiasmo se explica: há quatro anos, o  Brasil plan-

tava 300 mil hectares, com apenas 7% de participação 

dos pequenos produtores.

NATIVAS Ampliar, até o início de 2011, as matas nativas manejadas, pas-

sando-as dos atuais três milhões de hectares para 15 milhões de hectares, é um de-

safio tão gigantesco quanto o que se propõe o projeto ligado às florestas plantadas. 

“Vamos quintuplicar o volume de florestas nativas manejadas, mas já aumentamos 

a área 10 vezes se considerarmos que eram 300 mil hectares em 2003”, lembra Tasso 

Rezende de Azevedo, diretor-geral do SFB. Nesta proposta igualmente são previstos 

30% de produção comunitária. “Interligados a estas duas metas, terão continuidade 

outros projetos tão importantes quanto estes, como a redução contínua do desma-

tamento, além da ampliação e da implementação da floresta nativa, entre outras 

medidas”, complementa.

Programa Nacional de Florestas fixa duas metas para os próximos anos: 
a ampliação da área plantada e a inserção dos pequenos silvicultores

claro

DISTRITOS SUSTENTÁVEIS

O estabelecimento de pelo menos mais cinco Distritos Florestais Sus-

tentáveis, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 11.284/2006, tam-

bém faz parte das metas do SFB. O primeiro deles, criado em fevereiro de 

2006, é o da BR-163, no Oeste do Pará, com investimento de R$ 70 milhões. 

Outro é o do entorno da BR-319, que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM), 

no Oeste da Amazônia. Em discussão está a instalação do Distrito Florestal 

do Carajás, pólo com abrangência no Pará, em Tocantins e no Maranhão, 

voltado à preservação, ao reflorestamento e à recuperação de áreas degra-

dadas pela mineração. 

Um quarto distrito está sendo projetado para o Vale dos rios Purús-

Madeira, em área entre os estados de Rondônia, Amazonas e Acre. Além 

disso, entrou em discussão inicial o estabelecimento de Distritos Florestais 

Sustentáveis no Cerrado e na Caatinga, e mais um na região Sul/Sudeste. 

O objetivo, com a formação destes distritos, é a implementação de ações 

que permitam o desenvolvimento social e econômico regional, mantendo 

a cobertura natural.
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From 2010 onwards, Brazil is set to establish a million 

hectares of forests a year, 30% of them with the participa-

tion of small-scale forest planters. The managed native 

forests, in the meantime, are to reach 15 million hectares. 

This is the future scenario based on two main targets of the 

National Forests Program (PNF) to consolidate the position 

of the Country as great world supplier of forest products. 

The plan, the brainchild of the Ministry of the Environment 

(MMA), but involving tens of other ministries, is intended 

to articulate the public sectoral policies aimed at promot-

ing sustainable development, equating the use with the 

conservation of the Brazilian forests.

According to Tasso Rezende de Azevedo, general di-

rector of the Brazilian Forestry Service department (SFB), 

the expansion of the planted forests at a rate of a million 

hectares a year, from 2011 onwards, and the 30-percent 

share of the small-scale forest planters are attainable 

targets considering the structure put in place by PNF 

and a series of other projects. “In 2006, Brazil planted 

627 thousand hectares of forests, 23% of them with the 

participation of communities and/or small-scale farm-

ers”, he points out. There is reason for this enthusiasm: 

four years ago, Brazil planted 300 thousand hectares, and 

only 7% with the participation of small farmers.

NATIVE   To expand the managed native forests from the present 

three million hectares to 15 million hectares by early 2011 is a challenge as 

huge as the planted forests project. “We are going to quintuple the volume 

of managed native forests, and we have already increased the area tenfold 

if we consider the 300 thousand hectares in 2003”, recounts Tasso Rezende 

de Azevedo, SFB general director. The bid also includes 30% of community 

production. “Interlinked with these two targets, other projects, as impor-

tant as these ones, will be given a chance, like gradual reduction of forest 

cutting, besides expanding and implementing native forests, among other 

initiatives”, he complements.

Green horizon, of course
National Forests Program sets two targets for the coming years: expansion 

of the planted area and insertion of the small-scale forest planters

SUSTAINABLE DISTRICTS

The establishment of at least five other Sustainable Forestry Districts, as set forth in Federal Law nº 11.284/2006, is also part of the SFB targets. The first of them, 

created in February 2006, is the BR-163 target, in West Pará, with an investment of R$ 70 million. The other is the BR-319 intersection, which connects Porto Velho 

(RO) to Manaus (AM), in Western Amazon. Now under debate is the establishment of the Carajás Forestry District, a hub that comprises the states of Pará, Tocantins 

and Maranhão, focused on preservation, reforestation and recovery of degraded mining areas. 

A fourth district is now being projected for the River Purús-Madeira Valley, comprising an area between the states of Rondônia, Amazon and Acre. In addition, 

also under consideration is the establishment of Sustainable Forest Districts in the Cerrado and Caatinga regions, and one more in the South/Southeast region. The 

objective of these districts is the implementation of initiatives that lead to social and economic regional development, whilst leaving the forest coverage untouched. 

As florestas do Paraná estão a caminho do século 22 

no que diz respeito ao planejamento estratégico e à elabo-

ração de políticas públicas para o setor. Ainda em 2007, a 

Assembléia Legislativa do Estado deverá aprovar lei que re-

gulamenta a “Política Pública para o Setor Florestal Produti-

vo”, resultado de meses de trabalho de um grupo técnico e 

setorial, consolidado por um acordo político entre governo 

e deputados. O objetivo da proposta é ampliar a base flo-

restal produtiva madeireira, enfatizando a sustentabilidade 

e a inserção da agricultura familiar.

O planejamento contempla ações para os próximos 

100 anos e prevê, inicialmente, que a área de florestas cul-

tivadas no Estado saltará dos atuais 520 mil hectares para 

2 milhões de hectares a partir de 2020. Segundo o chefe 

da Divisão de Florestas da Secretaria de Estado da Agricul-

tura e do Abastecimento (Seab/PR), Amauri Ferreira Pinto, 

o plano prevê o desenvolvimento de projetos de médio e 

longo prazos, com horizonte mínimo de um século, para o 

atendimento da demanda atual e da futura expansão das 

atividades industriais.

A madeira representa 12,52% dos produtos de expor-

tação do agronegócio paranaense, com consumo anual de 

34 milhões de metros cúbicos. O Estado apresenta clima 

muito favorável à produção de matéria-prima para o setor 

madeireiro, com necessidade de plantio anual de 54 mil 

hectares de florestas (10,3%). Isso sem considerar o índice 

de crescimento anual médio de 7,7%, ou 40 mil hectares. 

A cadeia produtiva participa com 9,3% do valor bruto de 

produção e gera 300 mil postos de trabalho.

“É indiscutível a importância e a participação do setor 

florestal na economia estadual”, explica Ferreira Pinto. Ain-

da segundo o chefe da Divisão Florestal da Seab/PR, esta 

política irá salvaguardar o interesse geral da sociedade na 

gestão e na exploração das florestas cultivadas. “A produção 

florestal, para o futuro, deve ser ambientalmente correta, 

socialmente justa e economicamente viável”.

A floresta do 
século 22

Paraná implanta uma série de políticas públicas para ampliar a base 
florestal produtiva, de olho nos interesses das futuras gerações

S
ílv

io
 Á

vi
la

S
ílv

io
 Á

vi
la

38 39



MUDANÇAS NO PARANÁ Com as novas normas paranaenses, 

haverá maior volume de recursos para financiamento da atividade, programas de 

organização e formação de mão-de-obra aos pequenos produtores, assistência téc-

nica e acesso às novas tecnologias. Viveiros florestais serão implantados e ampliados. 

O Departamento de Cultivos Florestais, da Seab/PR, assumirá a execução do Programa 

Florestal Madeireiro e deve ser criado o Conselho Estadual de Cultivos Florestais para 

propor, estruturar e implementar instrumentos de gestão da política florestal. Taxas e 

tributos reverterão, na forma de projetos e de ações, em benefício da cadeia produtiva.

“Estamos dando passo importante, estabelecendo metas para que  nossa base 

florestal encontre um cenário mais adequado à nova realidade. Ela certamente pas-

sará por ajustes com o tempo, mas terá uma base forte sobre a qual poderá se expan-

dir até o século 22”, frisa Amauri Ferreira Pinto.

The forest in the 
22nd century

Paraná establishes an array of public policies to expand its forest production 
base, with an eye toward the interest of future generations

CHANGES IN PARANÁ With the new standards, there will be high-

er volumes of resources for financing the activity, organization and family labor quali-

fication programs, technical assistance and access to new technologies. Tree nurseries 

are to be implemented and expanded. Seab’s Forest Cultivations Department is to 

undertake the execution of the Timber Forest Program, which will entail the creation 

of the State Council of Forestry Cultivations, in charge of proposing, structuring and 

implementing forest policy management instruments. Taxation and fees are to ben-

efit the production chain in the form of projects and initiatives. 

“We are now making relevant strides, establishing targets for our forest basis 

to come up with a more appropriate scenario for our reality. It will certainly suffer 

adjustments over time, but will rely on a solid foundation for expanding into the 22nd 

century”, Amauri Ferreira Pinto points out.

The forests of Paraná are now on their way to the 22nd 

century, as far as strategic planning and public policies 

for the sector are concerned. Before the end of 2007, the 

State Legislative Assembly shall pass an Act that regulates 

“Public Policies for the Forest Production Sector”, the result 

of months of work by a technical and sectoral group, con-

solidated through a political agreement between the gov-

ernment and the state deputies. The target of the bid is to 

expand the timber production forest base, highly focused 

on sustainability and the insertion of family farming.

The plan includes moves for the coming 100 years, 

starting with the expansion of the present planted for-

ests of 520 thousand hectares to 2 million hectares, 

from 2020 onward. According to the head of the Forest 

Division of the State Agriculture Secretariat and Supply 

(Seab/PR), Amauri Ferreira Pinto, the plan anticipates the 

development of medium and long-term projects, with 

a minimum time frame of one century, to meet present 

and future industrial demands.

Timber accounts for 12.52% of Paraná’s agribusiness 

exports, totaling 34 million cubic meters. The climate of 

the state is very favorable for the production of raw mate-

rial for the timber sector, with an annual plantation need 

of 54 thousand hectares of forests. The production chain 

participates with 9.3% of the gross production volume and 

generates 300 thousand jobs. 

“There is no question about the importance and the 

share of the forest sector in the economy of the state”, Fer-

reira Pinto points out. According to the head of the Seab/PR 

Forest Division, this policy is to safeguard society’s general 

interest in managing and exploring planted forests. “Forest 

production, for the future, should be environmentally cor-

rect, socially fair and economically viable”.

Desafio paraense
Macrozoneamento do Pará quer congregar o desenvolvimento econômico 

com a preservação ambiental, modernizando o segmento

De um lado, a diversidade e a exuberância da 

Floresta Amazônica. Do outro, uma intensa atividade 

madeireira, com grande valor econômico. Entre esses 

dois pólos aparentemente convergentes está o desa-

fio da conciliação de interesses. É isso o que o Estado 

do Pará pretende fazer com o Macrozoneamento 

Ecológico-Econômico, em vigor desde maio de 2005. 

A legislação tem como objetivo compatibilizar a utili-

zação dos recursos naturais com a preservação e com 

a conservação do meio ambiente.

Sob a coordenação da Secretaria Executiva de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado 

(Sectam), a lei estipula a divisão territorial do Pará 

em quatro grandes zonas. As áreas protegidas devem 

ocupar em torno de 65% do total, sub-divididas em 

terras indígenas e de quilombos (28%); Unidades de 

Conservação e Uso Sustentável (27%); e Unidades de 

Conservação de Proteção Integral (10%). Os restantes 

35% são de áreas para consolidação e expansão de 

atividades produtivas, de áreas de recuperação ou de 

áreas alteradas.

O macrozoneamento é o instrumento básico para 

que o Estado planeje e fixe suas políticas, seus pro-

gramas e seus projetos. O documento prevê ainda que 

periodicamente será realizado levantamento e monito-

ramento do território estadual, de acordo com as ten-

dências e com o desenvolvimento científico e tecnoló-

gico. Deverá sempre estar garantida a conservação das 

amostras representativas dos ecossistemas do Estado. 

Após a entrada em vigor da lei do macrozonea-

mento, um trabalho mais detalhado foi realizado em 

área equivalente a aproximadamente um terço do 

Estado. O projeto Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE) da Rodovia BR-163 reuniu equipe multidisci-

plinar de várias instituições federais e estaduais. A 

coordenação coube à Embrapa Amazônia Oriental, 

com sede em Belém. A entrega do documento estava 

prevista para julho de 2007.

Segundo o pesquisador Adriano Venturieri, da 

Embrapa, coordenador-geral do projeto, foi elabo-

rada uma proposta de gestão do território. Além de 

trabalho de campo em áreas próximas à rodovia, o 

que levou um ano, ocorreram audiências públicas 

para que a população local pudesse opinar sobre os 

seus anseios em relação à região. O zoneamento da 

área da BR-163 (estrada que liga Cuiabá, capital do 

Mato Grosso, a Santarém, no Pará) perfaz extensão 

de 334,5 mil quilômetros quadrados.
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MAJOR PLAN is inserted into a comprehensive project, the Sustainable 

Regional Development Plan, whose objective is to direct the occupation of the pro-

ductive spaces surrounding the roadway, whilst promoting the rational use of the 

natural resources. The plan involves an area of 1.23 million square kilometers, which, 

besides Pará, also comprises the states of Mato Grosso and Amazon, an area where 

more than 2 million people live. 

Adriano Venturieri, from Embrapa, explains that, based on the zoning project, any 

investment in the region has to comply with the environmental, social and economic 

criteria set forth on the document. For any activity, whether agriculture or tourism or 

cattle farming, zoning will define the most appropriate area”, he emphasizes. Similar 

work to the BR-163 surroundings will be done in the remaining part of the state.

The general coordinator understands that the development of the Amazon could 

occur in sustainable form. To this end, however, existing legislation must be complied 

with. “There are plenty of clearings in the Amazon, and production could take place 

in those deforested areas”, he argues. Venturieri recounts that 20% of the forest has 

been altered. “That’s quite a lot”, he emphasizes.

The challenge 
in Pará

On one side there is the diversity and exuberance of the Amazon Jungle. On the 

other, an intense logging activity, with high economic value. Between these two 

seemingly convergent hubs lies the challenge to equate interests. This is what the 

state of Pará intends to do with the Ecological and Economic Macrozoning process, in 

force since 2005. Legislation’s goal is to balance the use of the natural resources and 

preservation, and with environment conservation. 

Under the coordination of the State’s Executive Secretariat of Science, Technology 

and the Environment (Sectam), the law stipulates the territorial division of Pará in 

four huge zones. Protected areas should occupy around 65% of the total, subdivided 

into indigenous lands and quilombos 28%); Conservation and Sustainable Units 

(27%); and Integral Conservation Protection Units (10%). The remaining 35% are for 

consolidating and expanding productive activities, recovery areas or altered areas.

Macrozozing is a basic instrument for the State to plan and set its policies, programs 

and projects. The document also sets forth periodical monitoring and surveys of the state 

territory, in accordance with the scientific and development trends. The conservation of 

representative samples of the State ecosystems shall always be a priority.

Soon after enacting the macrozoning law, accurate work was conducted in an 

area equivalent to approximately one third of the State. The Ecological and Economic 

Macrozoning project (ZEE) of the BR-163 Roadway brought together a multidisci-

plinary team from various federal and state institutions. Embrapa Eastern Amazon, 

based in Belém, coordinated the event. The delivery of the document had been sche-

duled for July 2007. 

According to Embrapa researcher Adriano Venturieri, general coordinator of the 

project, a territory management bid was worked out. Besides field work in areas close 

to the roadway, which took a year, there were public hearings for the local popula-

tions to express their concerns about the region. The total area of the BR-163 (road 

that connects Cuiabá, capital city of Mato Grosso, to Santarém, in Pará) comprises 

334.5 thousand square kilometers.

PLANO MAIOR O ZEE está inserido em um projeto maior, o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, que tem o objetivo de orientar a ocupação dos espaços 

produtivos no entorno da rodovia e promover o uso racional dos recursos naturais. O plano envolve área de 1,23 milhão de quilômetros quadrados, que, além do Pará, abrange ainda os 

estados do Mato Grosso e do Amazonas, sendo habitada por mais de 2 milhões de pessoas.

Adriano Venturieri, da Embrapa, explica que, a partir do zoneamento, qualquer investimento na região terá que obedecer os critérios ambientais, sociais e econômicos definidos no 

documento. “Para qualquer atividade, seja de agricultura, turismo ou pecuária, o zoneamento determinará qual a região mais adequada”, enfatiza. Trabalho semelhante ao realizado no 

entorno da BR-163 será feito no restante do Estado.

No entender do coordenador-geral, o desenvolvimento da Amazônia poderia ocorrer de forma sustentável. Para isso, no entanto, a legislação – já existente – precisa ser cumprida. 

“Tem muita área aberta na Amazônia e pode-se produzir onde já foi desmatado”, defende. Venturieri lembra que 20% da floresta já foi alterada. “É muita coisa”, enfatiza.

Macrozoning of Pará intent on associating economic development 
with environmental preservation, modernizing the segment
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PASSAPORTE CARIMBADO 

O diretor da área de qualidade do Inmetro, Alfredo Carlos Lobo, destaca que o certi-

ficado hoje é uma exigência do mercado mundial. Os dois programas brasileiros devem 

conceder o selo a aproximadamente 600 mil hectares entre 2007 e 2008. “A certificação 

funciona como um passaporte para o mercado mundial”, afirma Lobo. “Ela melhora a 

imagem dos empresários do setor, pois  distingue quem opera de forma correta daque-

les que estão na ilegalidade, que agem de maneira predatória ao destruir a floresta e sua 

biodiversidade”, frisa. No setor madeireiro, o Brasil está consolidando imagem de país 

ambientalmente responsável e sustentável. E isso é bom para a formação de opinião e 

para os negócios.

Pontos de referência
Florestas brasileiras consolidam o compromisso com a certificação, o que 

abre novas perspectivas de competitividade no mercado mundial

MARCAS CLARAS: Produtos 
florestais brasileiros seguem 
normas de certificação e de 

rastreabilidade que atendem às 
exigências internacionais

O Brasil encerrou o ano de 2006 com 5.765.707,27 

hectares de florestas nativas e plantadas certificadas 

pelos “selos verdes” do Programa de Certificação Florestal 

(Cerflor), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrolo-

gia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), e das 

certificadoras ligadas ao Conselho Brasileiro de Manejo 

Florestal (FSC Brasil). São 5.003.050,27 hectares de flo-

restas certificados via FSC e outros 762.657 pelo Cerflor. 

Os dois são reconhecidos internacionalmente e estabe-

lecem diferencial de mercado ao produto brasileiro no 

cenário de globalização e de elevada competitividade, no 

qual inúmeras exigências ditam as regras e as condutas 

de produção industrial.

Só entre 2005 e 2006, segundo dados atualizados 

pelas certificadoras em maio de 2007, o percentual 

de florestas plantadas habilitadas nos dois programas 

aumentou cerca de 10%. No caso das florestas nativas 

(avalizadas pelo FSC), o incremento foi de 123%. Em 

2007 o Cerflor deverá conceder o selo à sua primeira flo-

resta nativa. Atualmente, nos dois programas, há cinco 

processos em andamento. Isso demonstra o empenho da 

produção setorial em adequar-se aos novos modelos e às 

tendências, apostando na valorização de seus produtos 

nos mercados interno e externo. 

A crescente conscientização da sociedade quanto à pro-

teção florestal leva os consumidores a um elevado grau de 

exigência com relação às práticas e aos produtos florestais. 

Por conta disso, cresce a preocupação para que estes artigos 

sejam resultantes de sistemas sustentáveis e que contribuam 

de alguma forma na proteção dos recursos da floresta. 

A certificação é uma garantia de manejo florestal 

correto; isto é, deve assegurar que a madeira utilizada 

em determinado produto tem origem em processo pro-

dutivo manejado de forma ecologicamente adequada, 

socialmente justa, economicamente viável e, também, 

com o cumprimento das leis ambientais. “É um atestado 

de origem que serve também para orientar o comprador 

atacadista ou varejista a escolher um produto diferen-

ciado, com valor agregado, capaz de conquistar público 

mais exigente e, assim, abrir novos mercados”, frisa o 

coordenador técnico do FSC Brasil, Bruno Martinelli.

“Ao mesmo tempo, a certificação permite ao consu-

midor consciente a opção por um produto que não de-

grada o meio ambiente e que contribui para o desenvol-

vimento social e econômico das comunidades florestais”, 

acrescenta. Para isso, o processo de certificação deve pro-

mover a manutenção da floresta, bem como o emprego 

e a atividade econômica que a mesma proporciona.
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STAMPED PASSPORT

Inmetro’s quality division director, Alfredo Carlos 

Lobo, points out that certification is now a requirement 

of the international market.  The two Brazilian programs 

should deliver the seal to approximately 600 thousand 

hectares from 2007 to 2008. “Certification works like a 

passport for the world market”, Lobo says. “It improves 

the image of the entrepreneurs of the sector, as it tells 

the correct ones from the illegal operators, who act 

predatorily, thus destroying the forest and its biodiver-

sity”, he insists. In the timber sector, Brazil is consoli-

dating its image as an environmentally responsible and 

sustainable country. This is good for opinion making 

and businesses. 

Reference points
Brazilian forests consolidate their commitment to certification, paving the 
way for new competitive perspectives in the world marketplace

CLEAR MARKS: Brazilian forest products comply 
with certification and traceability standards in line 

with international requirements

The year 2006 came to a close with 5,765,707.27 hectares of native and planted forests certified by the 

“green seals” of the Forest Certification Program (Cerflor), coordinated by the National Institute of Metrol-

ogy, Standardization and Industrial Quality (Inmetro), and by the certifiers linked with the Brazilian Forest 

Management Council (FSC Brasil). In all, 5,003,050.27 hectares of forests were certified by FSC, and 762,657 

hectares by Cerflor. Both are internationally acknowledged and add a commercial differential to the Brazilian 

product in the highly competitive globalized scenario, where countless requirements  dictate the rules and 

standards for industrial productions. 

From data released by the certifying institutions in May 2007, between 2005 and 2006, the percentage 

of eligible planted forests in the two programs increased around 10%. In the case of native forests (endorsed 

by FSC), there was an increase of 123%. In May 2007, Cerflor is to grant the seal to its first native forest. 

Currently, in the two programs, there are five processes underway. This demonstrates the endeavor of the 

sectoral production to adjust to the new models and trends, betting on the value of its products in the na-

tional and foreign markets. 

Society’s ever increasing awareness of forest protection leads the consumers to a high degree of require-

ments with regard to forest practices and products. On account of this, there is a growing concern for all articles 

to come from sustainable systems, which, in some way, contribute toward protecting the forest resources. 

Certification attests to correct forest management practices; that is, it ensures that the timber utilized in 

a certain product originates from a production process managed in a proper ecological manner, socially fair, 

economically viable and, also in compliance with environmental laws. “It is a certificate of origin intended 

to guide both wholesale and retail buyers to choosing a differentiated product, with added value, able to 

attract a more discerning public and, thus, open new markets”, says FSC Brasil technical coordinator Bruno 

Martinelli. “Meanwhile, certification provides conscious consumers with the option for a product that is en-

vironment friendly and contributes toward the social and economic development of the forest communities”, 

he adds. To this end, the certification process should promote forest preservation, whilst guaranteeing the 

jobs and economic activities provided by it.

NÚMEROS VITAIS

* 5.765.707,27 ha é a área de florestas certificadas no Brasil até 2006;

* 600 mil hectares é a área que o FSC e o Cerflor devem certificar em 2007;

* 123% foi quanto aumentou a área certificada de florestas nativas em 2006;

* 10% foi quanto aumentou a área certificada de florestas plantadas em 2006;

* Mais de 300 empresas/produtos brasileiros já têm selo da cadeia de custódia.

Fonte: FSC e Cerflor

Percursos a cumprir

REAÇÃO EM CADEIA

A Certificação da Cadeia de Custódia permite colocar o selo verde no 

produto final. Este selo, segundo dados do FSC, orienta os compradores e os 

consumidores sobre a origem da matéria-prima florestal, pois essa certificação 

exige o rastreamento desde a colheita até a comercialização do produto acaba-

do, pronto para o consumidor final. Quando se identifica o selo no produto, fica 

evidente que a floresta da qual ele é oriundo está sendo explorada de acordo 

com todas as leis vigentes e de forma correta do ponto de vista ecológico, social 

e econômico. 

Isso diferencia o produto de outros similares e agrega valor. E estende a 

toda a cadeia de produção e de comércio os benefícios da certificação. Com 

este mecanismo, o consumidor pode fazer o caminho inverso da madeira – por 

exemplo, de um móvel –, até encontrar o talhão, dentro da floresta, de onde foi 

extraída a matéria-prima de sua fabricação.

VOLUNTÁRIO A certificação é um processo voluntário, em que 

é realizada a avaliação do empreendimento por uma organização indepen-

dente, a certificadora. Ocorre a verificação do cumprimento das questões 

ambientais, econômicas e sociais que fazem parte dos princípios e dos cri-

térios de conselhos nacionais ou internacionais, reconhecidos pelas cadeias 

produtivas, pelos organismos ambientais e pelos governos, entre outros. No 

Brasil, dois atuam com respaldo das normais internacionais: o FSC e o Cer-

flor. Para dar início ao processo, a empresa, o produtor ou a entidade devem 

entrar em contato com as certificadoras cadastradas no País. Os sites www.

inmetro.gov.br e www.fsc.org.br trazem informações complementares.

Na atividade florestal brasileira são estabelecidos dois tipos de certificação. 

Na Certificação de Manejo Florestal, todos os produtores podem obter o atesta-

do, sejam pequenas ou grandes operações ou ainda associações comunitárias. 

Essas florestas podem ser naturais ou plantadas, públicas ou privadas. A certifi-

cação de manejo pode ser caracterizada por tipo de produto: madeireiro, como 

toras ou pranchas; ou não madeireiros, como óleo, sementes e castanhas. Esse 

certificado é válido por cinco anos, sendo realizado pelo menos um monitora-

mento a cada ano.

Já a Certificação da Cadeia de Custódia se aplica aos produtores que pro-

cessam a matéria-prima de floresta certificada. As serrarias, os fabricantes e os 

designers que desejam utilizar o selo verde em seu produto precisam obter o 

certificado para garantir a rastreabilidade, que integra a cadeia produtiva desde 

a floresta até o produto final. É neste tipo de processo que as entidades vão 

centralizar o foco em 2008.
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Two types of certification are available to Brazil’s forest activities. The Forest 

Management Certification is available to all producers, whether small or huge 

commercial operations, or community associations. The forests can either be 

natural or planted, public or private. The management certification is in accor-

dance with the type of product: timber, like logs and boards; or non-timber, like 

oil, seed and nuts. It is a five-year certification, and monitoring is conducted at 

least once a year. 

The Chain of Custody Certification is applied to the producers who process 

raw material from certified forests. Sawmills, manufacturers and designers who 

wish to utilize the green seal on their products need the traceability certificate, 

which covers the production chain from forest to finished product. It is this type 

of process that is to be focused on by the entities in 2008.

Journey ahead

VITAL FIGURES

* 5,765,707.27 ha was the area of certified forests in Brazil in 2006;

* 600 thousand hectares is the area that FSC and Cerflor are to certify in 2007;

* 123% is the amount by which certified native forests went up in 2006;

* 10%   is the amount by which certified planted forests went up in 2006;

* More than 300 Brazilian companies/products hold the Chain of Custody Certification.

Source: FSC and Cerflor

VOLUNTARY   Certification is a voluntary process, whereby an inde-

pendent organization, known as certifying company, evaluates the enterprise. 

Issues that are checked include environmental, economic and social matters, 

which are part of principles and criteria of national and international councils, 

acknowledged by the production chains, by environmental organisms and by the 

governments, among others. In Brazil, two of them rely on international stan-

dards: FSC and Cerflor. To start the process, the company, the producer or entity 

must contact the certifying companies registered in the Country. Complementary 

information is available at www.inmetro.gov.br and www.fsc.org.br.

CHAIN REACTION

The Chain of Custody Certification allows the producers to attach the green 

label to their finished products. This label, according to FSC, enables the buyers 

and consumers to identify the origin of the forest raw material, as this certifica-

tion requires traceability from harvest to finished product, ready for final con-

sumer. The label on the product makes it clear that the forest from which it comes 

is being explored in compliance with legislation in force, and in a correct manner 

from an ecological, social and economic point of view.

This makes a difference as compared to similar products and adds value, 

whilst extending the benefits of certification to the entire production chain. This 

mechanism enables the consumers to verify the very origin of the products they 

buy. For example, a piece of furniture could be traced back to the woodlot from 

where the timber was extracted.

As certificações, que atendem desde o plantio das florestas até as peças 

de madeira prontas, tornaram-se consenso entre os investidores do setor. A 

maioria das organizações, se ainda não estão de acordo com normas das cer-

tificadoras, já passam por algum processo de adequação. “Muitas empresas 

de painéis de compensados e de portas investiram pesado para, até mesmo, 

antecipar exigências da atualidade”, explica Jeziel Adam de Oliveira, superin-

tendente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente (Abimci).

A Abimci acompanha as certificações – que passam por diversos processos 

– dos produtos da sua alçada. “Controlamos toda a produção. A partir de então, 

são feitos testes laboratoriais regulares e aleatórios”, conta Oliveira. Ele observa 

que um fenômeno interessante vem acontecendo. A certificação é uma prática 

voluntária, mas está se tornando cumum entre os agentes do setor. “E, apesar 

de ser um processo caro, ela acaba trazendo benefícios posteriores, pois agrega 

valor aos produtos e resulta em maior liberdade de circulação daquele item no 

mercado mundial”, avalia o superintendente executivo da Abimci.

Para as exportações enviadas à Comunidade Européia, é exigência o selo 

CE. Ele passou a ser obrigatório desde abril de 2004 para a entrada de painéis 

de madeira em todo aquele espaço econômico. A norma, regulamentada pela 

Diretiva dos Produtos de Construção, incorpora os painés de madeira de forma 

permanente nas obras, tanto para engenharia civil como para construção ci-

vil. Os objetivos essenciais visam atender a determinados níveis de resistência 

mecânica e de estabilidade, de segurança contra incêndios, de higiene, saúde 

e meio ambiente, de segurança na utilização, de proteção contra ruído, além de 

resultar em economia de energia e em retenção de calor.

Sine qua non
A certificação hoje permite maior 

liberdade de circulação dos 
produtos em diversos mercados 

no mundo e ganha quase o 
status de exigência

REFORÇO: CNQM atua como fiscalizador do 
Programa Nacional de Qualidade da Madeira, 

criado pela Abimci
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REGRAS

São responsabilidades do Conselho Nacional de Qualidade da Madeira (CNQM): 

* Definir as diretrizes do Programa Nacional de Qualidade da Madeira;

* Coordenar o trabalho relacionado com a definição e com o estabelecimento 

de padrões técnicos e de procedimentos de qualidade relativos ao processo de 

produção dos produtos a serem certificados;

* Definir os critérios de certificação de produtores e de fornecedores;

* Selecionar e qualificar auditores de qualidade;

* Aprovar os relatórios de auditoria e emitir os certificados de qualidade;

* Decidir no caso de queixa de consumidores e de reclamações.

PORTA DE ENTRADA As atenções – e as preocupações – da socie-

dade com os problemas ambientais e com a sustentabilidade na utilização dos recur-

sos naturais são crescentes e globalizadas. Por isso, a maioria dos mercados tornou 

primordial a divulgação da procedência de cada produto. Os selos de certificação fo-

ram o caminho mais honesto e garantido para que estes quesitos fossem cumpridos 

e, de forma responsável, cobrados pelas certificadoras. Além disso, os processos de 

implementação de um sistema de gestão florestal sustentável aumentam a eficiência 

e a produtividade das explorações.

No Brasil, o  Programa Nacional de Qualidade da Madeira (PNQM), além de gerar 

a sustentabilidade das produções de painéis de madeira, é caminho para a certifica-

ção CE. O compensado de madeiras tropicais também foi incorporado ao PNQM e 

mais produtos deverão entrar neste processo. Conforme informações da Abimci, para 

assegurar independência das atividades de certificação e da credibilidade do proces-

so, também foi criado o Conselho Nacional de Qualidade da Madeira (CNQM). Sine qua non
Certification paves the way for products to circulate smoothly throughout 

different markets around the world and has become almost a requirement

REINFORCEMENT: CNQM  acts as a supervisor of the 
National Program for Quality Wood, created by Abimci

Certifications cover all stages of forests, from plant-

ing to finished products, and have become consensus 

among investors of the sector. Most organizations, if 

not yet in compliance with certification standards, are 

undergoing some kind of adjustment process. “Many 

plywood panel and door companies have invested 

heavily, in anticipation to the present requirements”, 

explains Jeziel Adam de Oliveira, executive superin-

tendent of the Brazilian Association of Mechanically 

Processed Wood (Abimci).

Abimci keeps an eye on certifications –which go 

through several processes – of products under its su-

pervision. “We keep the entire production cycle under 

control. Then come regular random laboratory tests”, 

Oliveira explains. He notes that an interesting phenom-

enon has been occurring. Certification is a volunteer 

practice, but is becoming very common among the 

agents of the sector. “And, although being a costly 

process, it ends up generating benefits later, as it adds 

value to the products and paves the way for them to 

circulate freely in the international market”, Abimci’s 

executive secretary points out. 

For shipments to the European Community, the CE 

label is required. It became mandatory in April 2004 

for all wood panels entering into this economic venue. 

The standard, regulated by the Construction Products 

Directive, incorporates the wood panels into the works 

in permanent form, both for civil engineering and civil 

construction. The essential objectives include the compli-

ance with certain standards related to stability, mechani-

cal resistance, protection against fire, hygiene, health, the 

environment, safe use, protection against noise, besides 

resulting into energy savings and heat retention. 

ENTRY GATE   Society’s attentions – and concerns – regarding envi-

ronmental problems and sustainable use of the natural resources are globally on 

the rise. This is why most markets have made a requirement to track each product 

back to its origin. Certification seals have turned into the best and most guaran-

teed courses for the compliance with these requisites and, in responsible manner, 

required by the certifying companies. Furthermore, the implementation processes 

of a sustainable forest management system boost the efficiency and productivity 

of all forest explorations. 

In Brazil, the National Wood Quality Program (PNQM), besides imparting sus-

tainable wood panel productions, is the right course for the CE certification. Tropical 

plywood has also been incorporated into the PNQM and other products are to enter 

the process. According to information from Abimci, to guarantee independent pro-

cess credibility and certification activities, the National Council for Wood Quality was 

also created (CNQM).

RULES

The following are the responsibilities of the National Council for Wood Quality (CNQM):

• Define the directives of the National Council for Wood Quality;

• Coordinate the work related to the definition and establishment of technical standards 

and quality procedures relative to the production process of products to be certified;

• Define the certification criteria for producers and suppliers;

• Select and qualify quality auditors;

• Approve the audit reports and issue quality certificates;

• Take decisions in the case of consumer complaints.
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PROJETOS

* Cenibra, Klabin, Suzano, Votorantin e Aracruz têm perto de 870 mil hectares de florestas selecionados para comercialização de créditos de carbono. Três outros projetos 

brasileiros estão em análise na CCX.

Linhas de crédito
Empresas brasileiras consolidam o mercado de créditos de carbono, com 

projetos que inspiram novas iniciativas para curto e médio prazos

As empresas brasileiras do setor florestal consolidaram 

no período 2006/07 uma importante e crescente opção de 

negócios na venda de créditos de carbono e estão garan-

tindo boa posição no mercado mundial. Cinco companhias 

– Klabin, Suzano, Votorantim, Aracruz e Cenibra –, que 

somavam cerca de 220 mil hectares de florestas plantadas 

habilitadas à comercialização dos créditos de carbono, de-

vem quadruplicar a área até o final de 2007. 

Estas empresas tiveram seus projetos aprovados na 

Chicago Climate Exchange (CCX), bolsa norte-america-

na integrada por organizações não-governamentais e 

empresas que se comprometeram a reduzir a emissão 

de gases de efeito estufa. A CCX é representada no Bra-

sil pela Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sus-

tentável (FBDS). Segundo o diretor-superintendente da 

FBDS, Walfredo Schindler, a partir de 2007 a orientação 

é que toda a área plantada seja disponibilizada para 

comercialização de créditos de carbono.

Em fevereiro de 2007 foram comercializadas 3,6 

milhões de toneladas de carbono; em março, 1,6 mi-

lhão de toneladas; e em abril, outras 1,6 milhão de 

toneladas. A média mensal de vendas evoluiu de 120 

mil/t por mês em 2005 para 860 mil/t em 2006. Em 

2007, situa-se em cerca de 2 milhões/t ao mês. Desde 

que a bolsa iniciou as atividades, em 2003, o preço pela 

tonelada aumentou de US$ 0,90 em 2003 para US$ 

5,30 em 2006. Em meados de 2007, situava-se em US$ 

4,00. “Para as empresas, o ganho não é só econômico, 

mas também institucional. Isso é muito bom para a 

imagem”, enfatiza Schindler.

PLATAFORMA A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), de São 

Paulo, também se prepara para entrar no mercado de créditos de carbono. A 

comercialização deve iniciar-se no segundo semestre de 2007, ainda sem data 

confirmada, e será feita via registro eletrônico de contratos de compra e venda de 

redução de emissões. A plataforma de negociação já se encontrava pronta para 

entrar em operação.

The Brazilian companies of the forest sector consolidated an important and ris-

ing business option over the 2006/07 period, consisting in the sale of credit carbons 

thus ensuring a good position in the world market. Five companies – Klabin, Suzano, 

Votorantim, Aracruz and Cenibra -, which together possess around 220 thousand 

hectares of planted forests, qualified for carbon credit trading, are set to quadruple 

the area by 2007. 

These companies had their projects approved by the Chicago Climate Exchange 

(CCX), a North-American exchange corporation that comprises non-governmental 

organizations and private companies committed to reduce greenhouse gas emissions. 

CCX is represented in Brazil by the Brazilian Sustainable Development Foundation 

(FBDS). According to FBDS’s director superintendent, Walfredo Schindler, from 2007 

onward, the suggestion is to make the planted area available for carbon credits.

In February 2007, 3.6 million tons of carbon credits were negotiated; in March, 

1.6 million tons; in April, another 1.6 million. Average monthly sales rose from 120 

thousand in 2005 to 860 thousand tons in 2006. In 2007, it is around 2 million tons 

per month. Since the exchange corporation started operating, in 2003, the price per 

ton jumped from US$ 0.90 in 2003 to US$ 5.30 in 2006. By mid 2007, it was at US$ 

4.00. “For the companies, this gain is not only economic, but also institutional. It is 

good for the image”, Schindler points out.

PROJECTS

* Cenibra, Klabin, Suzano, Votorantim and Aracruz possess around 870 thousand hectares of selected forests for trading carbon credits. Three other Brazilian projects are under 

analysis by the CCX.

PLATFORM   The Mercantile & Futures Exchange (BM&F), in São Paulo, 

is also bracing itself for the carbon credit market. Trading should start in the second 

half of 2007, date to be confirmed, and is to be done via electronic buying and selling 

emission reductions contracts. The negotiating platform is ready to start operating.

Credit lines
Brazilian companies consolidate the carbon credits market, with projects 

that lead to new initiatives in the short- and medium-term
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NA PRÁTICA O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Tasso Aze-

vedo, afirma que a vantagem maior no desenvolvimento de técnicas de cultivo e de 

reflorestamento com espécies nativas está na ocupação da área de reserva legal da 

Amazônia. “São áreas vastas, degradadas, que só podem ser recompostas com estas 

espécies”, frisa. 

Silvio Brienza Júnior, da Embrapa Amazônia Oriental, diz que, em termos de re-

posição florestal, a realidade amazônica está aquém da demanda atual por madeira. 

“Torna-se necessário um programa de fomento florestal, que integre atividades 

agrícola e florestal, numa mesma unidade de produção, e que abranja os agronegó-

cios familiar e empresarial”, assinala. Dessa forma, garante, será possível aumentar a 

oferta de madeira tropical a médio e longo prazos, em situação proporcional à escala 

regional e com a participação de diferentes atores sociais.

De acordo com o pesquisador, o banco de dados disponível para os meios cien-

tíficos já atesta que sistemas de produção, baseados em enriquecimento de floresta 

secundária, com plantio a pleno sol, integração lavoura-pastagem-floresta, ou sis-

temas agroflorestais, já podem ser usados, desde que respeitadas as limitações e as 

condições regionais. Mas sentencia: para que plantações florestais sejam incorpora-

das à paisagem amazônica, não se deve levar em conta somente o conhecimento 

acadêmico. “Na prática, existem muitas experiências conduzidas que podem forne-

cer lições e recomendações para este tipo de projeto”, salienta  Brienza Júnior.

Muito legal

FUTURO NATIVO: Transformar a Amazônia em 
uma região sustentável pode ser a via para inibir e 

retrair o desmatamento da área

Por mais paradoxal que possa parecer, o Brasil 

acordou para um projeto impensável até há bem pou-

co tempo: o reflorestamento da região amazônica. A 

proposta, que ganha características de apelo popular 

e torna-se uma tendência nos campos empresariais e 

científicos, une o sentimento de conservação da prin-

cipal floresta nativa e a demanda necessária de ativi-

dades econômicas ambientalmente mais sustentáveis 

para cerca de 20 milhões de  pessoas que formam a 

população regional, com os conhecidos reflexos ao 

meio ambiente brasileiro e mundial.

Para o pesquisador Silvio Brienza Júnior, da Embrapa 

Amazônia Oriental, do Pará, o grande desafio é desenvol-

ver um programa nestes moldes e torná-lo compatível 

com a realidade regional. Segundo ele, do ponto de vista 

florestal, é possível estabelecer a utilização da floresta 

nativa, via seu manejo policíclico, e o aproveitamento 

para o plantio florestal das extensas áreas alteradas e 

degradadas. “A reincorporação ao processo produtivo das 

áreas alteradas pode contribuir significativamente para o 

aumento da oferta de madeira de elevado valor econô-

mico e para diminuir a pressão sobre as florestas nativas”, 

destaca o pesquisador, que atualmente avalia as caracte-

rísticas de espécies plantadas há 30 anos na Amazônia.

Brienza explica que a silvicultura de plantações 

começou na Amazônia no final da década de 1950. Na 

época, peritos da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), juntamente com es-

pecialistas brasileiros, iniciaram um trabalho de teste de 

espécies florestais. Ao longo deste tempo, houve esforços 

de diferentes organismos nacionais e mais de 100 espé-

cies foram plantadas, experimentalmente, sob diferentes 

condições ambientais. “Muitos trabalhos foram aban-

donados ou acabaram perdidos, mas o conhecimento 

científico acumulado, embora restrito a poucas espécies, 

é suficiente para orientar atividades econômicas”, revela.

Totally legal
Taking advantage of Legal Amazon’s products and reforestations is the way 

to channel the native species towards the national research focus

NATIVE FUTURE: Turning the Amazon into a sustainable 
region could be the way to inhibit and curb deforestation

Although it might seem paradoxical, Brazil has wo-

ken up to a project, which a few years ago would have 

been unthinkable: the reforestation of the Amazon 

region. The bid, which has been gaining momentum 

as a popular appeal, and is now gradually making its 

way into the scientific and entrepreneurial fields, unites 

the desire to preserve the native forests and the need 

for environmentally sustainable economic activities for 

around 20 million people of the region, with known re-

flections on the Brazilian and worldwide environment. 

In the view of Embrapa Eastern Amazon research-

er Silvio Brienza Júnior, based in the state of Pará, the 

great challenge is to develop a program of this kind, 

and at the same time, compatible with the regional 

reality. According to him, from a forest point of view, 

it is possible to establish the utilization of the native 

forest, via polyclinic management practices, whilst 

taking advantage of the huge altered and degraded 

areas for reforestation projects. “The reintegration of 

the altered areas into the production process might 

boost significantly offerings of highly valued timber, 

thus reducing the pressure over the native forests”, 

concludes the researcher, after having been evalu-

ating the characteristics of planted species in the 

Amazon region for over 30 years. Brienza explains 

that forest plantations started in the Amazon in the 

late 1950s. Back then, specialists of the United Na-

tions Food and Agriculture Organization (FAO), jointly 

with Brazilian specialists, started testing forest spe-

cies. Over all this time, efforts were made by national 

organs and more than 100 species were planted, on a 

trial basis, under different environmental conditions. 

Many such works were simply abandoned or got lost, 

but the scientific knowledge accumulated, although 

restricted to a few species, is enough to direct eco-

nomic activities”, he admits.

Aproveitamento dos produtos e reflorestamento da Amazônia Legal 
posiciona as espécies nativas no foco da pesquisa nacional
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PESQUISA

Até 2008 deve estar definida a criação do Centro de Desenvolvimento e Dis-

seminação da Silvicultura de Espécies Nativas no Distrito Florestal Sustentável 

do Carajás. Esse centro será criado pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e pela 

Embrapa, com apoio de organismos públicos e privados, por meio de convênios 

e através de apoio a projetos específicos. Paralelamente, segundo o diretor-ge-

ral do SFB, Tasso Azevedo, é realizado trabalho para que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibilize linhas especiais de 

incentivo à silvicultura nativa.

O potencial do Paricá
Nas experiências das indústrias madeireiras da 

Amazônia Legal em busca do manejo comercial de 

espécies nativas, o paricá (Schizolobium amazoni-

cum) surge como uma das mais promissoras. A árvore 

alcança ponto de corte entre oito a 10 anos e pode-se 

aproveitá-la em um rebrote. Em alguns casos, depen-

dendo da finalidade, são processadas toras de seis anos. 

“Trata-se de uma árvore para madeira branca, de rápido 

crescimento, aproveitada na produção de compensado, 

de laminados e de molduras”, explica Guilherme Carva-

lho, diretor-técnico da Associação das Indústrias Madei-

reiras de Exportação do Pará (Aimex).

Segundo ele, alguns importadores preferem este 

material por sua uniformidade. “É uma alternativa 

interessante, pois as indústrias encontram no paricá 

uma capa uniforme em cor, peso e textura”, ressalta 

Mauro dos Santos Carvalho, engenheiro florestal res-

ponsável pelo reflorestamento da Pampa Exportações 

e autor do livro Manual do reflorestamento com base 

em trabalhos realizados no Pará. Na publicação, des-

creve as técnicas de implantação, condução e corte de 

florestas nativas, como as de paricá, mogno (Swiete-

nia macrophylla), cedro (Cedrella fissilis), sumaúma 

(Ceiba pentandra), frejó (Corda goeldiana), jatobá 

(Hymenaea courbaril L.) e ipê-amarelo (Tabebuia 

serratifolia), além das exóticas teca (Tectona grandis 

L) e mogno africano (Khaya ivorensis).

Ainda segundo o autor, o tempo para que chegue 

ao ponto de corte – além de sua condição de árvore 

nativa, que favorece o plantio com manejo sustentável 

em algumas regiões – faz com que o paricá tenha re-

torno mais rápido dentre as espécies que estão sendo 

aproveitadas pela indústria estabelecida na Amazônia 

Legal. “Mas, dentro do conceito de manejo, e onde 

for possível, recomendamos consorciá-lo com outras 

espécies”, frisa. 

O Pará tem entre 60 mil e 80 mil hectares de 

paricá plantados. Apenas uma empresa tem 20 mil 

hectares, e já dispõe de 50 mil metros cúbicos para 

comercialização. A procura tem sido grande. No Pará 

também está entrando em testes de laminação a su-

maúma, com corte entre seis e sete anos.

ALIADO O paricá receberá importante aliado a partir de 2008. Uma ação 

conjunta de universidades, instituições governamentais, organizações não governa-

mentais (ONGs) e empresas privadas deverá instalar no Pará o Centro de Pesquisas do 

Paricá, com o objetivo principal de investir no melhoramento genético dessa árvore.

ESPÉCIES

Estudos da Embrapa apontam que algumas espécies, como morototó (Didy-

mopanax morototoni), paricá (Schizolobium amazonicum), tatajuba (Bagassa guia-

nensis), quaruba verdadeira (Vochysia maxima), castanha-do-pará (Bertholetia ex-

celsa) e cumaru (Dipterix odorata), podem ser plantadas a fim de produzir madeira 

para serraria, enquanto taxi-branco (Sclerolobium paniculatum) é mais indicado 

para fins energéticos.

IN PRACTICE   The general director of Brazil’s Forestry Service depart-

ment, Tasso Azevedo, has it that the most relevant advantage in the development 

of cultivation techniques and reforestation with native species lies in the occupation 

of the Amazonian Legal Reserve area. “It comprises huge degraded regions, and to 

recompose them, native species are the right course”, he stresses. 

Silvio Brienza Júnior, from Embrapa Eastern Amazon, says that, in terms of 

forest reposition, the Amazonian reality falls behind the present rates of demand 

for timber. “A forest fostering program is urgently needed, one that integrates agri-

culture and forestry activities, in a unique production unit, comprising both family 

and entrepreneurial agribusiness”, he points out. According to him, this will make it 

possible to boost the offer of tropical wood in the medium- and long-term, propor-

tional to regional scales and with the participation of different social players.

According to the researcher, the database available to scientists attests to 

the fact that production systems, based on the enrichment of secondary for-

ests, planted in the open, in the crop-pastureland-forest integrating system, 

or agroforestry systems, can already be used, provided all regional conditions 

and limitations are respected. He however declares: to incorporate planted for-

ests into the Amazon setting, academic knowledge is not enough. “In practice, 

many experiments have been conducted, and they could dictate the course for 

this type of project”, Brienza Júnior recounts.
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RESEARCH 

The creation of the Carajás Native Species Sustainable Forestry District Center 

for the Development and Dissemination of Silviculture is to be defined by 2008. 

The center is to be created by the Brazilian Forestry Service (SFB) and by Embrapa, 

backed by public and private organs, through covenants and specific projects. 

Meanwhile, according to SFB’s general director, Tasso Azevedo, efforts are being 

done so as to get from the National Bank for Economic and Social Development 

(BNDES) credit lines for native tree plantations.

 The potential of the parkia pendula
Experiments conducted by the Legal Amazon indus-

tries on the commercial management of native species 

point to the parkia pendula (Schizolobium amazonicum) 

as one of the most promising. The tree reaches the cutting 

point at the age of 8 to 10, and it keeps its commercial 

value as second-growth, too. In some cases, depending 

on the purpose, six-year old logs are processed. “It is a 

rapidly growing whitewood tree, used in the production 

of plywood, laminates and frames”, explains Guilherme 

Carvalho, technical director of the Association of Pará’s 

Export Timber Industries (Aimex).

According to him, some importers prefer the 

parkia pendula because of its uniformity. “It is in fact 

an interesting alternative, because of its compact log, 

uniform in color, weight and texture”, says Mauro dos 

Santos Carvalho, forest engineer responsible for the 

Pampa Exportações reforestation department  and 

author of the book “Reforestation Manual based on 

experiments conducted in Pará”. This publication de-

scribes the implementation, conduction and forest 

cutting techniques, of such species as parkia pendula, 

mahogany (Swietenia macrophylla), cedar (Cedrella 

fissilis), silkcotton (Ceiba pentandra), goeldi cordia 

(Corda goeldiana), senna (Hymenaea courbaril L.) 

and mimosa (Tabebuia serratifolia), besides the exotic 

theca (Tectona grandis L) and the African mahogany 

(Khaya ivorensis).
According to the author, the time to reach the 

cutting point – besides its status as native tree, which 

favors sustainable management in some regions 

– makes the parkia pendula the tree with the fastest 

return among the species commercially used by the 

industry based in the Legal Amazon. “Nevertheless, 

within the management concept, and wherever pos-

sible, we recommend to associate it with other spe-

cies”, he insists. 

There are 60 to 80 thousand hectares planted to 

parkia pendula in the state of Pará. One company alone 

possesses 20 thousand hectares and its commercial-

ization volume reaches 50 thousand cubic meters. De-

mand has been rising. In Pará, tests are being conduct-

ed on the use of silkcotton for lamination purposes.

ALLY   The parkia pendula is to receive an important ally in 2008. Joint ini-

tiatives by universities, government institutions, NGOs and private companies are 

installing the parkia pendula research center in the state of Pará, with the goal to 

invest in the genetic enhancement of this tree.

SPECIES

Embrapa studies show that the following logging species could be planted for 

sawmill purposes: morototó (Didymopanax morototoni), parkia pendula  (Schizolo-

bium amazonicum), tatajuba (Bagassa guia-nensis), quaruba verdadeira (Vochysia 

maxima), Brazil nut (Bertholetia excelsia) and cumaru (Dipterix adorata), whilst 

taxi-branco (Sclerolobium paniculatum) is recommended for energetic purposes.

O plantio de florestas com o propósito do aproveita-

mento energético tem amplo espaço para crescimento 

no Brasil. De acordo com dados da Embrapa Agroenergia, 

o volume de madeira consumida para este fim é de 22 

milhões de metros cúbicos ao ano. Dentro do ranking da 

demanda, 69% do total de lenha é utilizada para cocção 

de alimentos e na produção de carvão vegetal, o que repre-

sentou 12,42% da matriz energética brasileira em 2006.

O Brasil é o maior produtor e o maior consumidor 

mundial de carvão vegetal. O setor siderúrgico utiliza 

nada menos que 94% do total. Conforme estatísticas 

de entidades do setor silvícola, a produção de carvão 

vegetal em 2006 foi de 35,125 milhões de mdc (unida-

de de medida equivalente à quantidade de carvão que 

cabe em um metro cúbico). Desse total, 51% é originá-

rio de florestas plantadas e 49% de nativas. O consumo 

praticamente se equivale com a produção.

Dentro do setor siderúrgico, a maior demanda de 

carvão vegetal está na produção de ferro gusa, e que 

atingiu 32,451 milhões de toneladas em 2006, de 

acordo com números do Sindicato da Indústria do Fer-

ro no Estado de Minas Gerais (Sindifer). A exportação 

chegou a 6 milhões de toneladas. Minas Gerais e Pará 

produziram 92% do ferro gusa brasileiro. A maior ou 

menor demanda externa por esse produto determina o 

uso do carvão vegetal, que ainda perde para o carvão 

mineral. Este representa dois terços do consumo do se-

tor siderúrgico nacional.

O chefe-geral da Embrapa Agroenergia, pesqui-

sador Frederico Durães, observa que há grande espaço 

para incremento das florestas energéticas no Brasil. 

Segundo ele, a área plantada atual não ultrapassa a 1,7 

milhão de hectares. Conforme apontamentos feitos em 

alguns estudos, até 2020 o plantio de florestas terá que 

aumentar 54%, considerando-se a proporcionalidade 

no consumo entre plantadas (44%) e nativas (56%). 

“No entanto, para diminuir a pressão sobre as nativas, 

o ritmo de crescimento das florestas plantadas precisa 

ser bem maior”, avisa. 

Bate na madeira
Plantio de florestas para fins energéticos é uma necessidade no Brasil, a 
fim de reduzir o uso de espécies nativas e assegurar o abastecimento

PREOCUPAÇÃO Os dados relativos aos últimos anos preocupam os 

especialistas. Em 1995, salienta Frederico Durães, chefe-geral da Embrapa Agroener-

gia, 71% do carvão era proveniente de florestas plantadas, volume que em 2005 foi 

reduzido para 45%. Ele explica que, como o setor siderúrgico está concentrado nos 

estados de Minas Gerais e do Pará, os biomas da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia 

e da Mata Atlântica, próximos a essas regiões, estão propensos à extração de madeira 

de matas nativas para a transformação em carvão. “Isto ocorre devido à insuficiente 

quantidade de florestas plantadas para fins energéticos”, evidencia.

No Brasil, a demanda por florestas energéticas está distribuída entre o setor 

de transformação para obtenção de carvão para siderúrgicas (39%); as residências 

(32%); o setor industrial, nos ramos de cimento, químico, alimentos, bebidas, cerâ-

micas e papel e celulose (21%); e a agricultura (6%).
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Forest planting for energy purposes is poised to ex-

pand enormously in Brazil. According to data from Em-

brapa Agroenergy, the volume of wood consumed for 

this purpose is 22 million cubic meters a year. Within 

the range of demand, 69% of the wood is for cooking 

needs and for the production of charcoal, which repre-

sented 12.42% of the Brazilian energy matrix in 2006.

Brazil is the biggest worldwide producer and 

consumer of vegetal coal. The metallurgy sector uti-

lizes as much as 94% of the total. According to sta-

tistical figures released by entities of the silvicultural 

sector, the production of vegetal coal in 2006 reached 

35.125 million mdc (the equivalent of one cubic me-

ter of coal). Of this total, 51% is from planted forests 

and 49% from native. Consumption is practically on 

par with production. 

Within the metallurgy sector, there is very high 

demand of vegetal coal for the production of pig iron, 

which reached 32.451 million tons in 2006, according 

to figures from the Iron Industry Union of Minas Gerais 

(Sindifer). Exports amounted to 6 million tons. Minas 

Gerais and Pará produced 92% of this total. Higher or 

lower demand for this product from abroad defines the 

use of vegetal coal, still lower than mineral coal, which 

represents two thirds of the total needs of the national 

metallurgy sector. 

Embrapa Agroenergy chief-executive, researcher 

Frederico Durães, observes that there is room for more 

energy forests in Brazil. According to him, the present 

area is no bigger than 1.7 million hectares. According 

to findings by some studies, forest plantings must 

increase 54% until 2020, if the consumption propor-

tion of 44% (planted) and 56% (native) is considered. 

“Nevertheless, if pressure over native forests is to be 

relieved, the growth rhythm of planted forests should 

be much faster”, he warns. 

Knock on wood
Forest planting for energy purposes is a need in Brazil if the 
use of native species is to be reduced and supply ensured

PREOCCUPATION   Data related to the past years are a cause of 

concern for specialists. In 1995, Embrapa Agroenergy chief-executive Frederico 

Durães recounts, 71% of the all coal came from planted forests, and in 2005 it was 

45%. He explains that, as the metallurgy sector is concentrated in the states of 

Minas Gerais and Pará, the biomes of the Caatinga, Cerrado, Amazon and Atlantic 

Forest, close to these regions, are subject to have their native trees cut down for 

coal. “This is bound to happen because planted forests are not enough to meet 

energy needs”, he points out. 

In Brazil, the demand for energy forests is split into the transformation sector 

for coal for the metallurgy industry (39%); households (32%); the industrial sector, 

including the segments of cement, chemistry, food, beverage, ceramics, paper and 

cellulose (21%); and agriculture (6%).

Os	trilhos	estão	abertos
Com a latente necessidade de aumento no plantio de florestas, o governo federal 

tem dado sua colaboração por meio de programas de fomento. Dentro da meta esta-

belecida pelo Programa Nacional de Florestas (PNF), até 2007 deverão ser plantados 

500 mil hectares por ano. Conforme o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, pesqui-

sador Frederico Durães, em 2005, incluindo reformas, os plantios florestais em geral, 

para celulose, energia e outros fins, totalizaram 553 mil hectares.

O PNF possui cinco linhas de crédito, voltadas principalmente para pequenos e 

médios produtores. “O objetivo é que eles tenham participação efetiva na expansão 

da área de florestas plantadas em bases sustentáveis”, explica o pesquisador. Da área 

introduzida em 2005, 130 mil hectares (23,6%) tiveram origem nos programas de 

fomento, enquanto 423 mil hectares (76,4%) se originaram de plantios próprios.

Segundo o chefe-geral da Embrapa, em meio à urgência para que se reverta o 

cenário quanto à utilização majoritária de florestas nativas na produção de energia, 

alguns exemplos já começam a aparecer. É o caso da Plantar, empresa mineira do se-

tor siderúrgico que foi a primeira no mundo a aprovar metodologia de linha de base e 

de monitoramento para o plantio de florestas de eucalipto com fins energéticos.

Frederico Durães cita ainda a criação do Distrito Florestal Sustentável do Carajás, 

entre os estados do Maranhão, do Tocantins e do Pará, voltado à implementação de 

florestas energéticas de eucalipto para sustentar o consumo regional. “É um marco 

no desenvolvimento da silvicultura com fins energéticos, em combinação com as 

demais atividades rurais”, acredita. A proposta prevê ainda um programa de desen-

volvimento sustentável para a área, em parceria com a Embrapa, integrando as ativi-

dades florestais com agricultura, pecuária e produção de biocombustíveis.

Na questão do aproveitamento de resíduos, os bons exemplos também exis-

tem. A BK Energia Itacoatiara, do Amazonas, pertencente ao grupo suíço Precious 

Woods, utiliza as sobras da madeireira para iluminar a cidade onde está instalada. 

Em Imbituva (PR), 42 serrarias aproveitam resíduos das plantações e dos proces-

sos industriais de espécies de eucalipto e de pinus da região, igualmente para 

produzir energia. Além de utilizar o que antes era desprezado e jogado no meio 

ambiente, estas empresas estão deixando de usar combustíveis mais poluentes e 

preservando a atmosfera.

The	trails	are	open	
With the latent need to boost forest plantings, the federal government has shown 

collaboration through fostering programs. Within the target defined by the National 

Forests Program (PNF), 500 thousand hectares are to be planted by 2007. Accord-

ing to Embrapa Agroenergy chief-executive, researcher Frederico Durães, in 2005, 

including reformations, forestry plantings in general, for cellulose, energy and other 

purposes, totaled 553 thousand hectares. 

PNF possesses five credit lines, predominantly geared toward small- and me-

dium-scale producers. “The target is to make them take part effectively in the ex-

pansion of sustainable planted forests”, says the researcher. Of the area introduced in 

2005, 130 thousand hectares originated from fostering programs while 423 hectares 

(76.4%) came from private plantings. 

According to Embrapa chief-executive, amid the urgent need to reverse the 

scenario as to the utilization of native forests for the production of energy, some 

examples have already surfaced. It is the case of Plantar, a metallurgy company in 

Minas Gerais the first in the world to approve a baseline methodology for monitoring 

planted eucalyptus lots for energy purposes. 

Frederico Durães also cites the Sustainable Forestry District in Carajás, a joint 

initiative involving the states of Maranhão, Tocantins and Pará, focused on the imple-

mentation of eucalyptus energy forests to fulfill the regional needs. “It is a milestone 

in the development of silviculture for energy purposes, in conjunction with other rural 

activities”, he believes. The bid also includes a sustainable development program for 

the area, in partnership with Embrapa, integrating the forestry activities with agricul-

ture, cattle farming and the production of biofuels. 

With regard to the matter of taking advantage of residues, good examples to be 

followed also exist. BK Energia Itacoatiara, a company of the Swiss group Precious 

Woods, based in the Amazon, utilizes the residues generated by the sawmill to pro-

duce electric energy for the town where it is based. In Imbituva (PR), 42 sawmills 

also produce energy with the residues from the eucalyptus and pinus industrializa-

tion processes. Besides taking advantage of what was normally discarded into the 

environment, these companies are no longer spewing emissions into the atmosphere 

from the highly polluting fossil fuels. 
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tecnologia

Tecnologia quente

A Bricarbras, de Jaguariaíva (PR), indústria do Gru-

po Hubner, desenvolveu uma tecnologia inédita, capaz 

de revolucionar a produção de carvão vegetal no Brasil. 

Em busca de solução mais moderna, eficiente e de baixo 

impacto ambiental para os fornos de carvão vegetal que 

alimentarão a futura siderúrgica de ferro gusa do grupo, 

em Ponta Grossa (PR), a Bricarbras desenvolveu um forno 

metálico que usa tecnologias limpas, reaproveita a fuma-

ça e um conjunto de gases tóxicos, jogando na amosfera 

apenas vapor d’água e gás carbônico. O rendimento, pela 

eficiente conversão da lenha em carvão, é 50% superior 

ao dos sistemas tradicionais.

A célula de carbonização desenvolvida pela Bri-

carbras é composta de oito fornos, estufa de secagem 

da madeira e queimador de fumaça. A unidade produz 

entre 3,5 mil e 4 mil metros cúbicos de carvão/mês. Em 

busca de eficiência e com a preocupação de neutralizar a 

emissão de gases poluentes, a CBCC, instalada em Minas 

Gerais, adquiriu a primeira célula – conjunto de oito forno 

com capacidade para produzir 4 mil m3 de carvão men-

sais –, por R$ 3 milhões. Células iguais foram instaladas 

no Paraná e no Mato Grosso. A Bricarbras pode produzir 

seis unidades deste porte por mês e está colocando no 

mercado peças compactas para até 600 m3.

Grupo Hubner desenvolve tecnologia limpa para queima do carvão 
vegetal e pode revolucionar os processos na atividade industrial

VANTAGENS O presidente da Bricarbras, Nelson Hubner, explica que o forno reduz para oito horas o 

processo de carbonização. No sistema tradicional, levaria de 10 a 15 dias. Para produzir um metro cúbico (m3) de 

carvão, o método precisa de 1,5 metro cúbico de madeira, enquanto os fornos de alvenaria necessitam de 2 me-

tros cúbicos. “Uma única célula, com produção mensal de 600 m3, substitui 30 fornos tradicionais e os ganhos de 

eficiência reduzem em até 50% os custos para quem tem matéria-prima própria”, salienta o gerente de Pesquisa 

e Desenvolvimento da Bricarbras, Alexandre Pimenta. 
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PRÊMIO

O sistema de queima de carvão com tecnologias limpas ganhou notoriedade in-

ternacional a partir do reconhecimento de uma das principais premiações brasileiras 

na área de meio ambiente. O projeto do Grupo Hubner venceu a categoria “Tecnolo-

gia” do Prêmio Ambiental Von Martius, entregue pela Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha. Concorriam 168 projetos nacionais.

FUMAÇA Além da eficiência, o sistema é inovador pelo aproveitamento 

dos gases da fumaça, canalizados para um queimador, que realimenta a carboni-

zação e a secagem da lenha. Operando com temperaturas de até 1.100ºC, destrói 

substâncias tóxicas, como alcatrões e partículas pirolenhosas, liberando ao meio 

ambiente só vapor da umidade da madeira. O processo elimina o metano, um dos 

gases causadores do efeito estufa. A empresa usa um sistema de microondas com o 

qual seca até 250 m3 de lenha em 48 horas, com níveis de umidade de até 4%.

Bricarbras, in Jaguariaíva (PR), an industry of 

Grupo Hubner, has developed a completely new tech-

nology, likely to revolutionize the production of vegetal 

coal in Brazil. In search of  more modern, efficient and 

low environmental impact solution for vegetal coal 

kilns, which is to power the future pig iron foundry of 

the group, in Ponta Grossa (PR), Bricarbras developed 

a metallic kiln, based on clean technology, which re-

uses the smoke and a series of toxic gases, spewing 

only water vapor and carbonic acid gas into the air. Its 

performance in converting wood into charcoal is 50% 

higher than in conventional systems.

The cell carbonization system developed by Bri-

carbras comprises eight kilns, wood drying canister 

and smoke burner. The plant produces from 3.5 to 4 

thousand cubic meters of charcoal a month. In search 

of efficiency and concerned with neutralizing the emis-

sion of polluting gases, CBCC, based in Minas Gerais, 

acquired the first cell – a set of eight kilns with the 

capacity to produce 4 thousand m³ of charcoal a month 

-, for R$ 3 million. Similar cells were installed in Paraná 

and Mato Grosso. Bricarbras produces six units of this 

size per month and is now launching into the market 

compact units for producing up to 600 m³.

REWARD

The clean technology charcoal making system gained international acclaim and 

was given one of the main awards related to environment matters in Brazil. The 

Grupo Hubner project was the winner of the Von Martius Environment Protection 

Award, in the “Technology” category, given by the Brazil-Germany Industry and 

Trade Chamber. The contest included 168 national projects.

Hot technology
Grupo Hubner develops clean technology for producing vegetal 

coal and might revolutionize the process at industrial level

BENEFITS   Bricarbras president Nelson Hubner explains that the kiln 

reduces to eight hours the carbonization process, while in the traditional system it 

takes 10 to 15 days. To produce a cubic meter (m³) of charcoal, the method needs 

1.5 m³ of wood, while the traditional brick kilns need 2 m³. “One cell, with a month-

ly output of 660 m³, replaces 30 traditional kilns and the efficiency gains reduce the 

production costs by 50% for those who have their own raw material”, says Bricar-

bras manager of Development and Research, Alexandre Pimenta. 

SMOKE   In addition to its efficiency, the system is innovative, as it reuses smoke 

gases, channeled into a burner, and it refees the carbonization and wood drying process. 

Operating at temperatures of up to 1,100ºC, it destroys toxic substances, like tar and 

pyrolignose particles, spewing into the air only wood humidity vapors. The process elimi-

nates methane, one of the greenhouse gases. The company uses a system of microwaves 

to dry up to 250 m³ of wood in 48 hours, at 4% humidity levels. 
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A cadeia produtiva da silvicultura no Brasil dispõe de 

ferramentas de apoio para dimensionar o seu negócio. São 

os softwares desenvolvidos pela Embrapa Florestas, de 

Colombo (PR), que proporcionam novas análises sobre a 

realidade das plantações. O usuário fornece os dados de in-

ventário de uma floresta e o sistema prevê, por exemplo, o 

crescimento e a produção em qualquer idade, informando 

o volume total e o volume por classe de utilização industrial 

(laminação, serraria, celulose e energia). É possível tam-

bém configurar diversos cenários, tendo por base projeções 

e variações de custos e de preços.

O SisPlan é composto pelos programas Planin e Replan 

e por outros específicos para a espécie plantada, no caso: Si-

sAcacia, SisAraucaria, SisBracatinga, SisPinus e SisEucalipto. 

Estes últimos viabilizam a elaboração de cronogramas para 

a realização de desbastes, indicando o tipo de desbaste 

adequado, e de cortes finais, visando à sustentabilidade da 

produção e à máxima rentabilidade econômica. Fornecem 

ainda planos de manejo para a produção sustentável, um 

dos requisitos básicos para a certificação.

O Planin é um software para análise econômica da 

produção florestal. Considera os diversos segmentos de 

custos operacionais de implantação, de manutenção e de 

exploração florestal e fornece fluxos de caixa, análise de 

sensibilidade e os critérios de análise econômico-financeira 

mais utilizados pelas maiores empresas do Brasil. O Replan 

indica a rentabilidade econômica por idade, subsidiando a 

decisão sobre rotação da floresta.

Os programas têm como público-alvo empresas 

florestais, produtores, cooperativas, empresas de assis-

tência técnica, prefeituras, associações e universidades. 

“A escolha do regime de manejo ideal tem agregado 

valor médio estimado em, pelo menos, 15% sobre a 

rentabilidade econômica da floresta”, destaca Edilson 

Batista de Oliveira, pesquisador da Embrapa. O SisPlan 

oferece as informações necessárias para quem preten-

de realizar manejo rentável e otimizado, permitindo 

antecipar contratos de venda e assegurar a absorção da 

produção pelo mercado.

Manejo virtual
Embrapa Florestas dispõe de diversos softwares florestais, desenvolvidos 
em ambiente Windows, para o manejo de reflorestamentos

FERRAMENTAS: Softwares como o Planin e o 
Replan são de fácil compreensão e uso para a 
realização de análises econômicas

The silviculture production chain in Brazil counts on a 

great number of support tools to dimension its business. 

They are the softwares developed by Embrapa Forests, 

based in Colombo (PR), which provide additional analyses 

of the reality of a woodlot. Users furnish inventory data of a 

forest, and the system, for example, anticipates the growth 

rate and the production volumes at any given age, provid-

ing information on the total volume and the volume per 

specific industrial use (laminate, sawmill, cellulose and 

energy). It is also possible to configure several scenarios, 

based on projections and cost/price variations. 

The SisPlan comprises the Planin and Replan pro-

grams and others, specific for planted species, like: 

SisAcacia, SisPine, SisBracatinga and Sis Eucalyptus. The 

latter ones are specific for the elaboration of chrono-

grams for thinning out purposes, indicating the type of 

appropriate thinning out procedures, aimed at produc-

tion sustainability and maximum economic profits. They 

also furnish management plans for sustainable produc-

tion, a basic requirement for certification. 

Planin is a software for an economic analysis of for-

estry output. It considers the various operational costs 

of the different segments, including implementation, 

maintenance and forest exploration, and it also furnishes 

cash flows, sensitivity analyses and the most utilized 

economic and finance criteria by big Brazilian compa-

nies. The Replan indicates the economic yields per age, 

serving as an input for forest rotation decisions. 

The target public of the programs are forestry com-

panies, producers, cooperatives, technical assistance 

companies, municipal administrations, associations 

and universities. “The choice for an ideal management 

regimen has added average value estimated at 15% 

over the economic yield of the forest”, says Edilson 

Batista de Oliveira, Embrapa researcher. The SisPlan of-

fers the necessary information for those interested in 

optimal and profitable management, allowing for the 

anticipation of sales contracts, whilst guaranteeing a 

market for the product. 

Virtual management
Forestry software, in Windows format, for reforestation 

management is available at Embrapa Forests

TOOLS: Types of softwares like Planin and 
Replan are easy to understand and use, and 
are specific for economic analyses
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pesquisa

A pesquisa em silvicultura no Brasil tem como 

referência o trabalho desenvolvido em cinco centros, 

que se transformaram em pólos de estudo e de di-

vulgação dos assuntos pertinentes à área. São eles o 

Fundo de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef ), o 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef ), o 

Centro de Pesquisas Florestais (Cepef ) e a Sociedade 

de Investigações Florestais (SIF), todos integrados 

a universidades. Do lado oficial, as atividades estão 

concentradas na Embrapa Florestas, localizada em 

Colombo (PR), e que é vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A associação com empresas e com instituições do 

setor privado, além dos demais organismos públicos e 

das organizações não-governamentais, é marca do tra-

balho feito por todas as unidades. Elas têm como obje-

tivo comum aprimorar científica e tecnologicamente o 

setor florestal brasileiro, com a meta de incrementar a 

produtividade, reduzir custos, ampliar a oferta de pro-

dutos no mercado e conservar o meio ambiente. 

A Embrapa Florestas, criada em 1978, tem no seu 

histórico o desenvolvimento de estudos sobre eucalipto 

e pinus, mas esses não são os únicos temas abordados. 

A acácia negra e as espécies nativas também ganham 

atenção. A estrutura é formada por 65 pesquisadores. No 

mesmo Estado em que se encontra a sede da Embrapa 

Florestas funciona desde 1971 igualmente o Fupef, con-

veniado à Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

A união permite a integração acadêmica, via-

bilizando a realização de dissertações e de teses 

de alunos do Programa de Pós-Graduação em En-

genharia Florestal. Há ainda iniciativas junto a em-

presas associadas e não-associadas, tanto do Brasil 

quanto do exterior, e parceria com instituições de 

países como Alemanha, Estados Unidos, África do 

Sul e Nova Zelândia. 

Fontes
de saber

BRAÇO FORTE: Parcerias 
com empresas privadas 

são aspecto comum nos 
centros de pesquisa e 
ajudam a financiar as 

atividades

O desenvolvimento técnico e científico da silvicultura brasileira passa com 
muita ênfase pela atuação de cinco centros de referência no País

MUITO ESTUDO O Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef ), instalado em Piracicaba (SP), atua de forma conjunta com 

a Universidade de São Paulo (USP), envolvendo a participação de departamentos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq). 

Criada em 1968, a instituição tem a contribuição de 24 empresas associadas, além de outras que participam em projetos específicos. 

Em Minas Gerais, a Sociedade de Investigações Florestais (SIF) resulta da parceria firmada em 1974 entre a Universidade Federal de 

Viçosa e companhias privadas. A sociedade beneficia-se da estrutura física e de recursos humanos do centro universitário, que conta com 

700 professores e 30 departamentos. O Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) também são parceiros. 

O Centro de Pesquisas Florestais (Cepef ) é o destaque no Rio Grande do Sul, atuando desde 1986. Como parte do convênio entre a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (Fatec), o centro conta com a participação de 

professores da instituição de ensino superior. Junto com as investigações florestais, o Cepef também é responsável por promover seminários, 

conferências, simpósios, reuniões técnicas e cursos de atualização.
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Research on silviculture in Brazil relies on the work carried out by five centers, which have become a refer-

ence in studies and publicity of matters pertinent to the area. They are as follows: the Forestry Research Fund 

of Paraná (Fupef), the Forest Research and Studies Institute (Ipef), the Forest Research Center (Cepef) and the 

Forest Investigation Society (SIF), all of them integrated with universities. On the government side, all activities 

are comprised by Embrapa Forests, located in Colombo (PR), linked with the Ministry of Agriculture, Livestock 

and Food Supply (Mapa).

Association with companies and private institutions, besides public organs and non-governmental orga-

nizations, is the mark of all works conducted by the units. Their common goal is to enhance scientifically and 

technologically the Brazilian forest sector, with the aim to increase productivity, reduce costs, expand offers to 

the market and preserve the environment. 

Embrapa Forests, created in 1978, has historically been involved with studies on pinus and eucalyptus 

species, among other matters. Black acacia and native species are also addressed. The structure comprises 65 

researchers. The Fupef, linked with the Federal University of Paraná (UFPR), operates in the same state where 

Embrapa Forests has been working since 1971. 

This joint work allows for academic integration, leading to dissertations and theses by students of the For-

est Engineering Post-Graduation Program. Initiatives also involve associated and non-associated companies, 

both in Brazil and abroad, and partnerships with institutions from countries like Germany, the United States, 

South Africa and New Zealand. 

Sources of 
knowledge
Brazilian silviculture’s technical and scientific 

development deeply depends on the performance 
of five reference centers in the Country

STRONG ARM: Partnerships with private companies are 
common at research centers and help finance the activities

MUCH STUDY   The Forest Research and Studies Institute (Ipef), based in Piracicaba (SP), acts in connection with the University of São Paulo (USP), with 

the participation of departments of the Luís de Queiroz Higher School of Agriculture “Ezalq”. Created in 1968, the institution relies on the contribution of 24 associated 

companies, and others that contribute with scientific projects.

In Minas Gerais, the Forest Investigation Society (SIF) results from a long time partnership, since 1974, with the Federal University of Viçosa and private companies. The 

research society benefits from the physical and personnel structure of the university center, which now has 700 professors and 30 departments. The State Forest Institute 

(IEF) and the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources (Ibama) are also partners.

The Forest Research Center (Cepef) is the highlight in Rio Grande do Sul, where it has operated since 1986. As part of the accord between the Federal University of Santa 

Maria (UFSM) and the Science and Technology Support Foundation (Fatec), the center relies on the participation of professors of the higher educational institution. Along 

with forest investigations, Cepef is also responsible for promoting seminars, conferences, symposiums, technical meetings and upgrading courses. 
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Apesar de o eucalipto e de o pinus serem os carros-chefes nas pesquisas da Embrapa Flores-

tas, de Colombo (PR), a unidade se destaca no estudo de árvores nativas e tem dois livros publi-

cados sobre o tema. Com mais de 20 anos de trabalho a respeito das espécies florestais brasileiras, 

a instituição se debruça sobre a produção do terceiro volume relacionado a nativas. O chefe-geral 

da unidade, Moacir José Sales Medrado, diz que esses livros podem melhorar o olhar sobre cada 

região, mostrando onde as espécies têm melhor desempenho. “Faltava experiência de campo, e 

isso agora também temos”, observa. 

Conforme Medrado, há pressão da sociedade estimulando o plantio de mais árvores nati-

vas em detrimento das exóticas. Nesse sentido, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) criou o Plano 

Nacional de Silvicultura com Espécies Nativas e Sistemas Agroflorestais (Pensaf). “É o primeiro 

passo para mudar a cara da silvicultura com nativas no Brasil, mas o equilíbrio não vai se dar 

muito rápido”, avalia o chefe-geral. 

Em relação ao eucalipto, uma das pesquisas em andamento na Embrapa diz respeito a es-

pécies tolerantes ao frio — a Eucalyptus dunni e a Eucalyptus benthamii. Também dentro do 

programa de melhoramento busca-se a introdução do eucalipto em Pernambuco e no Ceará, 

numa parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf). Já com a Companhia Vale do Rio Doce, há um contrato de cooperação prevendo o uso 

dos dados genéticos da companhia na seleção de materiais para o Norte do Brasil, especialmente 

para o Maranhão, onde a meta é iniciar o plantio de madeira voltada ao carvão. 

A diversificação das espécies de pinus é objeto de outro estudo, através do qual são testa-

das alternativas potenciais para o clima tropical. O principal trabalho já realizado com pinus foi 

para o controle biológico da vespa-da-madeira (Sirex noctilio), que está sendo expandido para 

o pulgão-gigante-do-pinus (Cinara atlantica). A tecnologia é única e foi desenvolvida junto 

com o Fundo Nacional para o Controle da Vespa-da-Madeira (Funcema) e com cerca de 40 

empresas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. 

De acordo com Medrado, o controle biológico é usado em 350 mil hectares e, sem essa 

técnica, a perda pode chegar a 90% da madeira. Pelo reconhecimento do trabalho, a Embrapa 

participa de comitês fitossanitários nos Estados Unidos, faz treinamentos em toda a América 

Latina e ajudou a melhorar o programa de controle na África do Sul. 

VÁRIAS FRENTES O efeito das mudanças climáticas no setor flo-

restal vem sendo estudado há um ano pela Embrapa Florestas. Com isso, preten-

de-se verificar a influência das queimadas na produção de pinus, de eucalipto e 

de acácia, pois pode haver alteração nas áreas adequadas para plantio. A iniciativa 

recebe a ajuda do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Nasa. 

Em Santa Catarina, no município de Caçador, uma equipe atua junto com a 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) 

e com pesquisadores chilenos na realização do plano de manejo sustentável do 

bioma de Mata Atlântica com araucária, verificando o que deve permanecer 

intocado. No Paraná, o trabalho é de adequação ambiental das propriedades 

rurais, com recuperação de reservas legais e de matas ciliares para restabelecer 

ao máximo possível o ambiente original. 

“Os produtores precisam fazer adequação a fim de se manterem no mercado 

internacional futuramente”, diz Moacir José Sales Medrado, chefe-geral da Em-

brapa Florestas. O modelo em formatação poderá ser usado em outros estados e 

o conhecimento sobre o tema será organizado num livro. São parceiros o Institu-

to Agronômico do Paraná (Iapar) e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Emater-PR).

Embasamento 
científico

Estudos desenvolvidos pela Embrapa 
Florestas são essenciais para a 

silvicultura nacional e a unidade colabora 
com projetos em todo o País

RENOMADA: Tecnologia desenvolvida pela 
Embrapa Florestas e parceiros para o controle da 

vespa-da-madeira é reconhecida no mundo

Scientific basis
Studies conducted by Embrapa Forests are essential for our national 
silviculture, and the unit contributes with projects across the nation

The flagships of Embrapa Forests, in Colombo 

(PR), are eucalyptus and pinus species, but the unit is 

also a reference in native tree studies, and has already 

published two books on the subject. Having worked 

for more than 20 years on Brazilian forest species, the 

institution focuses its attention on the production of 

the third volume on native species. The chief-executive 

of the location, Moacir José Sales Medrado, says these 

books are poised to improve the look of every region, 

showing where the species perform better. “We used to 

lack in field experience, but this is no longer a problem”, 

he observes. 

According to Medrado, society has been press-

ing for more native tree plantings to the detriment of 

exotic species. Within this context, the Brazilian For-

est Service (SFB) created the National Plan for Native 

Species and Agroforestry Systems (Pensaf ). “This is 

the first step to check the face of native silviculture in 

Brazil, but a balance will not be achieved soon”, says 

the chief-executive. 

With regard to the eucalyptus, one of the research 

work now going on at Embrapa is to come up with 

species tolerant to cold weather – the Eucalyptus 
dunni and the Eucalyptus benthamii. Also 

within the enhancement program what is sought after 

is the introduction of eucalyptus species in Pernambu-

co and Ceará, jointly with the Development Company 

for the Rio Doce Valley (Codefasf). The contract with 

the Rio Doce Valley Company sets out the use of the 

company’s genetic data on the selection of materials 

for the North of Brazil, particularly for the state of Ma-

ranhão, where the target is to start planting trees for 

the production of charcoal.

The diversification of pinus species is the subject of 

another study, whereby potential alternatives for tropi-

cal climates are to be tested. The most important work 

ever conducted on pinus wood was for the biological 

control of the wood wasp (Sirex noctilio), now 

being expanded to the giant-pinus-bug (Cinara 
atlantica). The technology was solely developed 

by Embrapa, backed by the National Fund for the 

Control of the Wood Wasp (Funcema), in conjunction 

with some 40 companies in Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina and Paraná. 

According to Medrado, biological control is used in 

350 hectares and, without this technique, wood losses 

could reach 90%. In recognition to this work, Embrapa 

was invited to participate in sanitary committees in the 

United States, and now gives training courses all over 

Latin America and helps with enhancing the control 

program in South Africa. 

VARIOUS FRONTS   The effect of climatic changes on the forest sec-

tor has been studied for a year now by Embrapa Forests. It is intended to check the 

influence of forests fires in the production of pinus, eucalyptus and acacia, as there 

could be alterations in the appropriate planting areas. The initiative is backed by the 

National Institute for Spatial Research (INPE) and Nasa.

In Santa Catarina, in the municipality of Caçador, a team works with the Rural 

Extension and Agriculture Company of Santa Catarina (Epagri) and with researchers 

from Chile on the sustainable management plan of the Atlantic Forest biome with 

araucaria, checking what has to be left untouched. In Paraná, the work consists in 

adjusting the rural properties to the environment, through the recovery of legal re-

serves and streamside forests, in order to restore the original environment as far as 

possible. 

“The producers need to do the necessary adjustments in order to stay in the in-

ternational market in the future”, says Moacir José Sales Medrado, chief-executive of 

Embrapa Forests. The model under implementation could be used in other states, 

while the knowledge of the subject is to be summarized in a book. Partners include 

the Agronomic Institute of Paraná (Iapar) and the Rural Extension and Technical As-

sistance Institute of Paraná (Emater-PR).

RENOWNED: Technology developed by Embrapa 
Forests and partners for the control of the wood 

wasp is recognized worldwide

S
ílv

io
 Á

vi
la

73



Grandes apostas
De olho nas demandas atuais e também do futuro, 
alguns temas começam a ganhar importância na 
pesquisa nacional sobre silvicultura

A evolução da silvicultura brasileira está intimamente ligada com o desenvolvimento da pesquisa nacional. É por 

conta do trabalho realizado nos centros de estudos espalhados pelo País que hoje o Brasil tem condições de competir 

no mercado internacional. Um dos exemplos disso é a produtividade alcançada com o eucalipto. Durante 30 anos, era 

comum a extração de apenas 12 metros cúbicos por hectare anuais. Atualmente, por meio de melhoramento genético, o 

aproveitamento é de 45 m3/ha/ano, com algumas empresas atingindo 70 m3/ha/ano. E os avanços não param.   

Atento aos estudos no País e no mundo, Moacir José Sales Medrado, chefe-geral da Embrapa Florestas, de Colombo 

(PR), aponta alguns assuntos que, em seu entender, serão o foco das pesquisas nos próximos anos. Os temas devem ser 

etanol de celulose; produtos não-madeireiros, principalmente na Amazônia; valorização da floresta em pé, com levanta-

mento dos materiais que podem ser aproveitados como fármacos, por exemplo; e efeito das mudanças climáticas no setor 

florestal, verificando se acarretará mudanças nas áreas de silvicultura. 

Cabem ainda o manejo florestal sustentado, principalmente devido à lei de concessão florestal; a conservação de recursos 

florestais, com a produção de bancos de germoplasma dinâmicos para estudos genéticos com priorização das espécies de 

maior importância; e, em termos econômicos, maneiras de quantificar o valor dos serviços ambientais. Esse último item, na 

avaliação de Medrado, ajudará a incentivar projetos de atividade sustentável, pois permite mensurar o que é possível ganhar 

com o cuidado ao meio ambiente. “Para fazer políticas públicas, deve-se saber esses dados”, comenta. 

Outro segmento que começou a se destacar nos últimos anos e que tende a continuar crescendo é o dos sistemas 

silvopastoris. Ele constitui inclusive programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Segundo 

Isamel Eleotério Pires, diretor científico da Sociedade de Investigações Florestais (SIF), de Viçosa (MG), a agrossilvicultura 

tem conquistado importância ultimamente porque ela contempla o pequeno produtor. Pires diz que, até 2000, o setor era 

formado por grandes grupos; hoje, está voltado ao desenvolvimento de tecnologias para a pequena propriedade rural. 

Na opinião de Paulo Henrique Müller da Silva, assistente técnico-científico do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

(Ipef), de Piracicaba (SP), a palavra-chave é a otimização do que já existe. Silva acredita na evolução das pesquisas em anda-

mento em todas as áreas, mas com maior refinamento. Em sua avaliação, a transgenia e a seleção de materiais genéticos para 

melhorar a produção devem progredir. “Sempre serão trabalhados melhoramento florestal, manejo e silvicultura de precisão”, 

afirma. Pires adiciona a esses itens o manejo integrado de solo, água e planta, devido aos cuidados ambientais, e defende a 

interatividade entre as áreas.  

REALIDADE Os temas que estarão em voga nos próximos anos já são 

objeto de estudo no Brasil. Na Embrapa Florestas é desenvolvido um projeto de 

energia de biomassa florestal, junto com a Embrapa Agroenergia, de Brasília (DF). 

A pesquisa envolve a tecnologia de hidrólise enzimática da celulose, usada para 

desestruturar a biomassa da madeira e produzir etanol de celulose. Outro trabalho 

que começa a ser feito na unidade paranaense é a análise dos ciclos de carbono na 

planta e no solo para melhorar as equações de carbono nas tecnologias florestais. 

Hoje, a base de cálculos é européia. 

O uso sustentável das florestas nacionais de conservação é mais uma proposta 

em andamento. Além de manter a conservação, é desenvolvida a exploração sus-

tentável no entorno das matas. O projeto chama-se Conservabio. De acordo com 

Moacir José Sales Medrado, chefe-geral da Embrapa Florestas, a meta é oferecer 

informações às comunidades vizinhas para aproveitamento de cogumelos e produ-

ção de fármacos. A iniciativa tem a parceria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao mesmo tempo, o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) investe na realização de um inventário florestal nacional. A 

Embrapa atua como o braço técnico do Serviço Florestal Brasileiro e há também o 

apoio das universidades do País.
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NO FOCO

Linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas em
alguns centros de estudos florestais brasileiros

Embrapa Florestas

• Recursos genéticos e desenvolvimento de cultivares

• Controle e promoção de agentes biológicos

• Ecologia de plantações florestais

• Manejo florestal

• Sistemas agroflorestais 

• Sistemas silvipastoris

• Recuperação de ecossistemas degradados

• Ecologia de sistemas naturais

• Economia florestal

• Legislação ambiental

• Agregação de valor à madeira

Fundo de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef)

• Conservação da natureza

• Economia florestal

• Manejo florestal

• Silvicultura

• Tecnologia e utilização de produtos florestais

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef) 

• Programa de monitoramento e modelagem de bacias hidrográficas (Promab)

• Programa de silvicultura e manejo (PTSM)

• Programa de biossólidos em plantações florestais (Probio)

• Programa de produtividade potencial do Eucalyptus no Brasil (BEPP)

• Programa de produtividade potencial do Pinus no Brasil (PPPIB)

• Programa parcelas gêmeas de inventário (PPGI)

• Programa torre de fluxo (EUC-Flux)

• Programa de proteção florestal (Protef)

Sociedade de Investigações Florestais (SIF)

• Silvicultura

• Ambiência

• Manejo de recursos florestais

• Tecnologia de produtos florestais 

The evolution of silviculture in Brazil is closely 

related to the development of our national research 

works. By virtue of the works carried out in study cen-

ters throughout the Country, Brazil is now in a position 

to compete in the international market. An example is 

the rising productivity rates of eucalyptus stands. For 30 

years, it was common to extract only 12 cubic meters 

of wood per hectare a year. Nowadays, through genetic 

enhancement, it is 45 m³ a year, and some companies 

are even achieving 70 m³/ha/year. And progress does 

not stop there.

Paying heed to studies in Brazil and abroad, Moacir 

José Sales Medrado, chief-executive of Embrapa For-

ests, in Colombo (PR), points out some subjects, which, 

in his view, will be  focused on by research over the 

coming years. The subjects are ethanol and cellulose; 

non-wood products, particularly in the Amazon region; 

the value of standing forests, with a survey of the ma-

terials that could be used, like pharmacos, for example; 

the effect of climate changes upon the forestry sector, 

checking if the phenomenon will trigger changes in 

the silviculture areas. 

Other matters that deserve attention include sus-

tained forest management, especially due to the forest 

concession law; the conservation of forest resources, 

with the creation of dynamic germplasm databases 

for genetic studies giving priority to the most relevant 

species; and, in economic terms, ways to quantify the 

value of environmental services. The last item, in the 

view of Medrado, will help stimulate sustainable activ-

ity projects, as it makes it possible to measure what is 

possible to gain by caring for the environment. “If pub-

lic policies are to be implemented, a grasp of those data 

is necessary”, he comments. 

Another segment that has been gaining momen-

tum over the past years, and very likely to continue 

rising, comprises the silvi-cattle-raising systems. It has 

even become a program of the Ministry of Agriculture, 

Livestock and Food Supply (Mapa). According to Is-

mael Eleotério Pires, scientific director of the Forestry 

Investigations Society (SIF), of Viçosa (MG), agri-silvi-

cattle-raising has earned importance of late because it 

contemplates small-scale farmers. Pires understands 

that, until the year 2000, the sector consisted of big 

groups; now it is focused on the development of tech-

nologies for the small rural property.

In the opinion of Paulo Henrique Müller da 

Silva, technical and scientific assistant to the Re-

search Institute for Forestry Studies (Ipef ), in Pi-

racicaba (SP), the key word is the optimization of 

what already exists. Silva believes in the evolution 

of the research work underway in all areas, but in 

a more refined manner. In his opinion, transgenic 

enhancement and the selection of genetic materi-

als for the improvement of productivity rates should 

not stop. “Forest enhancement, management, and 

precision silviculture programs will never stop”, he 

affirms. Pires adds integrated soil, water and plant 

management practices, due to environmental cares, 

and defends area interactivities. 

REALITY   The subjects in vogue over the coming years have already be-

come objects of study in Brazil. Embrapa Forests is developing a forest biomass en-

ergy project, jointly with Embrapa Agroenergy, in Brasília (DF). This research involves 

the technology of enzymatic hydrolisis of cellulose, used in the wood biomass de-

structuring process and for the production of ethanol from cellulose. Another work 

now being carried out at the Paraná unit consists in analyzing the carbon cycles in 

plants and soil in order to improve the carbon equations in forest technologies. Now, 

the European calculation basis is used. 

The sustainable use of the national conservation forests is just one more bid 

underway. Besides keeping the conservation, a sustainable exploration of the sur-

roundings is developed. The project is referred to as Conservabio. According to Mo-

acir José Sales Medrado, chief-executive of Embrapa Forests, the target is to provide 

information to the surrounding communities for the production of pharmacos and 

mushrooms. The initiative is partnered by the Brazilian Institute of the Environment 

and Renewable Natural Resources (Ibama). Meanwhile, the Ministry of the Environ-

ment (MMA) is investing in the realization of a national forest inventory. Embrapa 

works as a technical arm to the Brazilian Forest Service, and there is also the support 

from the Universities across the Country.

Great bets
With an eye toward present and future demands, some subjects 

are gaining moment in national research on silviculture

IN FOCUS

Research lines now underway in some Brazilian 
Forest study centers

Embrapa Forests

• Genetic resources and cultivar development

• Control and promotion of biological agents

• Ecology of forest plantations

• Forest management

• Agroforest systems

• Silvi-cattle-raising systems

• Recovery of degraded ecosystems

• Ecology of natural systems

• Forest economy

• Environmental legislation

• Adding value to wood

Forestry Research Fund of Paraná (Fupef)

• Nature conservation

• Forest economy

• Forest management

• Silviculture

• Technology and use of forest products

Forest Research Institute (Ipef)

• Program for monitoring and modeling hydrographic basins (Promab)

• Silviculture and management program (PTSM)

• Biosolids program in forestry plantations (Probio)

• Potential productivity program of the Eucalyptus in Brazil (BEPP)

• Potential productivity program of the Pinus in Brazil (PPPIB)

• Twin parts inventory program (PPGI)

• Flux tower program (EUC-Flux)

• Forest protection program (Protef)

Forestry Investigation Society (SIF)

• Silviculture

• Ambience

• Forest resources management

• Forest technology products
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Na mesma proporção em que aumentam os 

plantios florestais no Brasil, cresce a polêmica em 

torno do uso do eucalipto, árvore exótica que abrange 

66% do cultivo silvícola nacional. As suas vantagens 

econômicas e de produtividade são evidentes, mas as 

questões ambientais têm sido o principal ponto de 

atrito entre aqueles a favor e contra a utilização da 

espécie. O assunto vem à tona junto com os anúncios 

de investimentos no setor, com conseqüente amplia-

ção da área florestal. 

Entre os defensores do uso do eucalipto está o pes-

quisador de hidrologia florestal Guilherme de Castro 

Andrade, da Embrapa Florestas, situada em Colombo 

(PR). Ele apresenta seus motivos começando por aler-

tar sobre o perigo de qualquer monocultura, indepen-

dente da finalidade. “Toda monocultura têm que ter 

reserva legal e área de preservação permanente. É isso 

que vai dar o equilíbrio ecológico necessário”, ressalta. 

Andrade acrescenta que, se for plantada uma ár-

vore nativa em sistema de monocultura, vão ocorrer os 

mesmos problemas apresentados por uma exótica. Da 

mesma forma, não fica eliminada a necessidade das 

reservas legais bem preservadas. “Deve ser feito um 

bom planejamento das áreas de uma propriedade, 

realizando o plantio integrado com conservação da 

biodiversidade e captação de carbono”, diz. 

Na avaliação do professor de ecologia Geraldo Wil-

son Fernandes, da Universidade Federal de Minas Ge-

rais (UFMG), o principal problema do eucalipto são as 

técnicas de plantio empregadas, abrangendo grandes 

extensões de terra, e o cultivo em regiões impróprias. 

Ele destaca que, como a espécie é uma cultura clonal, a 

diversidade genética e biológica é baixa, prejudicando 

a biodiversidade e facilitando o surgimento de pragas. 

Segundo o professor, tem-se observado ultimamente 

que o eucalipto é uma espécie invasora e, por se pro-

pagar sozinha, pode atingir áreas inadequadas. Essa 

situação exige monitoramento constante para coibir a 

disseminação da planta de forma prejudicial.   

EM VANTAGEM De acordo com Guilherme de Castro Andrade, pesqui-

sador da Embrapa Florestas, o reflorestamento causa menos impacto que a agrope-

cuária por reproduzir um ambiente mais parecido com a floresta nativa. Como o ciclo 

é mais longo em comparação com as culturas anuais, as árvores são mantidas por 

mais tempo protegendo o solo. 

Isso, por si só, já traz outros benefícios, como a diminuição das enxurradas, pois 

há mais capacidade do solo em absorver a água da chuva do que em plantios agrí-

colas e na pecuária. Nesses casos, Geraldo Wilson Fernandes, professor da UFMG, 

defende o emprego de árvores nativas. Conforme ele, é possível constituir um pool de 

espécies para serem usadas na silvicultura, adaptadas a cada região. “Deste modo, ele 

ajudaria a preservar a fauna, a flora e os recursos hídricos”, observa.   

Em algumas regiões difunde-se o conceito de que o eucalipto promove a ero-

são e a perda do solo, mas Andrade rebate defendendo exatamente o oposto. Pes-

quisas comprovaram que a perda de solo por enxurradas é maior onde há menor 

cobertura e, quanto mais longo o ciclo de uso da terra, menor a perda de solo. Tan-

to que o reflorestamento é indicado como boa alternativa para recuperar milhares 

de hectares degradados pela agricultura e pela pecuária. Quando combinado com 

o plantio misto, empregando diversas espécies de árvores e plantas rasteiras, o 

resultado é ainda mais eficiente e rápido, pois isso ajuda a fixar o nitrogênio e a 

gerar matéria orgânica. 

Andrade destaca como os reais causadores dos problemas ambientais o desma-

tamento e a agricultura conduzida de forma errada, com preparo de solo excessivo e 

uso de agrotóxicos que contaminam o lençol freático, o solo e os rios. “O mau uso da 

terra é o que contribui para a degradação do meio ambiente”, afirma. Além disso, as 

florestas plantadas reduzem a pressão pelo uso de nativas no suprimento da deman-

da do setor silvícola, ponto sobre o qual Andrade e Fernandes concordam.

Alheio a tudo
As discussões quanto ao uso do eucalipto nos plantios florestais são 
muitas, mas não impedem que a área de cultivo siga em crescimento
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A	grande	questão
Uma das contestações mais fortes ao emprego do eucalipto é que a espécie consome 

muita água e, assim, causaria o esgotamento dos recursos hídricos de uma região. A partir 

disso, criou-se a expressão “deserto verde”. Em relação a esse argumento, as pesquisas têm 

mostrado que a absorção é igual à de outros cultivos agrícolas e que a planta não teria ca-

pacidade de esgotamento. Isso acontece porque as raízes ficam longe do lençol freático e 

a árvore só absorve a água disponibilizada pela chuva. É esse aspecto que determina seu 

crescimento; quando não chove, a produtividade diminui. 

O plantio florestal tem restrições, assim como a agricultura em geral, e também requer 

disponibilidade hídrica e de nutrientes. A pluviosidade mínima para manter a produtividade 

do eucalipto na média de 35 metros cúbicos por hectare é de 1.000 milímetros ao ano. As ár-

vores retêm apenas 10% da água retirada do solo. Os outros 90% são devolvidos à atmosfera, 

contribuindo no ciclo hidrológico da terra. Outro benefício é a fixação de carbono.  

O pesquisador Guilherme de Castro Andrade, da Embrapa Florestas, destaca que as 

empresas florestais têm mosaicos de vegetação nativa, os quais atuam como um controle 

biológico, pois ajudam a manter os inimigos naturais das pragas. Diferentemente das cultu-

ras agrícolas, a silvicultura não utiliza agrotóxicos. Para minimizar o impacto ambiental dos 

plantios, Andrade afirma que, além das áreas de preservação e da manutenção das matas 

ciliares, deve-se fazer o cultivo mínimo do solo, deixando-o menos exposto e menos suscetí-

vel à erosão; e manter estradas bem desenhadas, para não conduzir terra para o curso d’água. 

O plantio em curva de nível é outra ferramenta que diminui a perda de solo e melhora a 

conservação dos recursos naturais.

The	major	question
One of the most contentious issues involving eucalyptus reforestations is the fact that the 

species is a huge water consumer, which could lead to water shortages in a region. This has 

given birth to the well known phrase, “green desert”. With regard to this argument, research 

has proven that water absorption is on a par with any other agricultural crop, and therefore 

poses no chance for water exhaustion. This happens because the roots are located far from 

the water tables and the tree only absorbs rainwater. This is what determines its growth; 

during dry spells, its productivity rates fall. 

Eucalyptus plantations have restrictions, just like agriculture in general, and also require 

water and nutrients. Minimum rainfall for keeping a eucalyptus stand productive is 35 cubic 

meters per hectare, corresponding to 1,000 mm a year. The trees retain only 10% of the water 

drained from the soil. The remaining 90% are returned into the atmosphere, greatly contrib-

uting toward the earth’s hydrological cycle. Carbon fixation is just another benefit. 

Researcher Guilherme de Castro Andrade, of Embrapa Forests, highlights that most for-

est companies have mosaics of native vegetation, which act as biological control, as they 

are home to the natural enemies of many pests. Contrary to many farm crops, silviculture 

does not utilize any agrochemicals. To minimize the environmental impacts of the plantings, 

Andrade says that, besides the preservation areas and the maintenance of streamside forests, 

minimum tillage practices are required, leaving the soil less exposed and less susceptible to 

erosion; and the roads should be well planned, so as to prevent eroded soils from reaching 

the water streams. Contour farming is one more tool that prevents soil losses and improves 

the conservation of all natural resources. 

ADVANTAGE   According to Guilherme de Castro Andrade, 

Embrapa Forests researcher, reforestation causes less impact than cattle 

raising and agriculture, as it reproduces an environment very similar to 

native forests. As the cycle is longer compared to annual crops, the trees 

are kept longer protecting the soil. 

This, in itself, also brings about other benefits, like the prevention 

of erosion, because the soil absorbs more rainwater than other agricul-

tural crops or cattle raising. In such cases, Geraldo Wilson Fernandes, 

UFMG professor, defends the use of native trees. In his view, it is pos-

sible to come up with a pool of species, adapted to the region, to be 

used for silviculture. “This would preserve the fauna, flora and water 

resources”, he observes. 

The concept that the eucalyptus causes erosion and soil loss has 

spread across some regions, but Andrade counterattacks saying that it 

is just the opposite that occurs. Research has shown that soil losses from 

flash floods are higher where there is less coverage and, the longer the 

land use cycle, the smaller the soil losses. So much that reforestation is 

recommended for recovering thousands of hectares degraded by agricul-

ture and cattle farming. If combined with mixed plantings, consisting of 

several species and trailing plants, the result is all the more effective and 

fast, as this helps fixate the nitrogen and generates organic matter. 

Andrade points out that the real culprits of environmental problems 

are deforestations and badly conducted agriculture, with excessive soil 

preparation and the use of agrochemicals that contaminate water tables, 

soils and rivers. “The bad use of the land contributes toward degrading 

the environment”, he says. Furthermore, planted forests cushion the 

pressure on the use of native trees in fulfilling the demand of the forest 

sector, and this is where Andrade and Fernandes agree. 

Alien to everything
As forest plantings continue rising in Brazil, there 

is mounting debate about the use of the eucalyptus, an 

exotic tree that comprises 66% of silviculture plantings 

in Brazil. The tree poses clear economic and productiv-

ity advantages, but matters related to the environment 

have been the main cause for friction between those 

who are in favor or against this tree. The subject sur-

faces along with the announcements of the investment 

sector, with consequent higher forest areas. 

Guilherme de Castro Andrade, researcher on hy-

drology of Embrapa Forests, based in Colombo (PR), is 

in favor of the use of eucalyptus. He presents his rea-

sons warning about the dangers of any monoculture 

crop, regardless of their purpose. “Every monoculture 

should have its legal reserve and permanent preserva-

tion area. This will result into the necessary ecological 

balance”, he ponders. 

Andrade adds that, if a single native tree is planted 

in the monoculture system, the results will be the same 

as with exotic trees. And likewise, the need for legal 

and preserved areas still holds. “All it requires is good 

area planning, integrated planting, conservation of bio-

diversity and carbon sequestration”, he says. 

According to ecology professor Geraldo Wilson 

Fernandes, of the Federal University of Minas Gerais 

(UFMG), the major problem of the eucalyptus are the 

planting techniques, comprising huge areas, and cul-

tivations in improper areas. He mentions that, as the 

species is a clonal culture, it holds low genetic and 

biological diversity, and thus is a drag on biodiversity, 

while triggering the appearance of weeds. In the pro-

fessor’s view, of late it has been noticed that the euca-

lyptus is an invasive species and, as it propagates alone, 

it may reach improper areas. This requires for constant 

monitoring so as to prevent the plant from spreading 

in a harmful way. 

There is mounting debate on the use of eucalyptus for forestation 
projects, but this does not prevent the tree from being constantly used

8180



indústria

A boa semente

GÁS TOTAL: Abraf diz que investimentos devem 
chegar a R$ 4,098 bilhões em reforma florestal e 

na expansão da base florestal até 2010

Quando todos os setores de uma cadeia produtiva 

caminham juntos, as chances de sucesso se multiplicam. 

No momento em que esta realidade se aplica a um seg-

mento que, por natureza, é altamente diversificado, os 

potenciais produtivo, industrial e mercadológico tornam-

se alavancas para um bom desempenho e, conseqüente-

mente, para um reconhecimento ainda maior.

É na trilha deste status que a indústria brasileira 

com base nas florestas plantadas investe, de forma 

incansável, em qualidade e produtividade. Em recente 

análise elaborada pela Associação Brasileira de Flores-

tas Plantadas (Abraf), e exposta no Anuário Estatístico 

da Abraf 2007, revela-se que o crescimento dos merca-

dos doméstico e mundial, com bom potencial compe-

titivo nacional frente aos concorrentes internacionais, 

têm proporcionado a criação de um ambiente particu-

larmente favorável para alguns segmentos. 

César Augusto dos Reis, diretor executivo da Abraf, 

entende que para os setores de papel e de celulose, de 

siderurgia e carvão vegetal e de painéis de madeira 

reconstituída esta realidade tem se mostrado mais efe-

tiva, tendo em vista que vivem momento de franca ex-

pansão. “A indústria de painéis viu sua produção crescer 

cerca de 25% nos últimos seis anos e não mostra sinais 

de redução”, comenta Reis. Nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Paraná foram anunciados investimentos 

recentes em novas plantas de MDF (Medium Density 

Fiberboard) além de uma nova planta para MDP (Me-

dium Density Particleboard) em Santa Catarina.

O ramo da siderurgia também dá sinais de cresci-

mento. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Side-

rurgia (IBS), as empresas do setor irão aplicar US$ 15 

bilhões na expectativa de aumentar em 40% a capa-

cidade instalada da produção de aço, que deve chegar 

a 50 milhões de toneladas anuais, durante os próximos 

anos. Para o segmento de papel e de celulose, os inves-

timentos também são expressivos. Os US$ 7,9 bilhões 

anunciados devem ser distribuídos em ações que serão 

implementadas entre os anos de 2008 e 2012, injeta-

dos em empreendimentos florestais e industriais atra-

vés de empresas instaladas na Bahia, em Minas Gerais, 

no Paraná e no Rio Grande do Sul.

Conseqüentemente, os plantios florestais deverão 

aumentar em sintonia com a demanda madeireira das 

novas plantas industriais. Na análise da Abraf, a esti-

mativa é de que as empresas associadas invistam apro-

ximadamente R$ 4,098 bilhões em reforma florestal e 

na expansão da base florestal até 2010.

Segmentos de papel e celulose, siderurgia, carvão vegetal e painéis de 
madeira reconstituída vivem a expansão e atraem novos investimentos
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THE PLUS EFFECT   The year 2006 was positively marked by the 

announcement of a series of new investments in planted forests and in trans-

formation industrial plants and wood aggregate plants. “For example, only the 

companies associated to the Brazilian Planted Forests Association (Abraf ) invested 

more than R$ 4.2 billion in 2006, including plantings, industrial units, harvest, 

transport, roads, research and development”, observes César Augusto dos Reis, 

chief executive of the entity.

In the view of Reis, the high productivity of eucalyptus and pinus stands – with 

high Average Annual Increases, measured in m³ha/year, and accomplished through 

the use of rapidly growing species and volumetric gains -  certainly accounts for the 

fast growth of the  sector. 

However, Reis notes that the segment still suffers from a historical gap. “The 

lack of reasonable communication with the population in general paves the way for 

non-governmental organizations, which are against the sector of planted forests, to 

strongly impose their opinions through the means of communication”, he explains. 

“These organizations are financially supported by foreign organizations to spread 

false information about trees like eucalyptus and pinus”.

Even so, the Brazilian products have attracted the interest of international part-

ners. Exports are rising year after year, and foreign capital is being invested in forests 

and transformation industries.

All kind of seeds
Segments of paper, metallurgy, vegetal coal and reconstituted 

wood panels are thriving and attracting new investments

AT FULL THROTTLE: According to Abraf, 
investments should reach R$ 4.098 billion in 

forest reform and expansion, by 2010

When all the sectors of a production chain join ef-

forts, there are manifold chances of success. The moment 

this reality applies to a segment, which, by nature, is 

highly diversified, the productive, industrial and market 

potentials leverage performance, thus attracting in-

creased recognition. 

It is on the trail of this status that the Brazilian industry, 

based on planted forests, makes investments, in an untir-

ing manner, in quality and productivity. A recent analysis 

released by the Brazilian Association of Planted Forests 

(Abraf), and published in Agraf’s Statistical Yearbook 2007, 

reveals that the growth of the domestic and foreign mar-

kets, potential Brazilian competitive ally in international 

competition, has created a particularly favorable environ-

ment for some segments. 

César Augusto dos Reis, chief executive of Abraf, 

understands that for the sectors of paper, cellulose, met-

allurgy, vegetal coal and reconstituted wood panels this 

reality has proved more effective, as they are going through 

a moment of great expansion. “The panel industry went up 

25% over the past six years and has not shown any signs of 

shrinking”, Reis comments. The states of São Paulo, Minas 

Gerais and Paraná have just announced investments in 

new Medium Density Fiberboard plants, besides a new 

Medium Density Particleboard plant in Santa Catarina.

The metallurgy segment is also on the rise. Accord-

ing to data released by the Brazilian Metallurgy Institute 

(IBIS), the companies of the sector have decided to apply 

US$ 15 billion, expecting to increase 40% the steel pro-

duction capacity, which should reach 50 million tons a 

year, over the coming years. Also expressive investments 

have been earmarked for the sector of paper and cellu-

lose. The previously announced US$ 7.9 billion should 

be split into initiatives to be implemented over the 2008 

– 2012 period by forest and industrial companies based 

in the states of Bahia, Minas Gerais, Paraná and Rio 

Grande do Sul.

Consequently, forest plantings should go up in tune 

with the wood needed by the new industrial plants. In 

Abraf’s analysis, it is estimated that the associated compa-

nies are to invest approximately R$ 4.098 billion in forest 

reform and expansion, by 2010.

EFEITO PLUS O ano de 2006 foi positivamente marcado pelo anúncio 

de uma série de novos investimentos em florestas plantadas e em instalações indus-

triais de transformação e de agregação à madeira. “Para se ter uma idéia, somente 

as vinculadas à Associação Brasileira de Florestas Plantadas (Abraf) investiram mais 

de R$ 4,2 bilhões em 2006, entre plantios florestais, unidades industriais, colheita, 

transporte, estradas, pesquisa e desenvolvimento”, observa César Augusto dos Reis, 

diretor executivo da entidade.

No entender de Reis, a alta produtividade das florestas de eucalipto e de pinus 

– com elevados índices de Incremento Médio Anual (IMA), medidos em m3/ha/ano, 

e conquistados através da adoção de espécies de rápido crescimento e ganho volu-

métrico – é certamente um dos grandes responsáveis pelo crescimento do setor. 

No entanto, Reis também observa que o segmento ainda padece de uma 

lacuna histórica. “A falta de uma boa comunicação com a população em ge-

ral abre espaço para organizações não governamentais contrárias ao setor de 

florestas plantadas, bastante atuantes nos veículos de comunicação”, explica. 

“Estas organizações recebem recursos externos e difundem mitos sobre o eu-

calipto e o pinus.”

Ainda assim, os produtos brasileiros têm atraído a atenção de parceiros interna-

cionais. As exportações aumentam a cada ano, além de trazerem capital externo para 

investimentos nas florestas e nas indústrias de transformação.
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MUNDO NATURAL Em meio a inúmeras experiências de aproveita-

mento fitoterápico dos recursos da flora brasileira evidencia-se uma iniciativa da Kla-

bin. Desenvolvido desde 1984, o Projeto de Fitoterapia da empresa busca a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local, e a preservação e o uso racional da biodiver-

sidade das áreas florestais. O laboratório de manipulação, instalado na Fazenda Monte 

Alegre, em Telêmaco Borba (PR), utiliza plantas medicinais para produzir cerca de 30 

medicamentos e mais 30 produtos da linha Phitosphera – Beleza & Saúde. 

O manejo de plantas medicinais, de fitoterápicos e de fitocosméticos da Klabin 

foi o primeiro certificado mundialmente, em 1999, pelo Forest Stewardship Council 
(FSC). O programa foi elaborado e direcionado ao atendimento de cinco doenças 

básicas: gripes e resfriados; ferimentos e lesões de pele; dispepsias, diarréia e hi-

pertensão arterial leve.

Farmácia 
florestal

TERRA FÉRTIL: Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

aprovada em 2006, garante acesso 
seguro e uso racional e sustentável 

para essas espécies

Após cinco anos de discussão, a Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi aprovada pelo 

governo federal, por meio do Decreto Presidencial nº 

5813, de 22 de junho de 2006. O Brasil apresenta a 

maior biodiversidade do planeta e, considerando-se 

este fato, o novo formato – de caráter interministerial 

– visa garantir à população brasileira o acesso seguro e 

o uso racional de plantas medicinais e de fitoterápicos. 

Desta maneira, é possível promover o aproveitamento 

sustentável destes recursos e o desenvolvimento da 

cadeia produtiva e da indústria nacional. 

A política tem por meta ampliar as opções terapêu-

ticas dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

consolidando uma rede de esforços para o desenvol-

vimento de medidas voltadas à melhoria da atenção 

à saúde, em conformidade com as diretrizes e linhas 

de ação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS. Estas alterações foram apro-

vadas por meio da portaria MS nº 971, de 3 de maio de 

2006, que contempla – além da fitoterapia – a home-

opatia, a medicina tradicional chinesa (acupuntura) e o 

termalismo social, a chamada crenoterapia.

No contexto da fitoterapia, as espécies florestais, 

em conjunto com as demais cultivares vegetais para 

uso medicinal dos diversos biomas, assumem papel 

estratégico. A riqueza de componentes químicos nas 

diversas partes das plantas têm potencial para de-

senvolver medicamentos e extrair matéria-prima que 

subsidia este trabalho. Além disso, os medicamentos 

elaborados a partir de plantas medicinais já constituem 

um mercado que movimenta cerca de US$ 500 milhões 

por ano, no caso do Brasil.

No entender de Angelo Giovani Rodrigues, respon-

sável pela área de plantas medicinais e de fitoterápicos, 

do Ministério da Saúde, muitos produtos oriundos de 

espécies florestais já são utilizados por comunidades 

tradicionais e pela população em geral, nos seus cuida-

dos com a saúde e como matéria-prima para as indús-

trias. “Desta forma, a definição de planos de manejo 

para o uso sustentável é uma importante ferramenta 

na preservação destas espécies”, avalia.

Ainda nesta linha, torna-se necessário atentar para 

a grande diversidade cultural brasileira. “Ou seja, temos 

que valorizar a sociodiversidade, com rico conheci-

mento tradicional sobre o uso de plantas medicinais, 

acrescido de potencial para pesquisa e desenvolvimen-

to”, observa Rodrigues. Ele salienta que estes produtos 

devem ser utilizados em benefício da população, além 

de contribuírem para a redução da dependência tecno-

lógica causada por insumos utilizados na fabricação de 

medicamentos.

DIREÇÃO COMUM Considerando-se que esta política propõe dire-

trizes e linhas de ação nas diferentes etapas da cadeia produtiva de plantas medici-

nais e de fitoterápicos, a sua elaboração – e, atualmente, a formatação do Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – teve a participação intensiva do 

Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Também estão envolvidos os ministérios do Meio Ambiente; da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento; do Desenvolvimento Agrário; da Cultura; da Integração Na-

cional; da Ciência e Tecnologia; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa Civil da Presidência 

da República. No entender de Angelo Giovani Rodrigues, do Ministério da Saúde, a 

importância desta interação entre os diversos órgãos junto à sociedade civil otimiza 

tempo e recursos para o desenvolvimento deste importante setor no País. 

O Decreto Presidencial em questão e a Portaria MS nº 971, que aprova a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, podem ser acessadas 

no site www.saude.gov.br.

Mercado brasileiro de medicamentos baseados em plantas medicinais 
movimenta US$ 500 milhões por ano e constitui nicho muito atrativo
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After five years of debates, the National Policy 

on Phytotherapic and Medicinal Plants was finally 

passed by the federal government, through Presiden-

tial Act nº 5813, of 22 June 2006. Brazil boasts the 

highest biodiversity on the planet and, taking into 

consideration this fact, the new format – of intermin-

isterial character – is aimed at granting the Brazilian 

population safe access and rational use of medicinal 

and phytotherapic plants. This makes it possible to 

promote sustainable development of these resources, 

whilst developing the production chain and the na-

tional industry. 

The target of the policy is to expand the thera-

peutic options of the National Health System (SUS), 

consolidating a network of efforts for the implemen-

tation of actions geared toward health improvement, 

in compliance with the directives and action lines of 

the National Policy on Integrating and Complemen-

tary Practices of the National Health Service (SUS). 

These changes were approved by the Ministry of 

Health Act nº 971, of 3rd May 2006, which includes 

– besides phytotherapy – homeopathy, the tra-

ditional Chinese method (acupuncture) and social 

termalism, the so-called chrenotherapy.

Within the physiotherapy context, forest species, 

in conjunction with the other medicinal vegetable 

cultivars of the different biomes, assume a strategic 

role. The various chemical components in the differ-

ent parts of the plants have the potential to develop 

medicines and extract raw material proper for this 

work. Besides, the medicines made from medicinal 

plants have become a flourishing market that moves 

US$ 500 million a year, only in Brazil.

In the view of Angelo Giovani Rodrigues, responsi-

ble for the area of medicinal and phytotherapic plants, 

at the Ministry of Health, a lot of products made from 

forest species are utilized for health care and industrial 

purposes by traditional communities and by the popu-

lation in general. “This makes the definition of man-

agement plans for sustainable use a relevant tool for 

the preservation of these species”, he says. 

Within this context, it is important to take into 

consideration the enormous Brazilian cultural diver-

sity. “Or rather, we’ve got to value sociodiversity, with 

rich traditional knowledge of the use of medicinal 

plants, with a high potential for research and devel-

opment”, Rodrigues observes. He also stresses that 

these products should be utilized to the benefit of the 

population, in addition to contributing toward reduc-

ing the technological dependence on inputs used for 

making medicine.

Natural 
pharmacy

COMMON DIRECTIVE   Taking into consideration the fact that 

this policy suggests action guidelines and directives for the different phases of the 

production chain of phytotherapic and medicinal plants, its elaboration – and, ac-

tually, the format of the National Program for Phytotherapic and Medicinal Plants – 

relied on the intensive collaboration of the Ministry of Health, through the National 

Agency for Sanitary Vigilance (Anvisa) and the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz).

Also involved are the Ministries of the Environment; Agriculture, Livestock and 

Supply; Agrarian Development; Culture; National Integration; Science and Technol-

ogy; Social Development and Hunger Fighting, besides the Casa Civil (Civil House) 

of the Presidency of the Republic. In the view of Angelo Giovani Rodrigues, an of-

ficial with the Ministry of Health, the importance of this interaction between the 

various civil society organs optimizes time and resources for the development of 

this important sector in the Country.

The Presidential Decree in question and Act MS nº 971, which approves the 

National Policy for Integrating and Complementary Practices at the SUS, can be ac-

cessed at: www.saude.gov.br.  

NATURAL WORLD  In the midst of several phytosanitary experi-

ments on the resources of the Brazilian flora, the Klabin initiative is of note. In place 

since 1984, the company’s Phytotherapic Project seeks to improve the quality of 

life in the local community, the preservation and rational use of the biodiversity in 

the forested areas. The manipulation laboratory, based in Fazenda Monte Alegre, in 

Telêmaco Borba (PR), utilizes medicinal plants to produce about 30 medicines, plus 

30 products in the phytosphere line – Beauty & Health.

Klabin’s management of medicinal plants, phytotherapic and Phytocosmetic 

products was the first one to be certified worldwide, in 1999, by the Forest Stew-

ardship Council (FSC). The program was worked out and focused on five basic dis-

eases: cold and flu, skin lesions and wounds; dyspepsia, diarrhea and light arterial 

hypertension.

The Brazilian market of herbal medicines moves US$ 500 million 
a year and turns out to be a very attractive niche
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A Amazônia é uma grande fonte de matéria-prima 

para a extração de óleos essenciais. Pouco conhecidas 

e igualmente pouco exploradas fora da região, essas 

substâncias têm grande importância para as popula-

ções locais. É o caso do pau-rosa, da copaíba, da andi-

roba, da mandiroba, do cumaru, do jatobá, do amapá e 

do jaborandi, entre outras.

De acordo com o pesquisador Silvio Brienza Júnior, 

da Embrapa Amazônia Oriental, o grande desafio é fa-

zer com que a vegetação de floresta secundária, que 

cresce sobre uma área desmatada, seja mais valorizada. 

Ele lembra que um levantamento realizado no merca-

do Ver o Peso, em Belém (PA), permitiu identificar 200 

espécies de plantas medicinais em comercialização, 

das quais 70 eram provenientes de floresta secundária. 

“Existe um potencial muito grande”, avalia.

Brienza destaca ainda que existem espécies me-

líferas, excelentes como alimento para as abelhas na-

tivas, sem ferrão. “Elas produzem menos, mas o mel 

tem melhor valor de mercado. Pode ser uma atividade 

rentável”, acredita. O especialista cita também as pal-

meiras, com destaque para o buriti, que tem potencial 

na agroenergia.

Uma nova atividade que ganha força na Amazônia 

é a confecção de biojóias. Nesse segmento, enfatiza o 

pesquisador, sobressai a jarina, conhecida como a pal-

meira-do-Acre. A espécie tem grande durabilidade e é 

muito semelhante ao marfim.

Os variados usos da biodiversidade amazônica 

estão contemplados no Programa de Desenvolvi-

mento Socioambiental da Produção Familiar Rural 

(Proambiente), iniciativa do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). “Esse é um instrumento de de-

bate sobre a necessidade de se fazer algo diferente 

para a população”, evidencia o pesquisador da Em-

brapa. Entre os objetivos previstos estão a diminui-

ção do uso do fogo, dos agrotóxicos e dos fertilizan-

tes químicos, a conservação da biodiversidade e o 

combate ao desmatamento.

Para chegar 
à essência

Espécies da Amazônia ampliam seus usos e atualmente podem se 
transformar até em jóias, criando novas perspectivas para essa região

The Amazon region is an almost inexhaustible 

source for the extraction of essential oils. Little known 

and hardly explored outside the region, these substances 

play an important role for the local populations. This 

includes such trees as rosewood, copaiba balsam, ma-

hogany, mandiroba, tonkabean,  copaiba copaltree, 

amapa and jaborandi, among others.

According to Embrapa Eastern Amazon researcher 

Silvio Brienza Júnior, the big challenge consists in com-

ing up with the great value of the second growth forests 

that sprout from deforested areas. He recounts that a sur-

vey conducted at the “Ver o Peso” market, in Belém (PA), 

identified the commercialization of 200 medicinal tree 

species, 70 of which were from second growth forests. 

“There is a great potential”, he comments.

Brienza also refers to melliferous species, excellent 

food for native stingless bees. “They are not very pro-

ductive, but their honey is highly valued commercially. 

It might turn into a profitable activity”, he believes. The 

specialist also cites the palm trees, where the murity, 

with a potential for agroenergy, stands out. 

A new activity now gaining momentum in the Ama-

zon is known as bio-jewels. In this segment, the researcher 

points out, it is the common ivory palm, known as pal-

meira-do-Acre, that is the most important. The jew-

els are famous for their durability and similarity to ivory.

The varied uses of the Amazonian biodiversity are 

included in the Socio-Environmental Development 

Program for Rural Family Production (Proambiente), 

an initiative of the Ministry of the Environment (MMA). 

“This is a debating tool on the need to do something 

different for the population”, says the Embrapa re-

searcher. The target objectives include less fires in the 

region, smaller applications of agrochemicals and 

chemical fertilizers, the conservation of biodiversity 

and an end to forest cutting.

To reach the essence
Amazonian species broaden their use and may even be 

transformed into jewels, raising new perspectives for the region
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papel e celulose

Sente só 
essa brisa

BONS RECURSOS: Setores de papel e de celulose 
receberão aporte de US$ 3 bilhões em 2007 e de 

US$ 7,9 bilhões no período de 2008 a 2012

O crescimento tem sido uma constante nos setores 

de papel e de celulose do Brasil. Conforme levantamento 

da Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Plan-

tadas (Abraf), desde 1997 a taxa de incremento anual é 

de 3,3% e de 6,4%, respectivamente. 

Os dois itens ostentam a maior participação nas 

exportações nacionais de produtos florestais, atingindo 

51%. Para manter esses resultados, os investimentos 

também são contínuos e somarão US$ 14,4 bilhões no 

período de 2003 a 2012. Dessa forma, é possível ampliar 

a capacidade fabril e igualmente a competividade da 

indústria nacional, o que resultará no incremento das 

exportações e na criação de postos de trabalho.

“O setor tem consciência de que não pode mais parar de 

investir”, declara Horacio Lafer Piva, presidente da Associação 

Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa). Os recursos desti-

nados ao segmento entre 2003 e 2006 chegaram a US$ 3,5 

bilhões, de acordo com a entidade. Para 2007 está previsto 

o aporte de mais US$ 3 bilhões, sendo que de 2008 a 2012 

serão adicionados outros US$ 7,9 bilhões. Atualmente, estão 

em desenvolvimento projetos para elevar a capacidade pro-

dutiva nas companhias Suzano, no Sul da Bahia; na Klabin, no 

Paraná; e na Votorantim Celulose e Papel (VCP) e na Interna-

tional Paper, em Mato Grosso do Sul. 

No Rio Grande do Sul, está em fase de estruturação 

um importante pólo, com ações integradas da Aracruz, 

da VCP e da Stora Enso. “As empresas precisam estar pre-

paradas para a competição internacional. Para isso, au-

mentar a escala de produção é fundamental”, afirma Piva. 

São iniciativas como essas que mantêm o Brasil como o 

maior produtor mundial de celulose de fibra curta. 

Em relação à fabricação total de celulose, em 2006 

o País ultrapassou o Japão e ocupa agora a sexta posição 

mundial. No período, foram fabricadas 11,1 milhões de 

toneladas, com acréscimo de 7,6% na comparação com 

2005. A estimativa aponta que em 2007 haverá acréscimo 

de 5,5% na oferta e as exportações ficarão 8,6% acima 

do patamar anterior. A análise leva em conta a entrada 

em operação dos projetos de expansão anunciados. 

Dados preliminares da Bracelpa indicam que as 

vendas externas de celulose em 2006 alcançaram 

6,079 milhões de toneladas, com elevação de 11,7% 

em relação a 2006. O volume gerou receita de US$ 

2,484 bilhões. Em 2007, segundo estimativas, as ex-

portações devem superar a 6,6 milhões de toneladas 

e garantir faturamento de US$ 2,650 bilhões. Os prin-

cipais destinos dos embarques nacionais são Europa 

(49%), Ásia (30%) e América do Norte (19%).

Com 10 anos de desempenho positivo, os segmentos de papel e de 
celulose contabilizam investimentos e expansão da sua capacidade

S
ílv

io
 Á

vi
la

92 93



Mesmo com desempenho mais tímido que o do segmento de celu-

lose, o setor de papel segue a tendência de expansão. A produção deve 

crescer 2,9% em 2007, ficando em 9 milhões de toneladas, conforme a 

Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa). Os principais tipos 

de papel fabricados no Brasil são os de imprensa, de embalagem, os 

sanitários e o papelão. Em 2006, foram processadas 8,744 milhões de 

toneladas e o consumo aparente ficou em 7,7 milhões de toneladas, com 

demanda per capita de 41,1 quilos por habitante/ano. Este número fica 

abaixo da média mundial, calculada em 56,3 kg/habitante/ano.

As exportações sofreram retração de 2,4%  em volume, diminuindo 

de 2,039 milhões de toneladas em 2005 para 1,990 milhão de toneladas 

em 2006. Em relação à receita, contudo, houve incremento de 10,9%. 

Embora para 2007 esteja previsto embarque de 1,950 milhão de tonela-

das, um pouco abaixo do montante anterior, em valores estima-se ganho 

de 5,2%, atingindo a US$ 1,6 bilhão. 

No primeiro quadrimestre de 2007, as vendas externas de papel já 

apresentavam acréscimo de 3,3% em volume e de 12,2% em receita na 

comparação com o mesmo período de 2006. De acordo com Horacio La-

fer Piva, presidente da Bracelpa, o resultado foi estimulado pela elevação 

dos preços internacionais. Os mercados do produto brasileiro são Amé-

rica Latina (55%), Europa (17%), América do Norte (16%), Ásia (7%) 

e África (5%).

Papel	que	voa
MOVIMENTO CONTÍNUO De acordo com o presidente da Bracel-

pa, Horacio Lafer Piva, a demanda mundial por celulose e papel tem crescido ao 

longo dos anos e deve manter essa tendência. Além disso, oportunidades tendem 

a se abrir para o Brasil com o novo ajuste da indústria mundial. Piva destaca que 

muitas plantas antigas dos Estados Unidos e do Canadá se tornaram obsoletas e 

foram fechadas, deixando espaço de mercado a ser preenchido, o que pode ser 

feito pelo Brasil. “Este momento é muito importante para o País expandir suas 

exportações”, observa Piva.  

Ele destaca os avanços feitos pelo setor em biotecnologia, em manejo florestal 

e no cultivo de florestas plantadas com alto rendimento de fibras. Em sua opinião, 

“com essa base florestal e com as condições de clima favoráveis, associadas à busca 

permanente de tecnologia, a indústria soube transformar sua vantagem comparativa 

em vantagem competitiva”. Juntos, os setores de celulose e de papel geram 110 mil 

empregos diretos e participam com 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Growth has never been halted in the sectors of pa-

per and cellulose in Brazil. According to a survey con-

ducted by the Brazilian Association of Planted Forests 

Producers (Abraf), since 1997 the annual growth rate 

has been 3.3% and 6.4%, respectively.

The two items boast the highest volumes of for-

est product exports, with a share of 51%. To maintain 

these results, investments never stop and are to reach 

the considerable amount of US$ 14.4 billion over the 

2003 – 2012 period. This should make it possible to 

expand the industrial park, thus pushing up exports 

whilst generating job positions. 

“The sector is fully aware that investments can no 

longer be halted”, says Horácio Lafer Piva, president of 

the Brazilian Cellulose and Paper Association (Bracel-

pa). The resources destined for the segment amounted 

to US$ 3.5 billion from 2003 to 2006, say sources of the 

association. US$ 3 billion are to be invested in 2007, 

and from 2008 to 2012, another US$ 7.9 billion. The 

projects currently underway are intended to raise the 

production capacity of the following units: Suzano, in 

South Bahia; Klabin, in Paraná; Votorantim Celulose e Pa-

pel (VCP) and International Paper, in Mato Grosso do Sul. 

In the state of Rio Grande do Sul, the structuring of 

a new hub is now underway, jointly developed by Ara-

cruz, VCP and Stora Enzo. “The companies must brace 

themselves for renewed international competition. To 

this end, it is fundamental to increase the production 

scale”, Piva comments. These are initiatives that main-

tain Brazil’s position as biggest global producer of short 

fiber cellulose.

With regard to total cellulose production volumes, in 

2006 Brazil surpassed Japan and now ranks sixth in the 

world, with 11.1 million tons, up 7.6% from 2005. The 

forecast for 2007 is for a rise of 8.6% as compared to the 

previous year. This analysis takes into consideration the 

operations of the announced expansion projects.

Preliminary data released by Bracelpa indicate 

that foreign cellulose sales in 2006 amounted to 6.079 

million tons, up 11.7% from 2005. The volume gener-

ated revenues of US$ 2.484 billion. In 2007, according 

to estimates, exports should surpass 6.6 million tons 

and guarantee revenue of US$ 2.650 billion. The main 

destinations are Europe (49%), Asia (30%) and North 

America (19%).

Enjoy the breeze
After 10 years of positive performance, the segments of paper 

and cellulose register investments and capacity expansion

SUBSTANTIAL RESOURCES: Paper and 
cellulose sectors are to receive financial 
grants of US$ 3 billion in 2007 and 7.9 

billion over the 2008 – 2012 period

CONTINUOUS MOVEMENT   According to Bracelpa president Horacio Lafer Piva, world demand for cel-

lulose and paper has been rising over the years and should maintain this trend. Furthermore, Brazil should receive new chances 

with the new adjustment of the global industry. Piva points out that many facilities in the United States and Canada became 

obsolete and were therefore shut down, leaving a market gap to be filled, and this is where Brazil comes in. “The moment is 

very important for the Country to expand its exports”, Piva observes. 

He points out the advances in biotechnology, forest management and planted forests achieved by the sector, with high 

results in fiber. In his view, “with such a forest basis, and under favorable climatic conditions, along with a permanent search 

for technology, the industry has managed to transform its comparative edge into a competitive edge”. Together, the paper and 

cellulose sectors generate 110 thousand direct jobs and boast a 1.2-percent share in the Gross Domestic Product (GDP).

Flying	paper
Although with a shier performance than the cellulose segment, 

the paper sector continues expanding. Production is expected to go up 

2.9% in 2007, remaining at 9 million tons, according to the Brazilian 

Association of Cellulose and Paper (Bracelpa). The main types of paper 

manufactured in Brazil are printing paper, packaging, sanitary tissues 

and cardboard. In 2006, 8.744 million tons were processed and apparent 

consumption remained at 41.1 kilos per person/year.

Exports suffered retractions of 2.4% in volume, decreasing from 

2.039 million tons in 2005 to 1.990 million in 2006. With regard to in-

come, however, there was a rise of 10.9%. Although 1.950 million tons 

are to be shipped abroad over 2007, a little below last year’s amount, 

5.2% in value, totaling US$ 1.6 billion, is the expected rise in revenue. 

In the first quarter of 2007, foreign paper sales had gone up 3.3% in 

volume and 12.2% in revenue, from the same period in 2006. According 

to Horacio Lafer Piva, president of Bracelpa, the result was stimulated by 

the higher international prices. The markets for the Brazilian product are 

Latin America (55%), Europe (17%), North America (16%) Asia (7%) 

and Africa (5%).  
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CELULOSE / CELLULOSE
Desempenho do setor de celulose

Celulose 2005 2006 2007

 (mil t)  Preliminar  (mil t)     Var. %          Previsão (mil t) Var. %

Produção 10.352 11.139 7,6 11.750 5,5

Importação* 310 348 12,3 360 3,4

Exportação* 5.441 6.079 11,7 6.600 8,6

Consumo aparente 5.221 5.408 3,6 5.510 1,9
Fonte: Bracelpa *Dados 2005 e 2006 da Secex

PAPEL / PAPER
Desempenho do setor de papel

Papel 2005 2006 2007

(mil t) Preliminar (mil t) Var. % Previsão (mil t) Var. % 

Produção 8.597 8.744 1,7 9.000 2,9

Importação* 770 967 25,6 980 1,3

Exportação* 2.039 1.990 -2,4 1.950 -2,0

Consumo aparente 7.328 7.721 5,4 8.030 4,0

Consumo per capita (Kg/hab) 39,5 41,1 42,3    

Fonte: Bracelpa * Dados 2005 e 2006 da Secex

FOTOGRAFIA / PORTRAIT
Números do Programa de Investimento do

Setor de Celulose e Papel

Setor 2005 2006 2007
(Previsão)

2012
(Previsto programa)

Madeira

Área reflorestada

milhões ha 1,6 1,7 1,8 2,6

Produção (milhões t)

Celulose 10,4 11,1 11,7 14,5

Papel 8,6 8,8 9,0 11,5

Exportação (milhões t)

Celulose 5,4 6,1 6,6 7,4

Papel 2,0 2,0 2,0 2,0

Exportação (US$ bilhões)

Celulose/papel 3,4 4,0 4,3 4,3

Fonte: Bracelpa

RANKING GLOBAL
Maiores produtores mundiais de 
celulose em 2006 (preliminar)

País Mil toneladas

1. EUA 52.926

2. Canadá 25.387

3. China 16.310

4. Finlândia 12.619

5. Suécia 12.103

6. Brasil 11.139

7. Japão 10.839

8. Rússia 7.460

9. Indonésia 5.468

10. Índia 3.351
Fonte: PPI/Bracelpa

ANOTE / PLEASE NOTE
Maiores produtores mundiais de 

papel em 2006 (preliminar)

País Mil toneladas

1. EUA 82.628

2. China 56.000

3. Japão 30.951

4. Alemanha 21.679

5. Canadá 19.499

6. Finlândia 12.391

7. Suécia 11.737

8. Coréia do Sul 10.548

9. França 10.331

10. Itália 9.998

11. Brasil 8.744

Fonte: PPI/Bracelpa

As atividades das empresas do setor de celulose 

e de papel não estão voltadas apenas à produção e à 

venda dos produtos. Elas abrangem também a melho-

ria da qualidade de vida, os cuidados ambientais e o 

desenvolvimento social e econômico das populações 

localizadas na região de influência das florestas e das 

unidades fabris. Nesse sentido, os recursos aplicados 

em responsabilidade social aumentam a cada ano; em 

2005, as indústrias destinaram R$ 322 milhões à área.

Os dados constam na terceira edição do relatório 

de Responsabilidade Socioambiental das Empresas, di-

vulgado pela Associação Brasileira de Celulose e Papel 

(Bracelpa) em 2006. As informações referem-se ao ano 

de 2005 e o resultado do período superou em 39% o do 

ano anterior. Os 544 projetos realizados beneficiaram 

2,5 milhões de pessoas, abrangendo 450 municípios 

em 16 estados.  

Conforme a associação, a atitude é pioneira entre 

as cadeias produtivas do País. “O setor de celulose e de 

papel é reconhecidamente um dos segmentos indus-

triais com maior comprometimento em questões so-

cioambientais”, afirma Horacio Lafer Piva, presidente da 

Bracelpa. As unidades industriais associadas colaboram 

com a criação de uma infra-estrutura nos municípios 

onde se instalam e provêem seus funcionários e as 

comunidades do entorno com melhores condições de 

trabalho e de oportunidades de desenvolvimento.

Na divisão dos investimentos, o segmento de meio 

ambiente foi o que recebeu o maior montante — R$ 

177,7 milhões, ou 55% do total. Nisso está incluída a 

preservação e a manutenção de 2,6 milhões de hecta-

res de florestas nativas, sendo que as florestas planta-

das ocupam 1,7 milhão de hectares. A lista dos demais 

setores beneficiados segue com saúde (19,5%), edu-

cação, treinamento e capacitação profissional (10,8%); 

ações de apoio à comunidade (10%); e ações voltadas 

a projetos culturais, desenvolvimento regional, esporte 

e trabalho voluntário (4,8%). 

O incentivo das empresas ajudou também a elevar 

o número de colaboradores participantes de atividades 

voluntárias. Em 2004, eram 2 mil pessoas. No ano se-

guinte, o número passou para 3,6 mil. Os programas 

são integrados com 61 instituições e organizações não-

governamentais (ONGs) com atuação no segmento 

ambiental. Na avaliação do presidente da Bracelpa, “as 

empresas mostram que assumiram o desafio de exer-

citar de forma efetiva todo o conjunto de valores que 

integra uma gestão responsável”. 

As iniciativas abrangem agricultura familiar, criação 

de abelhas, piscicultura, cultivo florestal fomentado, 

apoio e manutenção de unidades de saúde, montagem 

de centros educacionais, monitoramento de estuários e 

manguezais, combate ao tráfico de animais silvestres 

e mapeamento de áreas de preservação, entre outros. 

Piva acredita que, com essas ações, é possível motivar 

parcelas mais amplas do empresariado a se envolver 

em atividades que visam à construção de uma socie-

dade mais justa.

Uma boa impressão
Cadeia produtiva de celulose e de papel destaca-se pelo 

comprometimento em ações de responsabilidade socioambiental The efforts of the cellulose and paper companies are not exclusively geared toward production and sales. They also include the 

improvement of living conditions, environmental cares and the social and economic development of the populations in the regions 

under the influence of the forests and the industrial units. Within this dimension, the resources applied on social responsibility have 

been rising year after year; in 2005, it was R$ 322 million destined to this area.

The data are contained in the third edition of the Socio-Environmental Report of the Companies, published by the Brazilian 

Association of Cellulose and Paper (Bracelpa), in 2006. The report consists in a summary of the year 2005, whose results surpassed 

the previous year by 39%. The 544 projects benefited 2.5 million people, located in 450 municipalities, in 16 states.

According to the association, this is a pioneer move among the Country’s production chains. “The sector of cellulose and 

paper is one of the industrial segments that is widely acknowledged for its socio-environmental commitment”, says Horacio Lafer 

Piva, president of Bracelpa. The affiliated industrial units render their collaboration toward the creation of an infrastructure in the 

municipalities where they establish their operations thus providing their employees and the surrounding communities with better 

working conditions and development opportunities. 

As to the investment shares, the segment of the environment was given the highest grant – R$ 177.7 million, that is, 55% 

of the total. This includes the maintenance and the preservation of 2.5 million hectares of native forests, and the planted forests 

occupy an area of 1.7 million hectares. The list of the other benefited sectors is followed by health (19.5%), education, training 

and professional capacity building (10.8%),  community support actions and cultural projects, regional development, sports and 

volunteer work (4.8%).

The incentives granted by the companies also resulted into a bigger number of people engaging in volunteer work. In 2004, 

it was 2 thousand people. The following year, this number rose to 3.6 thousand. The programs work in conjunction with 61 insti-

tutions and non-governmental organizations (NGOs) 

with a stake in the environment segment. In the view 

of the president of Bracelpa, “the companies dem-

onstrate their willingness to effectively assume the 

challenge of all the values that are part of responsible 

management”. The initiatives comprise family farm-

ing, bee farming, fish farming, fostered forest cultiva-

tion, support to and maintenance of health care units, 

the establishment of educational centers, monitoring 

of estuaries and mangrove swamps, control over wild 

animal trafficking, mapping of preservation areas, 

among others. Piva believes that, through these ini-

tiatives, it is possible to motivate a bigger number of 

entrepreneurs to effectively engage in moves aimed 

at creating a fairer society. 

Making a good impression

Paper and 
cellulose chain 
excels at socio-
environmental 
responsibility

96 97



madeira serrada e aglomerada

Os grandes consumidores de toras de madeira para 

processamento industrial – os fabricantes de painéis e o se-

tor moveleiro – atravessaram os últimos anos em situações 

bastante distintas, apesar da proximidade existente entre os 

segmentos. A produção de painéis de madeira encontra-se 

estável há três anos e atinge média volumétrica de 4,1 m3 

em cada período. Ainda que este índice tenha se mantido 

praticamente inalterado nessa época mais recente, repre-

senta o dobro do registrado há 10 anos. 

De acordo com estudos publicados no Anuário Esta-

tístico 2007 da Associação Brasileira de Florestas Planta-

das (Abraf), a indústria moveleira é a maior consumidora 

destes artigos. Por isso, foi considerada responsável direta 

pelo aumento na aquisição doméstica de madeira serra-

da e aglomerada. Em 2006, este montante, para painéis 

reconstituídos, foi de 4,3 milhões de m3, quase a totalida-

de da produção do período.

O consumo doméstico também é o carro-chefe no 

aproveitamento de madeira serrada de pinus, que em 

2006 registrou aproximadamente 9,078 milhões de m3 

produzidos. Esse artigo, cuja elaboração está concentrada 

na região Sul, teve 85% de sua produção absorvida inter-

namente. Isto se deve ao fato de as empresas brasileiras 

do setor madeireiro terem se especializado, nos últimos 

anos, no processamento de madeira, transformando-a 

em molduras, destinadas ao mercado internacional.

Em se tratando de compensado de pinus, a produ-

ção sofreu queda de 3,5% no comparativo entre 2005 e 

2006, motivada pela valorização do real frente ao dólar. 

O segmento, muito dependente das exportações, acabou 

sendo atingido ainda pela baixa cotação do produto no 

cenário mundial, o que motivou o recuo na atividade 

industrial. Algumas fábricas acabaram fechando suas 

portas no Brasil. 

Em 2006, o consumo doméstico de compensado de 

pinus ficou em aproximadamente 639 mil metros cúbi-

cos. Do total produzido, de 2,375 milhões de m3, a maior 

parcela foi direcionada ao mercado externo, tendo como 

destino principalmente os EUA.

Olho no painel

CENÁRIO: Em 2006, produção de compensado 
de pinus apresentou queda de 3,5% em relação 
a 2005; EUA foram o principal cliente

The big consumers of logs for industrial pro-

cessing – the manufacturers of panels and the 

furniture segment – went through the past years in 

rather distinct situations, in spite of the proximity 

between the two sectors. The production of wood 

panels has been stable for three years and attains a 

volumetric average of 4.1 million m³ in every sea-

son. Although having remained practically unal-

tered over the recent years, this average represents 

twice as much as 10 years ago. 

According to studies published in the 2007 Statis-

tical Yearbook of the Brazilian Association of Planted 

Forests (Abraf ), the furniture industry is the biggest 

consumer of these items. That’s why it is considered 

directly responsible for the rising domestic acquisi-

tions of sawnwoods and agglomerates. In 2006, the 

amount for reconstituted panels reached 4.3 million 

m³, almost the entire production over the period. 

Domestic consumption is also the flagship in the 

use of pinus sawnwood, which registered a produc-

tion of approximately 9.078 million m³. This article, 

whose production is concentrated in the South, had 

85% of its production absorbed by the domestic 

market. This is due to the fact that the Brazilian log-

ging industries have specialized in wood processing 

over the past years, turning it into frames, destined 

for the international market. 

With regard to pinus plywood, the production 

suffered a decline of 3.5% from 2005 and 2006, 

motivated by the US dollar to the Brazilian real ex-

change rate. The segment, heavily dependant on 

exports, ended up being affected by the low value of 

the product in the world marketplace, which slowed 

down the industrial activity. Some factories shut 

down in Brazil. 

In 2006, pinus plywood sales remained at ap-

proximately 639 thousand m³. The bulk of the pro-

duction of 2.375 million m³ was shipped abroad, 

mainly to the United States. 

With 
an eye 
toward

the panel
Furniture industry seizes possession 

of the bulk of Brazil’s wood panel 
production and is responsible for rising 

domestic consumption

SCENARIO: In 2006, the production of pinus 
plywood was down 3.5% from 2005; the 
United States was the main client

Indústria de móveis abocanha maior parte da produção brasileira de 
painéis de madeira e responde pelo aumento no consumo doméstico
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REVITALIZAR Para amenizar estas problemáticas enfrentadas pelo seg-

mento de madeira serrada e aglomerada, o governo federal anunciou, em junho 

de 2007, medida que beneficia empresas com faturamento de até R$ 300 milhões 

anuais, pertencentes aos segmentos têxtil, calçadista, de confecções, de artefatos de 

couro e, finalmente, de móveis. Os recursos são do Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social (BNDES) e do Tesouro Nacional. Serão disponibilizados R$ 

3 bilhões, valor anunciado pelo Ministério da Fazenda.

Ao todo, três linhas de financiamento contemplam capital de giro, investimentos 

e exportação. As taxas de juros variam de 7% a 8,5% e os produtores podem reduzir 

as tarifas em 20% caso os pagamentos sejam feitos em dia. O Programa Revitaliza 

está entre as principais medidas do pacote. Ele permite a contratação de valores até 

o final de 2007. 

O incentivo federal também beneficia o setor de madeira aglomerada. A indústria 

de painéis desta natureza está projetando, para os próximos três anos, investimentos 

da ordem de aproximadamente US$ 800 milhões. Nos últimos 10 anos, as empresas 

produtoras destes materiais aplicaram US$ 1,3 bilhão na modernização e na atuali-

zação tecnológica das plantas existentes, com linhas contínuas, novos processos de 

impressão, impregnação, revestimento e pintura.

De acordo com informações da Associação Brasileira da Indústria de Painéis de 

Madeira (Abipa), o grande desafio do setor será o crescimento sustentado, com redu-

ção de custos e aumento de produtividade. As expectativas, porém, são positivas para 

os segmentos que utilizam painéis industrializados.

Habilidade
O setor de madeira serrada e aglomerada, bem como outros segmentos do agronegócio brasileiro, tem sofrido 

com a apreciação do real frente ao dólar e esperam alternativas do governo federal para minimizar os efeitos desta 

realidade. Para driblar as dificuldades, algumas empresas mudaram seu mix de produtos, ampliando a base de 

clientes no exterior a fim de atender este mercado. Porém, o conjunto de adequações também resultou na queda 

da produção em geral.

Jeziel Adam de Oliveira, superintendente executivo da  Associação Brasileira da Indústria de Madeira Proces-

sada Mecanicamente (Abimci), observa que as indústrias do segmento tentaram compensar esses contratempos 

mostrando-se altamente versáteis. “Nossos insumos básicos são madeira, resina e cola. Ao invés de fazermos a 

forma de concreto, podemos optar pelo painel, para a indústria do mobiliário, por exemplo. O trabalho fica por 

conta da demanda e das possibilidades”, enfatiza Oliveira. 

Entre os anos de 1998 e 2004, a Abimci registrava crescimento das exportações. “O aquecimento da demanda 

mundial, o aumento da competitividade do produto nacional, a desvalorização do real no início da década de 

2000, os novos investimentos e a boa cotação dos produtos foram determinantes para este desempenho”, afirma o 

superintendente executivo da Abimci. 

Mas a estabilização observada entre 2004 e 2006 freou o desenvolvimento e tem levado exportadores a se 

adaptarem às novas condições. Mesmo assim, o Brasil está entre os principais fornecedores globais de madei-

ra compensada e serrada tropical, embora a participação média no comércio mundial seja de aproximadamente 

4,1%, competindo com Malásia, Indonésia e China. No nicho dos produtos de maior valor agregado, os principais 

concorrentes do Brasil são Estados Unidos, União Européia e China. 

Para 2007, as expectativas apontam para o mesmo caminho. O cenário indica dificuldades de adaptação à 

prática cambial, que afeta diretamente os níveis de produção e de exportação. Oliveira entende que a estabilidade 

dos preços internacionais para os produtos originários de madeira serrada e o preço elevado da madeira em tora 

devem continuar. 

REVITALIZATION   To smoothen up problems faced by the sawn-

wood segment and agglomerate wood, in June 2007, the federal government an-

nounced directives that benefit companies with gross annual income of up to R$ 

300 million, of the following segments: textile, footwear, apparel, leather goods 

and, finally, furniture. The financial resources are granted by the National Bank 

for Social and Economic Development (BNDES) and by the federal treasury. The 

Ministry of Finance announced R$ 3 billion for this purpose. 

In all, three finance lines contemplate working capital, investments and ex-

ports. Interest rates range from 7% to 8.5% a year, and the farmers can count 

on a further 20-percent reduction in case of timely payments. The Revitalization 

Program is one of the main directives of the package. Values can be contracted 

until the end of 2007. 

The federal incentive program also benefits the agglomerate wood sector. The 

panel industry is thus projecting, for the coming 10 years, investments of approxi-

mately US$ 800 million. Over the past 10 years, the companies that produce these 

materials invested US$ 1.3 billion in modernization and technology updating of 

the existing plants, through continuous lines, new printing processes, impregna-

tion, coating and painting.

From information released by the Brazilian Wood Panel Industry Association 

(Abipa), the great challenge of the sector will be sustainable development, with 

production cost reductions and rising productivity rates. Expectations are however 

very positive for the segments of industrialized panels.

Skill
The sector of sawnwood and agglomerate wood, as well as other segments of Brazilian agribusi-

ness, have suffered from the rising value of the real against the dollar, and are waiting for solutions 

from the federal government so as to minimize the effects of this reality. To deal with these hurdles, 

some companies have changed their product mix, expanding their number of clients abroad in order 

to meet the needs of this market. Nevertheless, the set of adjustments has also resulted into smaller 

production volumes, in general. 

Jeziel Adam de Oliveira, executive superintendent of the Brazilian Association of Mechanically 

Processed Timber (Abimci), observes that the industries of the segment have tried to make up for 

these setbacks by becoming highly versatile. “Our basic inputs are timber, resin and glue. Instead of 

concrete forms, we could opt for panels for the furniture industry, for example. The work remains at 

the mercy of demand and possibilities”, Oliveira emphasizes. 

From 1998 to 2004, Abimci registered export rises. “Rising worldwide demand, and enhanced 

competitiveness of the national product, the devaluation of the real in early 2000, the new invest-

ments and the good quotes of the products were determining factors for this positive performance”, 

says Abimci’s executive superintendent.

The rather stable 2004 – 2006 period slowed down the development and has led exporters to 

adjust to the new conditions. Even so, Brazil remains one of the main worldwide suppliers of plywood 

and tropical sawnwood, although having an average share of 4.1% in the world market, competing 

with Malaysia, Indonesia and China. In the niche of products with high added value, Brazil’s main 

competitors are the United States, the European Union and China. For 2007, expectations point to the 

same course. The scenario hints at difficulties in adapting to the current exchange rate, which directly 

affects the levels of production and exports. Oliveira understands that international stable prices of 

sawnwood products and the high log prices should hold for the time being.
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móveis

A QUALIDADE O principal material utilizado pela indústria moveleira 

brasileira é o Medium Density Fiberboard (MDF), que no Brasil pode ser traduzido 

como fibra de madeira de média densidade. Os painéis aglomerados provêm de 

madeira originária de florestas plantadas, principalmente de pinus e de eucalipto. 

“O setor utiliza matéria-prima ambientalmente correta, sem agredir as florestas na-

tivas, numa política que ajuda a preservar a natureza e contribui para neutralizar as 

emissões de carbono, um dos principais gases causadores do efeito estufa”, enfatiza o 

presidente da Abimóvel, José Luiz Fernandez.

A preocupação com a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores é outra 

característica das indústrias brasileiras. Segundo o presidente da Abimóvel, os programas 

de certificação e de gestão têm sido implementados de forma intensiva pelas empresas 

do setor moveleiro. Eles ocorrem por meio dos Arranjos Produtivos Locais, em parceria 

com entidades como Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Fernandez cita também a iniciativa da Abimóvel, que estruturou um programa 

de qualidade na montagem de móveis. Essa ação é voltada para redes de lojas que 

comercializam móveis no Brasil e para profissionais terceirizados de montagem.

Fazendo sala

CONCENTRAÇÃO: 
Principais pólos 

moveleiros estão 
localizados nos estados 
do Centro-Sul do Brasil

Depois de um ano marcado pela estabilidade, o setor 

moveleiro brasileiro conquistou importante incremento 

de receita em 2006, com negócios da ordem de R$ 14,10 

bilhões. Os números representam 12,70% mais que em 

2005, quando os fabricantes de móveis tiveram faturamen-

to de R$ 12,51 bilhões, segundo informações da Associação 

Brasileira da Indústria do Mobiliário (Abimóvel).

Conforme o presidente da entidade, José Luiz Fernandez, 

o principal fator do aumento de receita no segmento é o 

mercado interno, que teve crescimento de 17,27% em 2006. 

No entender de Fernandez, os consumidores brasileiros têm 

sido beneficiados pela estabilidade da economia e, principal-

mente, pela maior oferta de crédito, com juros menores, às 

classes com renda mais baixa. Estes fatores, entende, devem 

continuar favorecendo o mercado interno em 2007.

A cadeia produtiva do móvel e da madeira gera cerca 

de 230 mil empregos diretos no Brasil. Quando somado 

aos indiretos, esse número cresce em mais de 100%. De 

acordo com Fernandez, existem cerca de 16 mil indústrias 

do mobiliário no País; 20% delas vendem seus produtos 

também para o exterior. As fábricas se concentram nos 

estados do Centro-Sul. Os principais pólos moveleiros es-

tão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, 

em São Paulo, em Minas Gerais e na Bahia.

Aumento do poder aquisitivo das classes mais baixas reflete-se nas 
vendas registradas pelo setor moveleiro no mercado interno
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Playing host
to visitors
Rising purchasing power of the lower 
classes reflects on the sales of the 
domestic furniture market

CONCENTRATION: 
Major furniture hubs 
are located in Cen-

tral South Brazil

After a year marked by stability, the Brazilian furniture segment celebrated 

higher incomes in 2006, with businesses amounting to R$ 14.10 billion, up 12.70% 

from 2005, when revenues reached R$ 12.51 billion, according to sources from the 

Brazilian Association of the Furniture Industry (Abimóvel).

According to the president of the entity, José Luiz Fenandez, the leading factor in the 

higher revenues is the domestic market, which went up 17.27% in 2006. In the view 

of Fernandez, the Brazilian consumers have been benefited by the stable economy and, 

above all, by credit lines, with lower interest rates for the lower classes. These factors, he 

understands, should continue heating up the market throughout 2007.

The furniture and timber production chains generate some 230 thousand direct 

jobs in Brazil. If indirect jobs are included, this figure rises by more than 100%. Ac-

cording to Fernandez, there are around 16 thousand furniture industries in Brazil; 

20% of them also export their products. The main factories are concentrated in the 

Central South states. The main furniture hubs are located in the states of Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná,  São Paulo,  Minas Gerais and Bahia.

QUALITY   The material most used by the Brazilian furniture industry is 

the Medium Density Fiberboard (MDF). Most agglomerate panels are made from 

planted forests, particularly pinus and eucalyptus. “The sector utilizes environmen-

tally correct raw materials, without damaging native forests, in a nature-oriented 

policy thus contributing towards neutralizing carbon acid gas emissions, one of 

the greenhouse culprits”, president José Luiz Fernandez stresses. 

The concern with the quality of the consumer-oriented products is just one 

more preoccupation of the Brazilian industries. According to the president of 

Abimóvel,  certification and management programs have been intensively imple-

mented by the furniture industries. They are effected through Local Production 

Arrangements, in partnership with such entities as the Brazilian Micro and Small 

Business Support Service (Sebrae).

Fernandez also cites Abimóvel’s initiative in structuring a quality program for 

furniture manufacture. The initiative is geared toward the network of shops that 

sell furniture in Brazil and towards outsourced furniture-assembly professionals.
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Se os negócios foram favorá-

veis aos produtores de móveis no 

mercado interno, o mesmo não 

ocorreu com as exportações do 

setor em 2006. Conforme dados 

da Secretaria do Comércio Exte-

rior (Secex), órgão do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o 

faturamento com as vendas externas atingiu US$ 945 

milhões, 7,35% menos do que o resultado de 2005, 

quando a cifra chegou a US$ 1,02 milhão.

O presidente da Associação das Indústrias de Mó-

veis do Rio Grande do Sul (Movergs), Luiz Attílio Troes, 

lembra que o governo federal começou a incentivar as 

exportações do segmento a partir de 1999, o que levou 

as indústrias a se prepararem com o intuito de incremen-

tar suas vendas externas. “Houve adaptação para se tra-

balhar com câmbio de R$ 2,20 pelo dólar. Até então estava 

tranqüilo, mas depois a moeda norte-americana desvalori-

zou-se e isso atrapalhou os negócios”, queixa-se.

Além disso, explica Troes, houve aumento no valor 

dos insumos, como chapas de aglomerado e papelão, 

e de outros itens, como energia elétrica, combustíveis e 

pedágios. As empresas do Rio Grande do Sul esperam 

ainda, por parte do governo estadual, pela devolução 

de R$ 20 milhões a R$ 25 milhões em créditos de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), referentes à exportação.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria 

do Mobiliário (Abimóvel), José Luiz Fernandez, acredita 

que, se não houver reação do câmbio e o dólar não se 

valorizar, as exportações continuarão em queda. Por 

enquanto, esta tendência não está sendo confirmada. 

O faturamento de janeiro a abril de 2007 foi 6,5% su-

perior ao do mesmo período de 2006.

 O Brasil exporta para mais de 30 países. O principal 

cliente são os Estados Unidos, com 30% do total em recei-

ta. Outros compradores importantes são França, Argentina, 

Reino Unido, Alemanha, Espanha, Holanda, Chile, Canadá 

e Porto Rico. Fernandez destaca como novos mercados os 

países africanos, como Angola e Moçambique, e os centro-

americanos, como Honduras e Nicarágua.

De acordo com números da Abimóvel, os prin-

cipais produtos exportados pelo setor são dormitó-

rios, estofados, cozinhas e escritórios, que respon-

deram por 77,92% em 2006. Em seguida aparecem 

assentos de estofados e cadeiras, com 21,72%, e 

colchões, com 0,36%.

Businesses were favorable to furniture manufacturers in the domestic market, but the same does not hold for 

exports in 2006. According to data from the Brazilian Secretariat of Foreign Trade, an organ of the Ministry of Devel-

opment, Industry and Foreign Trade, revenue from foreign sales totaled US$ 945 million, down 7.35% from the US$ 

1.02 billion in 2005.

The president of the Association of Furniture Industries of Rio Grande do Sul (Movergs), Luiz Attílio Troes, recalls 

that the federal government started to stimulate furniture exports back in 1999, leading the industries to brace 

themselves for pushing up foreign sales. “They adjusted to an exchange rate of R$ 2.20 to US$ 1. Everything was run-

ning smoothly until the North American currency starting plummeting, ill-affecting foreign sales”, he complains. 

In the meantime, Troes explains, prices of inputs like agglomerate and cardboard plates, electric energy, fuel and 

road tolls went up considerably. The companies in Rio Grande do Sul are still waiting for R$ 20 to R$ 25 million in 

state value added tax returns, levied on exports, from the State Government. The president of the Brazilian Associa-

tion of the Furniture Industry  (Abimóvel), José Luiz Fernandez, believes that, in case the exchange rate expresses no 

reaction and the dollar continues low, exports will continue on the decline. For the time being, this trend still needs 

to be confirmed. Export revenues January through April were 6.5% up from the same period last year.

Brazil exports to more than 30 countries. The biggest client is the United States, with 30% of the total in revenue. 

Other major buyers are France, Argentina, the United Kingdom, Germany, Spain, Holland, Chile, Canada and Puerto 

Rico. New markets, according to Fernandez, include Angola and Mozambique, in Africa; Honduras and Nicaragua, in 

Central America.

From the Abimóvel figures, the main products exported by the sector are bedroom gear, upholstered furniture, 

kitchen gear, office furniture, which accounted for 77.92% in 2006. Then come upholstered and chair seats, with 

21.72%, and mattresses, with 0.36%.
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Pouring oil on troubled waters
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MÓVEIS NO BRASIL / FURNITURE IN BRAZIL

Ano Faturamento (R$) Exportação (US$)

2000 8,8 bilhões 514 milhões

2001 9,7 bilhões 509 milhões

2002 10,3 bilhões 561 milhões

2003 8,8 bilhões 703 milhões

2004 12,5 bilhões 966 milhões

2005 12,5 bilhões 1,02 bilhão

2006 14,1 bilhões 945 milhões
Fonte: Abimóvel/Secex

INCENTIVO

A Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário (Abimóvel), em convênio com a Agência de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex Brasil), realiza desde 1998 o Programa Brasileiro de Incentivo à Exportação de 

Móveis (Promóvel), conhecido como Brazilian Furniture. Recentemente, o acordo foi prorrogado até 2009, com apro-

ximadamente R$ 40 milhões disponíveis para promoção em feiras e elaboração de projetos.

No entender do presidente da Abimóvel, José Luiz Fernandez, o programa é o grande responsável pelo extraor-

dinário incremento das exportações brasileiras de móveis nos últimos anos. Entre 1998 e 2005, ano que registrou o 

maior faturamento, o incremento em receita foi de 182,54%. “A parceria entre as duas organizações permitiu que os 

fabricantes brasileiros de móveis participassem de importantes feiras nas Américas do Norte, Central e Sul, na Europa, 

na África e no Oriente Médio, com ganhos expressivos e fechamento de diversos negócios”, comemora.

INCENTIVE

The Brazilian Association of the Furniture Industry 

(Abimóvel) and the Investments and Exports Promotion 

Agency (Apex Brasil), have been conducting the Brazilian 

Furniture Exports Incentive Program (Promóvel), known as 

Brazilian Furniture, since 1998. Recently, the agreement was 

extended through 2009, with approximately R$ 40 million 

available for promotional work at fairs and for projects. 

The president of Abimóvel, José Luiz Fernandez, under-

stands that the program is responsible for the extraordinary 

rise of Brazil’s furniture exports over the past years. From 

1998 to 2005, the year when the highest sales volumes 

occurred, export revenues went up 182.54%. “The partner-

ship between the two organizations made it possible for the 

national furniture manufacturers to participate in important 

fairs in North, Central and South America, Europe, Africa and 

the Middle East, celebrating expressive gains and closing 

important business deals”, he recounts.
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especial

Doce

Erva-mate ocorre em apenas três países da América 
do Sul e o hábito do chimarrão é bem restrito; por isso, 
ela pode ser chamada de “árvore da integração”

TRADIÇÃO EM FOLHAS: A erva-mate foi incorporada 
de tal maneira ao imaginário do Sul da América que 
praticamente identifica essa região

Conhecida pelos índios guaranis desde antes do descobrimento, a erva-mate é plan-

ta típica da região Sul do Brasil, onde se concentra 97% de sua produção, estando o 

restante da área no Estado do Mato Grosso do Sul. Fora desse espaço, só aparece na 

Argentina, nas províncias de Missiones e de Corrientes, além de pequena parte da de 

Tucumã, e no Paraguai, na área entre os rios Paraná e Paraguai. O Uruguai, embora não 

tenha um exemplar sequer da árvore, é o maior consumidor do produto, com média de 7 

a 10 quilos/hab/ano. Desta forma, não só pela ocorrência, mas pelo hábito do chimarrão 

que irmana esses países, a erva-mate pode ser considerada a árvore típica do Mercosul. 

Distribuída em área de aproximadamente 540.000 km2, corresponde a 3% da su-

perfície da América do Sul. No Brasil, estende-se por 450.000 km2, representando 5% do 

território nacional. A região toda localiza-se entre as latitudes 22º Sul e 30º Sul e entre 

as longitudes de 48º30’ Oeste e 56º10’ Oeste, com altitudes que variam de 500 a 1.000 

metros. O seu clima é temperado e sub-tropical, com chuvas regulares ao longo do ano, 

envolvendo média de precipitação de 1.500 a 2.000 mm. As temperaturas médias anuais 

variam de 15ºC a 18ºC na região dos pinhais e de 17ºC a 21ºC em Missiones, na Argenti-

na. Os solos apresentam boa profundidade e permeabilidade e a fertilidade natural é de 

média a alta. A cultura não suporta solos compactados ou encharcados. 

A exploração da erva-mate constitui atividade agrícola de grande importância am-

biental, social e econômica para os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do 

Paraná e do Mato Grosso do Sul. Ela atinge 180.000 propriedades rurais, em sua maio-

ria pequenas e médias, abrangendo 596 municípios, com geração de mais de 710 mil 

empregos e renda de aproximadamente R$ 175 milhões anuais, segundo informações 

da Embrapa Florestas, de Colombo (PR). Do ponto de vista ambiental, compõe um dos 

sistemas florestais mais característicos, sendo explorada de forma nativa (na mata, em 

pastagens, com culturas anuais e adensada) e cultivada “solteira” ou em sistema agroflo-

restal com culturas anuais (feijão, milho, soja, mandioca, arroz etc.), em consórcio com 

outras espécies florestais, com pastagens e com a fruticultura. 

amargo
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Known by the guarani indians long before the dis-

covery of America, yerba mate is a typical plant of South 

Brazil, where 97% of its production is concentrated, with 

the remaining 3% in Mato Grosso do Sul. Apart from this 

region, it only appears in the Argentine provinces of Mis-

siones, Corrientes and Tucumã, and in Paraguay, between 

the Paraná and Paraguay rivers. Although no yerba mate 

tree is planted in Uruguay, this country is the biggest con-

sumer, with an average of 7 to 10 kg/capita/year. Thus, 

not only for its occurrence, but for the habit of drinking 

mate, which develops brotherly ties between the coun-

tries, yerba mate stands as a typical Mercosur tree.

It is scattered across an area of approximately 

540,000 km², representing 3% of South America. In Bra-

zil, it is present across an area of 450,000 km², 5% of the 

national territory. The region is located between latitude 

22º South and 30º South and between longitudes 48º30’ 

West and 56º10’ West, at altitudes ranging from 500 to 

1,000 meters. The climate is temperate and subtropical, 

with an average annual precipitation of 1,500 to 2,000 

mm. Average annual temperatures vary from 15ºC to 

18ºC in the pinetree regions and 17ºC to 21ºC in Mis-

siones, Argentina. The natural fertility of its deep and 

permeable soil ranges from medium to high. Yerba mate 

trees do not develop in compact and wet soils.

Yerba mate is an agricultural activity of great en-

vironmental, social and economic importance for the 

states of Rio Grande do Sul , Santa Catarina, Paraná and 

Mato Grosso do Sul. It is cultivated in 180 thousand me-

dium and small rural holdings, comprising 596 munici-

palities, and generates more than 710 thousand jobs and 

an annual income of approximately R$ 175 million, ac-

cording to data released by Embrapa Forests, in Colombo 

(PR). From the environmental point of view, it is one of 

the most characteristic forest systems, and is explored in 

native form (in the forest, in pasturelands, in association 

with annual crops and dense plantations) and cultivated 

as a single crop or in agroforestry system, in association 

with annual crops (black beans, corn, soybean, cassava, 

rice, etc), and in simultaneous cropping – with other for-

est species, pasturelands and fruit growing.

Bitter sweet
Paraguay tea, also known as yerba mate, is native 
to three South American countries, and the habit 
of “drinking mate”, in Brazil known as “chimarrão”, 
is rather restricted; that’s why it could be called “in-
tegration tree”

LEAVES OF TRADITION: Yerba mate has been 
incorporated into the imagery of South America 

in such a way that it identifies the region

ERVAIS BRASILEIROS/ YERBA 
MATE PLANTATIONS IN BRAZIL

De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), a área existente com 

erva-mate no Brasil era a seguin-
te, no período de 2001 a 2005:

Ano Área

* 2005 98.804 hectares

* 2004 85.537 hectares

* 2003 106.653 hectares

* 2002 95.872 hectares

* 2001 96.903 hectares
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a Além do chimarrão e do chá, a 
erva-mate pode ser empregada 
para diversos fins, tanto na área de 
alimentação como na indústria

O ranking dos maiores produtores nacionais de erva-mate 

tem apresentado variações significativas nos últimos anos. O 

Rio Grande do Sul ocupava o primeiro posto na década de 

1970, respondendo por cerca de 50% do total. Mas atual-

mente a liderança cabe ao Paraná, com 37% da produção; o 

segundo lugar foi assumido por Santa Catarina, com 36%, e 

só depois vem o Rio Grande do Sul, com 24%. Por último, o 

Mato Grosso do Sul colhe 3% do total brasileiro. 

Esses índices, no entanto, variam conforme a fonte, pois 

os dados são levantados de acordo com a comercialização, e 

nem sempre a origem do produto confere com a realidade, 

tendo em vista que as indústrias transferem matéria-pri-

ma de um local para outro. O pesquisador Sérgio Henrique 

Mosele, da Universidade Regional Integrada (URI), campus 

de Erechim/RS, organizou uma planilha, juntamente com o 

professor Rodrigo Cechett, sobre a evolução da produção de 

erva-mate (folha verde) no Brasil.

A pesquisadora científica Neusa Gomes de Almeida Ru-

cker, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná 

(Seab), assegura que boa parte da erva paranaense, “princi-

pal produtor brasileiro em volume e em qualidade”, mantém 

as grandes indústrias do Rio Grande do Sul, inclusive para 

exportação. Ela aponta levantamento feito pela Seab/Deral 

– Departamento de Economia Rural –, que indicou os se-

guintes números para a produção agrícola de erva-mate no 

Estado: em 1999, eram 273 mil toneladas; em 2.000, 323 mil 

toneladas; em 2001, 336 mil toneladas; em 2002, 307 mil 

toneladas; em 2003, 292 mil toneladas; em 2004, 276 mil 

toneladas; e em 2005, 264 mil toneladas.

Com relação a Santa Catarina, o pesquisador da Em-

presa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), 

engenheiro florestal Dorli Mário Da Croce, diz que o Estado 

processa 265.432 toneladas por ano, através de 98 indústrias. 

Segundo ele, existem 19 mil famílias rurais que possuem 

erva-mate em suas propriedades, distribuídas em 150 mu-

nicípios. Há 20 mil hectares de erva plantada, com média de 

produtividade de 8 a 10 t/ha colhidas a cada 18 meses. Toda 

a cadeia produtiva emprega 66.500 trabalhadores.
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PRODUÇÃO NACIONAL/ NATIONAL PRODUCTION
Produção da erva-mate em folha verde ( t)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Paraná 167.509 206.188 339.139 221.779 201.694 133.449

Santa Catarina 71.312 63.203 48.834 45.600 52.474 37.577

Rio Grande do Sul 218.183 244.477 252.045 240.252 238.949 222.884

Região Sul 457.004 513.868 640.018 507.631 493.117 393.910

Brasil 462.665 522.019 645.965 513.526 501.702 403.281
Fonte: Sérgio Henrique Mosele e Rodrigo Cechett, da URI

MÚLTIPLOS USOS A estimativa é de que 90% da erva-mate pro-

duzida no Brasil é empregada para chimarrão, sendo que o maior consumidor é o Rio 

Grande do Sul. Os restantes 10% se destinam à elaboração de chás, mate solúvel, tererê 

e xaropes. Pesquisadores apontam para a possibilidade de utilização da erva-mate em 

ampla e variada gama de produtos, como sucos, bebidas energéticas e outras, na área 

de alimentação, e também no âmbito industrial, na fabricação de produtos de higiene, 

farmacêuticos, cosméticos, conservantes e corantes. Pode ser empregada ainda na in-

dústria de produtos de limpeza, atuando como antioxidante e bactericida.

Moacir José Sales Medrado, chefe-geral da Embrapa Florestas e pesquisador 

de erva-mate, diz que o emprego para outras finalidades, além do chimarrão e do 

chá mate, tem crescido nos últimos anos. Para isso têm contribuído os congressos 

sobre erva-mate realizados em várias regiões, permitindo que a questão seja bas-

tante debatida. Ele destaca o encontro do saber científico com o popular, ocorrido 

em Machadinho (RS), onde um produtor descobriu uma planta diferente de erva e, 

ajudado por pesquisadores, desenvolveu um tipo especial, hoje presente no mercado 

com a marca Cambona.

Tradition in leaf
Besides “chimarrão” and tea, yerba mate serves several 

purposes, either in the area of food or industry

The ranking of the biggest national producers of yer-

ba mate has changed considerably over the past years. 

Rio Grande do Sul ranked first in the 1970s, accounting 

for approximately 50% of the total. Now the state of 

Paraná is the leading producer, with 37% of the total 

production; followed by Santa Catarina, with 36%, and 

then comes Rio Grande do Sul, with 24%. And finally, 

Mato Grosso do Sul, with 3% of Brazil’s total. 

These rates however vary according to their source, 

as the data are surveyed according to commercializa-

tion, and not always the origin of the product matches 

reality, in view of the fact that the industries transfer the 

raw material from one place to the other. Researcher 

Sérgio Henrique Mosele, from the Integrated Regional 

University (URI), campus of Erechim/RS, worked out a 

worksheet, jointly with professor Rodrigo Cechett, on 

the evolution of the production of yerba mate (green 

leaf) in Brazil. Scientific researcher Neusa Gomes de Al-

meida Rucker, from the Paraná State Secretariat of Ag-

riculture and Supply (Seab), confirms that a great deal 

of yerba produced in Paraná, “main Brazilian producer in 

volume and quality”, supplies the industries in Rio Grande 

do Sul, including exports. She cites a survey by Seab/Deral 

– Department of Rural Economy – which indicated the 

following numbers for the state’s yerba mate production 

volumes: in 1999, it reached 273 thousand tons; in 2000,  

323 thousand tons; in 2001,  336 thousand tons; in 2002,  

307 thousand tons; ion 2003,  292 thousand tons; in 2004,  

276 thousand tons; and in 2005,  264 thousand tons.

With regard to Santa Catarina, Rural Extension and 

Agricultural Research Company (Epagri) forest engineer 

Dorli Mário da Croce says the State processes 265,432 

tons per year, and there are 98 industries. According to 

him, 19 thousand small-scale farmers cultivate yerba 

mate on their properties, scattered across 150 thousand 

municipalities. There are 20 thousand hectares planted to 

yerba mate, and average productivity ranges from 8 to 10 

tons/ha over a period of 18 months. The whole produc-

tion chain employs 66,500 workers. 

MULTIPLE USES   It is estimated that 90% of the yerba mate produced 

in Brazil is destined for “chimarrão”, and the biggest consumer is the State of Rio Grande 

do Sul. The remaining 10% are for tea, soluble mate, tererê and medicated syrups. The 

researcher points to an array of uses for yerba mate, like juices, energetic beverages and 

others, in the area of food, and at industrial level, for hygiene products, pharmaceuticals, 

cosmetics, preservers and dyes. It could also be used in cleaning products, acting as an-

tioxidant and bactericide. 

Moacir José Sales Medrado, Embrapa Forests chief executive and yerba mate researcher, 

says that the use of the leaves for purposes other than chimarrão has been rising over the 

past years. The congresses on yerba mate, held in several regions, are credited with these 

advances, as the question was intensely debated in these gatherings. He makes a special 

mention of scientific and popular knowledge event, held in Machadinho (Rio Grande do 

Sul), where a farmer found out a different yerba plant and, with the help of researchers, he 

developed a special type, now present in the market under the brand name of “Cambona”.
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organização

Forte defensora da política de reflorestamento, em 

setembro de 1997 nascia a Associação Brasileira de Ce-

lulose e Papel (Bracelpa), que tem como instituição de 

origem a Associação Nacional de Fabricantes de Papel 

e Celulose, fundada em 1932. Responsável pela repre-

sentação institucional do setor no País e no exterior, a 

entidade atua no âmbito de um segmento industrial 

cujos produtos são world class, num mercado globa-

lizado e extremamente competitivo. 

Mario Higino Leonel, diretor executivo da Bracel-

pa, relata que os reflorestamentos, com plantações de 

eucalipto e de pinus, são realizados principalmente em 

ambientes degradados. “Eles atuam como fixadores de 

mão-de-obra no campo, além de evitarem o desmata-

mento em áreas de florestas nativas”, destaca. 

A Bracelpa, com sede em São Paulo, é a represen-

tante do setor brasileiro de celulose e de papel, tendo 

em seu conselho consultivo oito sindicatos e associa-

ções estaduais existentes no País. Seus associados res-

pondem pelo total da produção brasileira de celulose e 

por mais de 80% da de papel. 

No entender de Leonel, o setor conta com vanta-

gens intrínsecas. “Podemos notar este fato no cultivo 

das florestas e na constante atualização tecnológica e 

de gestão”, diz. Conforme ele, a indústria brasileira de 

base florestal vem investindo muito, visando manter 

e ampliar sua posição de player global, fortalecendo a 

cadeia produtiva com oferta de produtos de maior valor 

agregado.

Outro diferencial do setor brasileiro de celulose e 

de papel, representado pela Bracelpa, está no fato de 

o Brasil possuir um parque industrial moderno. Na 

avaliação de Leonel, este é perfeitamente adequado 

às demandas da sociedade e dotado de padrões tec-

nológicos e ambientais muito mais rigorosos do que os 

ostentados por vários outros países produtores.

O universo 
da Bracelpa

ALTOS PLANOS: Florestamento com eucalipto e 
pinus para abastecer a indústria de papel e celu-

lose cresce em várias regiões do Brasil

A BRACELPA EM AÇÃO
Atividades nacionais:

* Trabalha junto ao governo e às instituições brasileiras realçando a área social e econômica do setor;

* Incentiva a ampliação de florestas plantadas no País;

* Incentiva a integração dos pequenos e dos médios produtores rurais ao processo industrial, mediante ações de fomento florestal.

Atividades internacionais:

* Participa do  Advisory Committee on Paper and Wood Products da FAO/ONU, a Fundação das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação;

* Participa da Confederação Industrial da Celulose e do Papel Latino-Americana (Cicepla);

* Participa do International Council of Forest and Paper Associations, onde a entidade brasileira já ocupou a presidência e atualmente integra o Comitê de Apoio ao Presidente.

Associação Brasileira de Celulose e Papel representa um segmento com 
muita expressão na economia brasileira e que está em forte expansão
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Strongly in favor of reforestation policies, the Bra-

zilian Association of Cellulose and Paper (Bracelpa) 

was born in September 1997, whose institution of 

origin is the National Association of Paper and Cellulose 

Manufacturers, founded in 1932. Responsible for the 

institutional representation of the sector in the Country 

and abroad, the field of action of the entity includes 

world-class industrial products, in a globalized and 

extremely competitive  market. Mário Higino Leonel, 

chief executive of Bracelpa, explains that eucalyptus 

and pinus reforestations are normally done in degraded 

areas. “They curb rural-urban drift, and preserve native 

forests”, he points out. 

Bracelpa, based in São Paulo, is the representative 

of the Brazilian cellulose and paper sector, and its con-

sultive council includes eight state unions and associa-

tions in the Country. Its associate members account for 

the entire Brazilian cellulose production and for more 

than 80% of the paper.

In the view of Leonel, the sector relies on intrinsic 

edges. “This shows in forest cultivations and constant 

managerial and technological updating”, he says. Ac-

cording to him, the Brazilian forest industry has been 

investing a lot, with the aim to maintain its position as 

world player, thus strengthening the production chain 

with products of higher added value. 

Another distinguishing trait of the Brazilian cel-

lulose and paper sector, represented by Bracelpa, has 

to do with Brazil’s modern industrial park. In Leonel’s 

view, the park is perfectly in line with society’s de-

mands and boasts much stricter technological and 

environmental standards than those of many other 

producer countries.

BRACELPA IN ACTION
National activities:

• Works in conjunction with Brazilian institutions highlighting the sector’s social and economic concerns;

• Encourages the expansion of planted forests in Brazil;

• Encourages the integration of small and medium-scale farmers into the industrial process, by means of forest fostering actions.

International activities:

• Is a member of the Advisory Committee on Paper and Wood Products, a department of the Food and Agriculture Organization of the United Nations;

• Is a member of the Latin American Paper and Cellulose Confederation (Cicepla);

• Is a member of the International Council of Forest and Paper Association, where the Brazilian association once occupied the presidency and is now a member of the 

President Support Committee.

The Bracelpa 
universe

AMBITIOUS PLANS: Eucalyptus and pinus forestations 
to supply the paper and cellulose industries are on the 

rise in several regions throughout Brazil

The Brazilian Association of Cellulose and Paper represents an 
expressive, steadily rising segment in Brazil’s economy

S
ílv

io
 Á

vi
la

118 119



eventos

Um dos maiores eventos do setor silvícola na Amé-

rica Latina, a 25ª Feira Internacional de Máquinas para 

Madeira e Floresta (Fenam 2007) movimentou empre-

sas do mercado madeireiro do Brasil e do exterior. De 

18 a 21 de abril de 2007, as atenções de especialistas 

e de empresários estiveram voltadas para o Centro de 

Exposições Expo Trade, em Pinhais, na região metropo-

litana de Curitiba (PR). 

Durante os quatro dias da feira, da qual participa-

ram 120 empresas expositoras, foram movimentados 

negócios da ordem de aproximadamente R$ 90 mi-

lhões. Outro tanto foi prospectado para concretização 

futura, seja envolvendo empresas nacionais, seja 

estrangeiras. O número de visitantes chegou a 12 mil 

pessoas. O bom momento vivido pelo setor florestal, 

que contabiliza aumento de 70% no plantio nos últi-

mos quatro anos, teve reflexo nesse encontro. 

O incremento da atividade resultou em maior ne-

cessidade de máquinas e de equipamentos para corte e 

para manejo de produtos florestais. Um dos segmentos 

que sentiu positivamente o entusiasmo foi o da colhei-

ta mecanizada. Balanço feito entre os expositores reve-

la que muitas empresas estão deixando de lado o abate 

manual de árvores e investindo em tecnologia.

Para alguns participantes, os frutos virão com o 

tempo. Muitos alegam que a procura do público por 

equipamentos, não existentes no mercado, impulsiona 

as empresas a partir para o desenvolvimento de novos 

produtos. A Fenam acontece a cada dois anos. A próxi-

ma edição, em 2009, ainda não tem data definida.

Fé na madeira
Considerado um dos maiores encontros do gênero na América Latina, 

Fenam 2007 movimentou empresas do setor madeireiro em abril

FENAM: Em abril de 2007, Curitiba 
(PR) atraiu especialistas e empresários 
do segmento madeireiro, estimulando 

negócios e parcerias
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AGENDE-SE / PUT ON THE AGENDA

Eucaliptocultura 2007

Data: 11 a 13 de agosto de 2007

Local: Belo Horizonte (MG)

Contato: (31) 3899 2476

Site: www.sif.org.br

3º Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural

Data: 23 a 25 de agosto de 2007

Local: Ilhéus (BA)

Contato: (42) 3622 0800

Site: www.rppnbrasil.org.br

6º Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal

Data: 28 de agosto a 1º de setembro de 2007

Local: Quito (Equador)

Contato: boletin_redesma@listas.cebem.org

Negócios Ambientais 2007 – Feira de Equipamentos e Serviços

Data: 29 de agosto a 1º de setembro de 2007

Local: Pinhais (PR)

Contato: eventos@ciabrasil.org.br

Site: www.negociosambientais.org.br

Biowork IX – Biotecnologia Florestal

Data: 30 e 31 de agosto de 2007

Local: Viçosa (MG)

Contato: (31) 3899 1163 

Site: www.dft.ufv/biowork_ix/index.htm

3º Ergoflor

Data: 12 a 14 de setembro de 2007

Local: Viçosa MG

Contato: (31) 3899 2476

Site: www.sif.org.br

3rd Forest Engineering Conference

Data: 01 a 04 de outubro de 2007

Local: Mont Tremblant (Canadá)

Contato: jt-g@mtl.feric.ca

Site: fec2007.feric.ca

8º Simpósio Brasileiro de Colheita e Transporte Florestal

Data: 08 a 10 de outubro de 2007

Local: Uberlândia (MG)

Contato: (31) 3899 1185

Site: www.sif.org.br

7ª Feira de Máquinas e Produtos do Setor Madeireiro e 8º Congresso 

Internacional de Compensado e Madeira Tropical

Data: 23 a 27 de outubro de 2007

Local: Belém (PA)

Contato: (11) 5575 4255, (11) 3722 3344 ou wrsp@wrsaopaulo.com.br 

Site: www.feiradebelem.com.br

4º Simpósio Latino-Americano sobre Controle de Incêndios Florestais e 

8ª Reunião Técnica Conjunta SIF / Ipef / Fufep

Data: 29 a 31 de outubro de 2007

Local: Belo Horizonte (MG)

Contato: (31) 3899 1185

Site: www.sif.org.br

Feira Internacional da Qualidade em Máquinas, Matérias-primas e 

Acessórios para a Indústria Moveleira (FIQ)

Data: 8 a 11 de abril de 2008

Local: Arapongas (PR)

Contato: (43) 3172 5000

Site: www.fiq.com.br

Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Produtos para a Extra-

ção e Industrialização da Madeira e do Móvel (Femade)

Data: 15 a 18 de abril de 2008

Local: Pinhais (PR)

Contato: (41) 3027 6707

Site: www.hanover.com.br

Feira de Móveis do Paraná (Movelpar)

Data: 09 a 13 de março de 2009

Local: Arapongas (PR)

Contato: (43) 3172 5000

Site: www.movelpar.com.br

Faith in wood

FENAM: In April 2007, Curitiba (PR) attracted specialists and entrepreneurs of the Brazilian segment triggering businesses and partnerships

One of the biggest events of the silviculture sector in Latin America, the 25th 

International Fair for Forest and Wood Machinery (Fenam 2007) agitated the Bra-

zilian and foreign logging companies. April 18 through 21, 2007, specialists and 

entrepreneurs had their attention focused on the Expo Trade Exhibition Center, in 

Pinhais, metropolitan area of Curitiba (PR).

During the four day fair, the 120 exhibiting companies closed business deals 

amounting to approximately R$ 90 million, and an equivalent amount for future 

deals, whether domestically or internationally. The number of visitors reached 12 

thousand. The good moment the forestry sector is going through, with 70% in-

creases in plantings over the past four years, had reflections in this fair. 

The rising trend in the activity resulted into a higher need of forest cutting and 

management machinery and equipment. One of the segments most positively af-

fected was mechanized harvesting. A survey of the companies reveals that many of 

them are abandoning manual tree cutting and investing in technology.

Some participants will reap the benefits in the future. Many entrepreneurs al-

lege that the need for equipment, not yet existing in the market, has been driving 

the companies into developing new types of machinery. Fenam is held every other 

year. The date for the next edition, in 2009, has not been defined yet. 

Considered to be one of the biggest gatherings of its kind, Fenam 
2007 stirred up the companies of the wood sector in April
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painel

A era das 
navegações

NAVEGANTES: Barcaças conduzem a celulose do Ter-
minal Marítimo de Belmonte para o Portocel, em Barra 

do Riacho, no Espírito Santo

A floresta, plantada e manejada de acordo com 

rígidas regras internacionais, envia seus produtos para 

a indústria, que os beneficia e os encaminha para o 

rio. E o rio os remete para o mar. Do mar, a celulose 

que sai do Sul baiano ganha o mundo. Pode parecer 

simples, mas esta fórmula, implantada pela empresa 

Veracel, ganha dimensões gigantescas no cenário dos 

empreendimentos realizados na silvicultura, no Brasil 

e no mundo, nos últimos anos.

O transporte da celulose produzida no complexo 

industrial é realizado em barcaças, que saem do Terminal 

Marítimo de Belmonte para o Portocel, em Barra do Ria-

cho, no Espírito Santo, de onde ela segue para a Europa, 

para a Ásia e para os Estados Unidos. O pioneiro sistema 

logístico integra os modais de transporte rodo e hidrodo-

viário, fluvial e marítimo, e constitui uma das armas para 

que a empresa alcance o objetivo de tornar-se a indústria 

do ramo com o menor custo de produção no planeta. A 

Veracel Celulose S/A, inaugurada em 2005, mostrou sua 

força nos resultados colhidos em 2006.

A organização consolidou seus investimentos, am-

pliou sua produção e sua área florestal, sem deixar de 

lado os projetos ambientais e sociais. Localizada em Eu-

nápolis e em Belmonte, no Sul da Bahia, a indústria tem 

abrangência em 10 municípios. Em 2006, consolidou 

área total de 205 mil hectares, com crescimento de 18% 

sobre os 172,9 mil hectares de 2005. Destes, 76,6 mil são 

formados por florestas plantadas de eucalipto, obtidas a 

partir de clones. A zona plantada cresceu 3% em relação 

às estatísticas de dezembro de 2005 (74,4 mil/ha).

Preocupada com as questões ambientais e conec-

tada com a vanguarda das ações neste setor, a Veracel 

mantém no Sul da Bahia uma área protegida de 100,5 

mil hectares de Mata Atlântica, incluíndo a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estação Vera-

cruz, a maior do gênero no Brasil, com mais de 6 mil 

hectares. A ação é muito representativa, pois a Mata 

Atlântica está entre os biomas mais devastados do País, 

com diversos animais em risco de extinção.

Com logística ousada e estrutura gigantesca, Veracel torna-se 
referência na produção mundial de celulose e impulsiona os negócios

INVESTIMENTOS  

Os investimentos totais da Veracel, que totalizavam US$ 1,2 

bilhão em dezembro de 2005, foram acrescidos de mais US$ 72 

milhões em um ano, com aportes nas áreas industrial, florestal e 

corporativa. Em 2006, a indústria produziu 976,4 mil toneladas 

de celulose (2,7 mil t/dia) para atender exclusivamente a seus 

acionistas, dois gigantes do setor, a brasileira Aracruz Celulose 

S/A e o conglomerado sueco-finlandês Stora Enso Treasury 

Amterdam BV. Conseguiu superar, assim, a sua capacidade ini-

cial projetada, de 900 mil toneladas de celulose kraft branquea-

da de eucalipto. Para manter esta produção, em 2006 a empresa 

possuía quadro de 741 funcionários e 3.133 postos terceirizados 

permanentes.
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From the forest, planted and managed in compli-

ance with international standards, the products are 

delivered to the industry, where they are processed and 

forwarded to the river, and from the river to the sea and 

to the world. This might sound simple, but the formula, 

implemented by Veracel, has gained gigantic propor-

tions within the scenario of silviculture investments in 

Brazil and the world, over the past ten years.

Cellulose produced in the industrial complex is 

transported by barges, which leave the Belmonte Mari-

time Terminal for Portocel, in Barra do Riacho, state of 

Espírito Santo, from where it leaves for Europe, Asia and 

the United States. This pioneering multimodal transport 

system comprises roadways, hydroways, rivers and 

oceans, and explains why the company has attained 

the target of becoming the industry of the segment 

with the smallest production cost on the planet. Veracel 

Celulose S/A, inaugurated in 2005, showed its strength 

through the results reaped in 2006. The organization 

consolidated its investments, expanded its production 

volumes and its forest area, without overlooking social 

and environmental projects. Based in Eunápolis and in 

Belmonte, in South Bahia, the industry is present in 10 

municipalities. In 2006, it consolidated a total area of 

205 thousand hectares, with a growth of 18% from 

the 172.9 thousand hectares in 2005. Of which, 76.6 

thousand are planted eucalyptus forests, obtained from 

clones. The planted area went up 3% from December 

2005 (74.4 thousand hectares).

Concerned with environmental issues and 

linked to the pioneering actions in the sector, Ve-

racel maintains a protected area of 100.5 thousand 

hectares of the Atlantic Forest, in South Bahia, in-

cluding the Private Assets Natural Reserve (RPPN) 

Veracruz Station, the biggest of its kind in Brazil, 

with more than 6 thousand hectares. This initiative 

means a lot, once the Atlantic Forest is part of one 

of the most devastated biomes in Brazil, where sev-

eral animals are threatened with extinction.

Reviving navigation
Relying on bold logistics and giant structure, Veracel turns into world 
reference in the production of cellulose, and propels development

NAVIGATORS: Barges transport cellulose 
from the Belmonte Maritime Terminal to 

Portocel, in Barra do Riacho, state of 
Espírito Santo

INVESTMENTS

Veracel’s total investments, which amounted to US$ 1.2 billion in December 

2005, received an additional amount of US$ 72 million in a year, with grants for the 

industrial, forest and corporative areas. In 2006, the industry produced 976.4 thou-

sand tons of cellulose (2.7 thousand tons per day), exclusively for its clients, two 

giants of the sector, the Brazilian Aracruz Celulose S/A and the Swedish and Finnish 

complex Stora Enso Treasury Amsterdam BV. The company therefore managed to sur-

pass its initially projected capacity of 900 thousand tons of eucalyptus bleached kraft 

pulp. To maintain this production volume, in 2006 the company had 741 employees 

and 3,133 outsourced jobs. 

FOCO 

A Veracel é uma das mais modernas fábricas de celulose do mundo e representa um dos maiores investimentos 

privados feitos no Brasil ns últimos cinco anos. Parte dos investimentos foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES), pelo European Investment Bank (EIB) e pelo Nordic Investment Bank (NIB). Mas os 

projetos da Veracel não têm objetivo apenas no aspecto econômico. A empresa almeja ser reconhecida como referência 

mundial em sustentabilidade, destacando-se como empresa ambientalmente correta, socialmente justa e economica-

mente viável. Por isso, mantém projetos sociais e ambientais em toda a região, bem como detém certificação florestal pelo 

Forest Stewardship Council (FSC) e pelo Programa Nacional de Certificação Florestal (Cerflor) e integra o Pacto Global, da 

Organização das Nações Unidas (ONU).

FOCUS

Veracel is one of the most modern cellulose factories in the world and represents one of the biggest private invest-

ments made in Brazil over the past five years. Part of the investment was financed by the National Bank for Social and Eco-

nomic Development (BNDES), by the European Investment Bank (EIB) and by the Nordic Investment Bank (NIB). Veracel’s 

projects are not exclusively focused on the economic side. The company wants to be acknowledged worldwide as socially 

fair, environmentally correct and economically viable. To this end, it maintains social and environmental projects in the 

region, and is equally certified by the Forest Stewardship Council (FSC) and by the National Forest Certification Program 

(Cerflor) and is part of the Global Pact of the United Nations Organization (UNO).
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