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INFORMAÇÕES QUENTES SOBRE
AGRONEGÓCIOS, O TEMPO TODO,  
VOCÊ SÓ ENCONTRA NA AGÊNCIA ESTADO
Se o seu negócio é o agronegócio, a Agência Estado possui o maior e mais confiável
serviço de informações do País. Notícias das principais commodities mundiais (boi, soja,
milho, café, açúcar & álcool, etc.), análises e cenários do mercado, política agrícola,
créditos, acompanhamento do clima, previsão de safras, informações completas dos
mercados: físico e de futuros (BM&F, NYBoT, CME, CBoT e
Euronext /Liffe) e, o melhor de tudo, em tempo real. 

Para avaliar, antecipadamente, o que acontece no mercado
agropecuário, com a credibilidade dos jornalistas do Grupo Estado,
assine AE Agronegócios, a diferença para suas decisões.



A silvicultura brasileira fortalece-se a cada ano, mas sem deixar de lado 
a preservação das florestas. Desenvolver o setor significa também cuidado 
ambiental, sustentabilidade e certificação. Com um mercado cada mais exi-
gente quanto à origem dos produtos, a demanda por madeira nativa com 
garantia de rastreabilidade é uma realidade, seja junto a países importadores, 
seja junto a empresários brasileiros da construção civil.

Frente a esses objetivos, o governo nacional lançou medidas de apoio 
ao setor, como a Lei de Gestão de Florestas Públicas e a criação do Serviço 
Florestal Brasileiro, ambos em 2006. São iniciativas que subsidiam o inves-
timento em florestas nativas por oferecerem ambiente institucional consoli-
dado, com regras claras e transparentes.

A partir delas, foi possível dar um passo importante em 2008 para a con-
servação da Amazônia: licitar a primeira concessão florestal, cuja área situa-
se em Rondônia. A alternativa permite a utilização de florestas nacionais 
pela iniciativa privada, de modo sustentável, atendendo à preocupação de 
solucionar o desmatamento na Amazônia. Uma das saídas para o problema 
é valorizar a floresta e utilizar o manejo, meta das concessões. Para cumprir 
esse objetivo, a empresa vencedora da licitação só pode retirar a quantidade 
de árvores que a floresta consegue repor.

Outro contraponto é investir os recursos gerados em conservação. Do total 
arrecadado com as concessões, 30% é destinado ao Serviço Florestal Brasileiro 
e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), para ser aplicado em fiscalização, monitoramento e controle das áreas 
licitadas. Os 70% restantes são destinados ao Instituto Chico Mendes, ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal, ao Estado e aos municípios onde se lo-
caliza o território manejado. Os recursos devem, obrigatoriamente, ser utilizados 
em ações de conservação e uso sustentável das florestas.

Essa é mais uma iniciativa do governo federal no sentido de aliar o cuida-
do com as florestas brasileiras à necessidade de desenvolvimento econômico 
de regiões do entorno, sem que isso cause danos à natureza.

Desenvolver
sem desmatar

Informe Especial



Uma quantidade equivalente a 38 mil caminhões de ma-
deira deverá ser ofertada no Brasil entre 2009 e 2010. Isso 
será possível a partir das concessões florestais que, no perío-
do, devem produzir 840 mil metros cúbicos da matéria-prima 
de origem legal – sem destruir a floresta e com a criação de 
12 mil empregos diretos e indiretos. A alternativa permite au-
mentar as áreas de retirada de madeira de forma sustentável 
e ainda beneficia o governo, que poderá obter uma arrecada-
ção estimada em R$ 430 milhões nos dois anos.

As projeções do Serviço Florestal Brasileiro baseiam-se nas 
concessões que serão realizadas no período e que, pela estima-
tiva, devem atingir aproximadamente 2,7 milhões de hectares 
até o final de 2010. A primeira delas está aberta e se refere à 
Floresta Nacional (Flona) de Saracá-Taquera, no Pará.

Para 2010, a perspectiva é de que sejam divulgados edi-
tais de mais cinco Flonas, totalizando 1,3 milhão de hect-
ares. Três delas localizam-se no Pará – Trairão, Altamira e 
Jamanxim – e somam 76% da área de concessão no ano, ou 
seja, 1,1 milhão de hectares. As outras licitações abrangem 
territórios no Acre, nas Flonas Macauã e São Francisco, e em 
Rondônia, na Flona Jacundá. As Flonas estão incluídas no 

Plano Anual de Outorga Florestal (Paof) 2010.
Com manejo adequado, além da madeira, a “economia da 

floresta” proporciona frutos, sementes, resinas, óleos e serviços, 
permitindo tanto a geração de renda quanto a prestação de 
serviços essenciais à vida do planeta, como regulação do clima, 
lazer, fornecimento de alimentos e produtos medicinais. É uma 
atividade oposta ao desmatamento, no qual as árvores são total-
mente retiradas para que a terra tenha outra finalidade.

É importante observar que aqueles que vencem a lici-
tação não são donos do território. Eles obtêm o direito de 
usar a área, gerida pelo Instituto Chico Mendes. Os planos 
de manejo passam pela aprovação do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e o cumprimento do contrato é monitorado pelo 
Serviço Florestal. Tudo é feito para garantir a segurança de 
um bem tão importante para o planeta: a floresta tropical.

Além disso, o Serviço Florestal está empenhado nas ações 
do Plano Anual de Manejo Florestal Comunitário e Familiar 
2010, antiga demanda da sociedade e que reúne trabalhos 
de fomento ao manejo florestal comunitário, como capacita-
ção, crédito, regularização fundiária, entre outros.

Árvores no fronte
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O ritmo de vida moderno promove demanda cada vez 
mais acentuada de madeira e de outros produtos essenciais 
extraídos da floresta. Enquanto em praticamente todo o mun-
do verifica-se pressão sobre as matas nativas, acossadas por 
todos os lados e ameaçadas de todas as formas, a necessidade 
do incremento no plantio para dar conta dos altos níveis de 
consumo torna-se prioridade.

Nesse contexto, como tem acontecido em praticamente 
todos os segmentos do agronegócio, o Brasil desponta como 
grande exemplo. Detentor de uma das maiores reservas flores-
tais nativas do planeta (a Amazônia), o País empenha-se em 
frear as agressões ambientais e ao mesmo tempo lidera vigoro-
so programa de reposição florestal. Essas áreas instaladas têm 
finalidade energética e de abastecimento das necessidades de 
madeira e outras matérias-primas obtidas das árvores.

Por conta da urgência nesses projetos de recomposição, o 
Brasil hoje está muito próximo de equilibrar os plantios anuais 
com suas demandas, incluindo o atendimento a seus crescentes 
mercados internacionais para produtos de origem florestal. 

Nem por isso está livre de percalços. Internamente, há pro-
blemas logísticos, de infraestrutura e de crédito que ainda em-
perram o processo. Em âmbito internacional, o mercado segue 
turbulento. Os setores diretamente vinculados à madeira e aos 

demais produtos conviveram no primeiro semestre de 2009 
com reflexos decorrentes da crise econômica global. Mas já sen-
tiam, na segunda metade do ano, um ânimo renovador.

Os setores de papel e de celulose, de madeira serrada e aglo-
merada, de móveis, de energia e de exploração diversa (essências, 
sementes, fitoterápicos, créditos de carbono etc) são indispensá-
veis para a sociedade contemporânea. Diante das limitações de 
fornecimento e de abastecimento testemunhadas em várias regi-
ões mundiais, as reservas e as potencialidades de nações como o 
Brasil podem ser determinantes para a manutenção da qualidade 
de vida e, principalmente, para sustentar o desenvolvimento. 

Justamente por isso, investir em florestas plantadas no Bra-
sil tornou-se uma das maiores apostas econômicas da atuali-
dade. Sem matéria-prima, a indústria não teria condições de 
dar sustentação a suas atividades e, por extensão, a população 
mundial seria submetida a inúmeras limitações. 

Agraciado com clima favorável ao rápido crescimento de 
espécies energéticas, como o eucalipto e o pinus, e com ampla 
disponibilidade de áreas para novos plantios, o País é hoje a 
pedra de toque no abastecimento florestal. 

Como o senso comum bem sabe, sombra fresca é também 
sinônimo de qualidade de vida. No Brasil, arvoredo para uma 
boa sombra é o que, definitivamente, não vai faltar.

Sombra fresca
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The rhythm of modern life triggers an ever increasing demand for timber 

and other essential products extracted from forests. While all over the world 

pressure is exerted on native forests, harassed from all sides and threatened 

in many ways, the need to boost forest plantations to meet ever rising con-

sumption levels has turned into a priority concern. 

Within this context, like in almost all other agribusiness segments, Brazil 

comes in as a good example. Owner of one of the biggest forest reserves on the 

planet (the Amazon jungle), the Country is taking every step to curb negative 

environmental impacts, while implementing a vigorous forest reposition pro-

gram. The established forest areas are destined for the production of energy and 

for meeting the timber needs and other raw materials derived from trees. 

On account of the urgency of the reposition projects, Brazil is now almost 

on the point of balancing its annual plantings with its demands, including the 

supply of forest-based products to the international market. 

Even so, there are lots of hurdles in the way of the project. Internally, 

there are logistic, structural and credit problems jeopardizing it. In the in-

ternational market place, there is much turbulence. In the first half of 2009, 

the sectors directly linked with timber and other related products were af-

fected by the ripple effects of the global economic downturn, while in the 

second half an atmosphere of recovery began to fill the air. Modern society 

could possibly not do without the sectors of paper, cellulose, sawn wood, 

wood agglomerate, furniture, energy and different explorations (essences, 

seeds, phytotherapics, carbon credits, etc). By virtue of limited supplies wit-

nessed in different regions around the globe, the reserves and potentialities 

of nations like Brazil could play a determining role for preserving the qual-

ity of life and, above all, for sustaining the development. 

Exactly because of this, investments in planted forests in Brazil have be-

come one of the biggest economic bids nowadays. Without raw material, 

the industries would be unable to sustain their activities and, by extension, 

people worldwide would be subject to countless limitations. 

Benefiting from climatic conditions that boost the growth of energy spe-

cies, like eucalyptus and pinus, and vast areas available for new plantings, 

the Country is now the touchstone in forest supply.

Common sense has it that a soothing shade is also synonymous with 

quality of life. In Brazil, there is definitely no shortage of shade trees. 

Soothing
shade

[13]
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RECORDE: Área de florestas plantadas no 
Brasil tem sido ampliada a cada ano, com 
desempenho histórico em 2008

RECORD: Areas planted to forests
have been rising year after year, and 2008 
registers the best performance on record

[16]



Em tempos de acalorados debates sobre as modificações no 

Código Florestal Brasileiro, que envolvem as medidas legais para 

a preservação da mata nativa, a silvicultura ganha cada vez mais 

importância no País. O plantio de árvores com objetivos comer-

ciais vem sendo apontado como uma das maneiras mais eficientes 

de frear o desmatamento das florestas naturais. 

E os investimentos, nos vários segmentos que depen-
dem da atividade, não param. Conforme o presidente da 
Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas 
(Abraf ), Fernando Henrique da Fonseca, a estimativa é de 
que até 2015 eles ultrapassem o volume de US$ 30 bilhões, 

sendo metade no setor de papel e de celulose.
Para atender à crescente demanda, a área de florestas plan-

tadas no Brasil vem sendo ampliada a cada ano, tendo batido 

novo recorde em 2008. De acordo com o Anuário Estatístico 
da Abraf 2009, o total estimado no ano anterior foi de 6,126 
milhões de hectares, ocupados com pinus e eucalipto, o que 
representa acréscimo de 4,38% sobre 2007. Enquanto o 
plantio de eucalipto cresceu 7,3%, o de pinus 
diminuiu 0,4%: foram cultivados 4,259 milhões e 1,868 
milhões de hectares, respectivamente.

A região Sul concentra 77% das florestas plantadas 
com pinus no Brasil. Já no caso do eucalipto, a maior 
parte dos plantios (57%) está no Sudeste. Outras espécies 
têm importância comercial, mas são cultivadas em menor 
escala. São elas: acácia, seringueira, paricá, teca, araucária 
e populus. Juntas, essas árvores compreenderam 456.689 
hectares de plantio em 2008.

Plante essa ideia
Aumento no plantio de árvores com fins comerciais 
é apontado como uma das principais soluções para 

frear o desmatamento de áreas nativas

METAS ARROJADAS O di-
retor executivo da Sociedade 
Brasileira de Silvicultura (SBS), 

Rubens Garlipp, lembra que toda 
a produção de madeira proveniente de 
reflorestamento tem colocação, tanto no 
mercado doméstico quanto na exporta-
ção. Em seu entender, o Brasil deveria 
plantar mais, levando-se em conta que 
as florestas somente poderão ser explo-
radas ao fim de aproximadamente oito 

anos. “Setores e empresas organizadas e 
verticalizadas certamente não terão pro-
blemas para suprimento de madeira ago-
ra”, avalia. “Porém, com a crise instalada 
no último trimestre de 2008, houve re-
dução no ritmo do plantio, cujo reflexo 
poderá aparecer no futuro”.

Garlipp destaca que a diminuição 
no fluxo de implantação de novas flo-
restas ficou entre 30% e 40%, o que 
equivale a 200 mil hectares. Essa área 

seria suficiente para produzir quase 
40 milhões de metros cúbicos de ma-
deira. “A médio prazo, espera-se que, 
superada a crise, o retorno do plantio 
seja readequado ao patamar anterior”, 
observa. O diretor da SBS lembra ain-
da que, de acordo com o Plano Brasi-
leiro de Mudanças Climáticas, o Brasil 
deveria plantar mais cinco milhões de 
hectares com florestas, elevando a área 
para 11 milhões de hectares.

[17]



In times of heated debates on changes to the Brazilian 
Forest Code, involving legal measures for the preservation of 
native trees, silviculture is getting more and more important 
in Brazil. Commercially oriented tree plantings are seen as a 
major solution if native trees are to be preserved.

Investments in the segments that depend on the activity 
never stop. According to Fernando Henrique da Fonseca, 
president of the Brazilian Association of Planted Forests 
Producers (Abraf ), it is estimated that by 2015 these in-

vestments will surpass US$ 30 billion, half of the sum in 
the sector of paper and cellulose. 

To meet ever-soaring demand, the areas planted to for-
ests have been rising year after year, hitting a new record in 
2008. According to Abraf ’s Statistical Yearbook 2009, previ-
ous year’s estimations reached 6.126 million hectares, devoted 
to pinus trees and eucalyptus, up 4.38 percent from 2007. 
Eucalyptus plantations soared 7.3 percent and 
pinus declined 0.4 percent: cultivations reached 4.259 

Plant this idea
Commercially oriented reforestations are seen as a 
major solution if  native trees are to be preserved

[18]
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BOLD TARGETS Rubens Gar-
lipp, chief executive director of 

the Brazilian Silviculture Society 
(SBS), recalls that wood and timber 

from reforested areas sell briskly at 
home and abroad. He understands that 

Brazil should plant more, in light of the 
fact that it takes approximately eight years 
for planted forests to reach maturity. “Or-
ganized and vertical sectors and compa-

nies will certainly experience no shortage 
of timber for the time being”, he reckons. 
“However, with the crisis that broke out 
in the last quarter in 2008, plantations 
suffered reductions, with reflections likely 
to show up in the future”. 

Garlip points out that reductions in 
the flow of the establishment of new 
forests reached 30 to 40 percent, equiv-
alent to 200 thousand hectares, and 

area big enough to produce almost 40 
million cubic meters of timber. “In the 
medium run, it is hoped that, once the 
crisis has been overcome, plantings will 
again match the previous patterns”, he 
observes. The SBS director also recalls 
that, according to the Brazilian Climate 
Changes Plan, Brazil should plant an-
other 5 million hectares to forests, rais-
ing the area to 11 million hectares.

million and 1.868 million hectares, respectively.
The South comprises 77 percent of all pinus planta-

tions in Brazil. The Southeast is the leader in eucalyptus 
plantations, with 57% of the total. There are other tree spe-

cies with commercial importance but they are planted on 
a smaller scale. They include the following: acacia, rubber 
tree, parica, teca, pine tree and populus. Together, these spe-
cies covered 456,689 hectares in 2008.

[19]



O ano de 2008 fechou com ampliação de 17% 
nas exportações dos produtos resultantes da sil-
vicultura, no comparativo com o desempenho de 2007. O 
faturamento chegou a US$ 6,8 bilhões, o que equivale a cerca 
de 3% das vendas externas totais do País. Os setores que re-
gistraram maior participação foram celulose, com 57,4%; e 
papel, com 28,1%. Os demais segmentos estão voltados basi-
camente ao público interno.

Apesar do desempenho positivo, a crise econômica mun-
dial afetou a rotina da silvicultura brasileira e as consequên-
cias foram sentidas tanto nas exportações quanto no mercado 
interno. O diretor executivo da Sociedade Brasileira de Silvi-
cultura (SBS), Rubens Garlipp, destaca que houve redução na 
demanda e declínio no valor dos produtos e da matéria-pri-
ma. “Com isso, novos projetos e os que estavam em expansão 
foram postergados, e alguns até suspensos”, enfatiza.

As exportações brasileiras de celulose caíram 12% no pri-
meiro semestre de 2009, e as de papel, 18%. Isso se deve ao 

achatamento dos preços internacionais. No entanto, enfati-
za Garlipp, o setor vinha se recuperando ao longo do ano, 
graças à sua condição competitiva, à retomada da demanda 
da China e à estagnação na produção e no fechamento de 
companhias produtoras no hemisfério Norte. “As empresas 
brasileiras voltaram a produzir a plena capacidade e ocupam 
espaços nos mercados europeu e canadense com a celulose 
de fibra curta”, destaca.

Outro setor importante, o de siderurgia, teve redução 
nas exportações de ferro gusa, o que provocou crise em ca-
deia nos preços da madeira, do carvão vegetal e dos produ-
tos industrializados do segmento. O ferro gusa passou de 
US$ 850,00 pela tonelada em meados de 2008 para US$ 
260,00 no início de 2009. O mesmo ocorreu com o car-
vão, que caiu de US$ 114,00 pelo metro cúbico para US$ 
34,00, no mesmo período. “Mais de 70% dos altos fornos 
foram desativados no País”, frisa. O setor só começou a se 
recuperar a partir de junho.

O BOSQUE DIMINUI

A desaceleração da produção 
de mudas, do plantio em áreas 

próprias e do fomento aos produtores 
foi outra consequência direta da crise 
econômica mundial. De acordo com o 
diretor executivo da Sociedade Brasileira 
de Silvicultura (SBS), Rubens Garlipp, 

a estimativa é de que em 2009 ocorra 
redução de 150 a 200 mil hectares na 
área de plantio prevista. “No início da 
crise, houve certa retração; porém, em 
meados de 2009 já se observava retoma-
da por parte dos investidores, visando à 
formação de ativos florestais”, assinala.

Os produtos de madeira voltados à 
construção civil, no mercado interno, 

foram os menos afetados pela turbu-
lência na economia. Conforme o di-
retor executivo da SBS, isto se deve à 
implantação, pelo governo federal, do 
Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC) voltado à habitação, com foco 
principal nas casas populares. Entram 
nesse segmento os painéis, os compen-
sados e as madeiras sólidas.

Bateu em cheio
Crise econômica mundial afetou o desempenho da 
silvicultura brasileira no início de 2009, exigindo 

ajustes rápidos nos principais segmentos

[20]
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Silviculture-based products exports soared 17 
percent in 2008, compared to the  performance in 2007. 
Revenues reached US$ 6.8 billion, equivalent to 3 percent of all 
Brazilian foreign sales. The sectors with the highest share were 
cellulose, with 57.4 percent; paper, with 28.1 percent. All other 
segments are basically focused on the domestic market. 

Despite the positive performance, the global economic cri-
sis exerted an influence over the Brazilian silviculture routine 
and the consequences were felt both in domestic sales and 
shipments abroad. Rubens Garlipp, chief executive officer of 
the Brazilian Silvicuture Society (SBS), maintains that there 

was declining demand in connection with lower prices caught 
by the products and raw material. “This has led to postpone-
ments of new projects and of projects in the making, and 
some were even cancelled altogether”, he regrets.

Brazilian cellulose exports declined 12 percent in the first 
half of 2009, and paper, 18 percent. This is mainly due to 
plummeting international prices. Nonetheless, Garlipp em-
phasizes, the sector had been shaping up well over the year, 
thanks to its competitive status, to the renewal of orders 
coming from China and to production stagnation and in-
dustry shutdowns in the North hemisphere. “The Brazilian 

Smack in
the face

Global economic downturn ill affected the performance 
of Brazilian silviculture in early 2009, forcing the
major segments to make immediate adjustments

[22]



A DECLINING GROVE

The slowdown in seedling 
production, smaller plantations in 

suitable areas and lack of incentive 
to growers were all consequences of the 

global economic crisis. According to the ex-
ecutive director of the Brazilian Silviculture 
Society (SBS), Rubens Garlipp, estimated 

reductions in the previously planned 
planted areas are calculated at 150 to 200 
thousand hectares in 2009. “At the onset 
of the financial crisis, there was some re-
traction; however, midway through the 
2009 season, investors were beginning to 
resume their operations, with the aim to 
establish forest assets”, he notes. 

Timber products geared toward civil 

construction in the domestic market were 
the least affected by the global economic 
turbulence. Rubens Garlipp understands 
that this results from the implementa-
tion of the Growth Acceleration Pro-
gram (PAC) by the federal government, 
focused on housing, particularly popular 
housing programs. Panels, plywood and 
solid wood fit into this segment, too.

Smack in
the face

companies started to operate at full swing again and now 
they are filling the gaps in the European and Canadian mar-
kets with short fiber cellulose”, he notes. 

Another relevant sector, metallurgy, suffered reductions 
in pig iron exports, which triggered a chain reaction in the 
prices of timber, vegetable coal and in the segment’s indus-

trialized items. Pig iron prices plummeted from US$ 850 
a ton in mid 2008 to US$ 260 in early 2009. The same 
happened to coal, which dropped from US$ 114 per cubic 
meter to US$ 34, over the same period. “More than 70 per-
cent of all blast furnaces were deactivated in the Country”, 
he mentions. And the sector began to recover in June.

[23]
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O setor de florestas plantadas tem 
participação importante na economia 
nacional. Conforme o Anuário Esta-
tístico da Associação Brasileira de Pro-
dutores de Florestas Plantadas (Abraf ), 
em 2008 o segmento contri-
buiu com R$ 8,82 bilhões na 
arrecadação de tributos, o que 
representou 0,83% no total do País. A 
expressão foi um pouco menor do que 
em 2007, quando chegou a 0,92%. Isso 
se deve ao fato de o Brasil ter aumenta-
do sua arrecadação geral em proporção 
maior que a da silvicultura.

O Valor Bruto da Produção Florestal 
(VBPF) é formado a partir do fatura-
mento dos diferentes nichos que com-
põem a cadeia produtiva. Mesmo com 

a crise econômica, registrada a partir do 
último trimestre de 2008, o setor silví-
cola chegou a R$ 52,8 bilhões no ano, 
contra R$ 49,8 bilhões em 2007. 

As atividades de celulose e de papel, 
que representam 45,9% da cadeia da 
silvicultura, atingiram R$ 24,2 bilhões 
do VBPF em 2008. A indústria de ma-
deira sólida, por sua vez, apresentou 
valor bruto estimado de R$ 11,9 bi-
lhões, enquanto os painéis reconstitu-
ídos chegaram a R$ 4,7 bilhões. A in-
dústria moveleira foi a que teve o maior 
aumento do valor bruto de produção 
em 2008, somando R$ 10,5 bilhões, 
23,5% acima do registrado em 2007. 
Esse desempenho foi o resultado do 
aquecimento da demanda interna por 

estes produtos e também do crescimen-
to da construção civil.

A silvicultura foi responsável em 
2008 pela geração de 4,7 milhões de 
empregos, sendo 632,2 mil diretos, 1,6 
milhão de indiretos e 2,5 milhões em 
outros setores da economia, resultantes 
do efeito renda. De acordo com estudos 
do Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), a área 
de florestas plantadas poderá gerar, até 
2018, 3,46 milhões de novos postos de 
trabalho. Esse impulso empregatício 
está atrelado à estimativa de investi-
mentos no setor, na ordem de R$ 51,5 
bilhões no período. As projeções foram 
elaboradas em 2007 e em 2008, antes 
da eclosão da crise econômica.

Oxigênio para tudo
Silvicultura participa com quase 1% da arrecadação

de tributos no Brasil, movimentando a economia
regional e promovendo o desenvolvimento
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Multi purpose 
oxygen

Silviculture’s share in tax collections reaches 
almost 1 percent in Brazil, activating regional 

economies and promoting development

PAPER AND CELLULOSE: The two sectors
account for almost half of Silviculture’s Gross

Production value, based on global reference

The planted forests sector is a relevant player in the domestic 
economy.  According to the Statistical Yearbook of the Brazilian 
Association of Forest Plantation Producers (Abraf ), in 2008 
the segment’s share in tax collections reached R$ 
8.82 million,  representing 0.83 percent of the total, which 
was actually a little behind the previous year’s 0.92 percent. This 
is mainly due to the fact that tax collections in Brazil soared pro-
portionately more in other sectors, compared to silviculture.

The Gross Value of Forest Production (VBPF, in the Portuguese 
acronym) representsw the sum of the revenues from different nich-
es that form the production chain. In spite of the economic crisis, 
which broke out in the third quarter in 2008, the silviculture sector 
raked in R$ 52.8 billion, compared to R$ 49.8 billion in 2007.

The cellulose and paper operations, representing 45.9 per-
cent of the silviculture chain, reached R$ 24.2 billion of the 
2008 VBPF. The solid wood industry reached a gross value es-
timated at R$ 11.9 billion, while reconstituted panels reached 

R$ 4.7 billion. The furniture industry celebrated the highest 
increase in gross value in 2008, totaling R$ 10.5 billion, up 
23.5 percent from 2007. This performance was the result of 
soaring demand at home for these products and also the rising 
trend in civil construction operations. 

In 2008 silviculture was responsible for the generation of 4.7 
million jobs, of which, 632.2 thousand direct ones, 1.6 million 
indirect ones and 2.5 million in other sectors of the economy, 
resulting from the income effect. According to studies by the Na-
tional Bank for Social and Economic Development (BNDES), 
the planted forests area could generate up to 3.46 million new 
positions by 2018. This employment oriented drive is chained to 
estimated investments in the sector, something about R$ 51 bil-
lion over the period. These projections were worked out in 2007 
and 2008, before the onset of the global economic downturn. 

Oxigênio para tudo
PAPEL E CELULOSE: Os dois setores

representam quase metade do Valor Bruto de 
Produção da silvicultura, com referência global
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Com a demanda cada vez maior por madeira, o mapa da 
silvicultura brasileira tem se expandido consideravelmente. 
A Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas 
(Abraf ), em seu Anuário Estatístico 2009, tendo como ano-
base 2008, destaca que, nos últimos 40 anos, os plantios 
se concentravam principalmente nas regiões Sul e Sudeste. 
Mais recentemente, as áreas têm sido instaladas 
no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste.

Um dos exemplos vem do Programa de Desenvolvimento 
Florestal do Vale do Parnaíba, capitaneado pela Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf ). Junto com os governos do Piauí e do Maranhão, 
estão sendo implementados investimentos em silvicultura, em 
larga escala, com a perspectiva de utilização sustentável de re-
cursos florestais plantados e a geração de emprego e de renda.

Outro Estado com fortes investimentos na silvicultura é o 
Mato Grosso do Sul. Entre 2004 e 2008, aumentou sua área 

plantada de 126.717 hectares para 284.051 hectares. Segundo 
estimativas, até 2010 devem ser aplicados R$ 4 bilhões em re-
formas e expansão de florestas e em novas plantas industriais, 
principalmente de celulose e de papel. De acordo com estudo 
contratado pelo governo estadual, o potencial sul-mato-grossense 
para florestas plantadas é de pelo menos um milhão de hectares.

O diretor executivo da Sociedade Brasileira de Silvicultura 
(SBS), Rubens Garlipp, cita outro projeto, da fábrica da Su-
zano, no Sul do Maranhão, que tem por meta produzir 1,3 
milhão de toneladas/ano de celulose, a partir de 2013, com o 
uso de madeiras do Projeto Florestar. A empresa já anunciou a 
operação de mais duas fábricas, uma delas prevista para 2014, 
no Piauí, e outra, em 2017, em local a ser definido. “Outros 
planos em desenvolvimento de celulose e de painéis reconsti-
tuídos, assim como do setor siderúrgico, foram revisados em 
decorrência das fusões recentes entre empresas e, principal-
mente, devido à crise financeira internacional”, enfatiza.

Fazendo sombra
Áreas de florestas plantadas têm ocupado espaços
não tradicionais para a atividade, o que confirma

o forte atrativo exercido por esse segmento

[26]



Casting shade
Non-traditional forest areas have been devoted to planted 

forests, strongly confirming the allure of the segment

LURE: Stimulated by the sectors of cellulose 
and paper, investments in planted forests are 

common throughout different regions

With an ever-increasing demand for wood, Brazil’s 
silviculture map has expanded considerably. In its Sta-
tistical Yearbook 2009, which portrays the 2008 season, 
the Brazilian Association of Forest Plantation Producers 
(Abraf ) points out that over the past 40 years, forest plan-
tations were concentrated in the South and Southeast. 
More recently, areas have been established in 
the North, Northeast and the Center West.

An example comes from the Paraíba Valley Forest Devel-
opment Program, under the coordination of the Company 
for the Development of São Francisco and Parnaíba Valleys 
(Codevasf ). In conjunction with the governments of Piauí 
and Maranhão, huge investments in silviculture are being 
implemented, with the perspective of sustainable use of the 
planted forests, whilst generating jobs and income. 

Mato Grosso do Sul is also investing heavily in silviculture. 
From 2004 to 2008 its planted area jumped from 126,717 
hectares to 284,051 hectares. According to estimates, R$ 4 

billion should be invested in forest reformation and expan-
sion, along with new industrial cellulose and paper plants. A 
study requested by the state government came to the conclu-
sion that Mato Grosso do Sul boasts the potential for at least 
one million hectares of planted forests. 

The chief executive officer of the Brazilian Silviculture 
Society (SBS), Rubens Garlipp, mentions another project, 
worked out by Suzano – a cellulose company based in South 
Maranhão -, whose target is to produce 1.3 million tons of 
cellulose a year, from 2013 onwards, with wood from the 
Florestar Project. The company has already announced the 
construction of two other factories, one of them scheduled to 
start operating in 2014, in the state of Piauí, and the other, 
in 2017, in a locality to be defined later. “Other plans in the 
pipeline involving cellulose, reconstituted panels and metal-
lurgy operations had to be revised by virtue of recent mergers 
between companies and, especially, because of the interna-
tional economic crisis”, he concludes.

CHAMARIZ: Motivados pelos setores de 
celulose e de papel, investimentos em florestas 

plantadas são realizados em várias regiões

[27]



AVANÇO VERDE • GREEN ADVANCE
Florestas plantadas, em hectares (2007 e 2008)

Eucalipto Pinus Total

Estado 2007 2008 2007 2008 2007 2008

MG 1.218.212 1.278.212 143.395 145.000 1.361.607 1.423.212

SP 911.908 934.360 209.621 207.840 1.121.529 1.142.199

PR 123.070 142.434 701.578 714.893 824.648 857.328

SC 74.008 77.436 548.037 551.219 622.045 628.655

BA 550.127 587.606 41.221 35.090 591.348 622.696

RS 222.245 277.316 182.378 173.163 404.623 450.480

MS 207.687 265.254 20.697 18.797 228.384 284.051

ES 208.819 210.409 4.093 3.991 212.912 214.399

PA 126.286 136.294 101 11 126.387 136.305

MA 106.802 111.117 0 0 106.802 111.117

AP 58.874 63.309 9.000 1.620 67.874 64.929

GO 51.279 56.881 13.828 15.198 65.107 72.079

MT 57.151 58.580 7 7 57.158 58.587

Outros 53.244 59.496 700 850 46.186 60.346

Total 3.969.711 4.258.704 1.874.656 1.867.680 5.836.610 6.126.384
Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009

PELO BRASIL • BY BRAZIL
Distribuição das florestas plantadas por estado (2008)

Pinus Eucalipto

PR 38% MG 29%

SC 30% SP 22%

SP 11% BA 14%

RS 9% RS 7%

MG 8% MS 6%

Outros 4% ES 5%

Outros 17%
Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009

CONSUMO • CONSUMPTION
Participação de madeira em tora de 
florestas plantadas por segmento em 2008

Segmento Percentual

Celulose e papel 32,8%

Lenha 22,7%

Serrados 19,7%

Carvão 13,4%

Painéis reconstituídos 5,1%

Compensados 3,6%

Outros 2,7%
Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009

APROVEITAMENTO • USE
Áreas de florestas plantadas com outras espécies (em hectares)

Espécie 2007 2008

Acácia 189.690 181.780

Seringueira 118.149 117.506

Paricá 79.159 80.177

Teca 48.576 58.813

Araucária 17.500 12.525

Populus 2.800 4.022

Outras 1.701 1.867

Total 457.575 456.689
Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009

MERCADO • MARKET
Evolução das exportações brasileiras de
produtos de florestas plantadas (em milhões US$)

Produto 2006 2007 2008

Celulose 2.484 3.024 3.917

Papel 1.524 1.702 1.920

Madeira serrada 275 257 203

Painéis reconstituídos 162 146 120

Compensados 438 422 477

Carvão 3 3 2

Outros 262 236 186

Total 5.148 5.790 6.824
Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009
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Pintando de verde
Em todo o planeta, cerca de quatro bilhões de hectares estão 

cobertos por florestas, dos quais 95% ainda são reservas naturais

As florestas no mundo todo somam 3,9 bilhões de hecta-
res. Desse total, 95% são naturais e apenas 5% foram plan-
tadas. Os dados constam do relatório O estado das florestas 
no mundo, apresentado em março de 2009 pela Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 
O documento é lançado a cada dois anos, com números so-
bre a situação da cobertura verde de 61 países, que respon-
dem por 95% do total de plantios silvícolas.

O estudo da agência destaca que as florestas plantadas 
somam 271,3 milhões de hectares. Desse total, 205 milhões 
são destinados à produção de madeira e outros produtos flo-
restais e 66 milhões de hectares à proteção dos solos e das 
águas, com o combate à desertificação e a reabilitação de 
áreas degradadas, entre outras ações.

A FAO mostra que, do total de florestas plantadas, o pinus é a 
que possui maior participação, com 20%. Já o eucalipto responde 
por 10%. Outras espécies também têm grande importância: se-

ringueira (5%), acácia (4%) e teca (4%). O suprimento mundial 
de madeira, no entanto, ainda tem forte dependência nas áreas 
naturais, que são responsáveis por 65% do total do consumo.

O relatório aponta que 60% da produção florestal do 
mundo é usada para o suprimento de energia. A madeira 
como combustível é responsável por 7% do total do consumo 
energético mundial. Lenha e carvão vegetal são ingredientes 
indispensáveis para a alimentação em vários países, muitas 
vezes utilizados de forma ineficiente, pouco saudável e não 
sustentável, segundo a FAO.

O orgão destaca no estudo que o consumo global per 
capita de madeira atinge 0,60 metro cúbico por 
ano, sendo metade para lenha. Levando-se em conta o cres-
cimento populacional, a demanda, de 1,6 bilhão de metros 
cúbicos, deve crescer para, no mínimo, 2 bilhões de metros 
cúbicos de madeira/ano. A estimativa é que em 2050 o mun-
do tenha 10 bilhões de habitantes.

[30]



ENERGIA: De toda a produção
florestal mundial, 60% tem como destino o 

aproveitamento na forma de lenha e de carvão
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Forests around the world total 3.9 bil-
lion hectares, of which 95% are natural 
reserves and only 5% were planted. The 
data appear in the report World Forests 
Study, released by the United Nations 
Food and Agricultural Organization 

(FAO) in March 2009. The document 
is launched every other year, featuring 
figures regarding the situation of green  
cover in the 61 countries that account 
for 95% of all silvicultural plantings.

The study of the agency points out 

that planted forests total 271.3 million 
hectares. Of this total, 205 million are 
destined for the production of wood 
and other forest products and 66 mil-
lion hectares for soil and water protec-
tion purposes, fighting desertification, 

Painting the
world green

All over the planet, about 4 billion hectares are covered 
with forests, of which 95% are natural reserves

[32]



whilst revitalizing degraded areas, and for other purposes. 
According to FAO, pinus trees account for the biggest 

share in reforestations, totaling 20%. Eucalyptus trees ac-
count for 10%. Other relevant species are as follows: rubber 
tree (5%), acacia (4%) and Teca trees (4%). Global wood 
supplies still depend strongly on natural forests, which ac-
count for 65% of all total consumption.

The report specifies that 60% of the entire global 
production of wood is destined for energy purposes. 
Wood as fuel is responsible for 7% of total global energy 

consumption. Wood and vegetable coal are indispens-
able elements for the food needs in several countries, 
frequently used inefficiently, in an unhealthy and non-
sustainable  manner, say FAO sources. 

In the study, the organ refers to 0.60 cubic meters per 
capita a year in global consumption terms, half of 
it as wood. Taking into consideration population growth, the 
demand for 1.6 billion cubic meters is bound to jump to at 
least 2 billion cubic meters of wood a year. The global popula-
tion is supposed to reach 10 billion people by 2050.

ENERGY: Around 60% of 
worldwide forests are destined 
for fuelwood and coal

COBERTURA FLORESTAL NO MUNDO •
FOREST’S IN THE WORLD (1.000 ha)

Região Área

África 635.412

Ásia e Pacífico 734.243

Europa 1.001.394

América Latina e Caribe 859.925

América do Norte 677.464

Ásia Central e Ocidental 43.588

TOTAL 3.952.026
Fonte: FAO (2005)

FLORESTAS PLANTADAS NO MUNDO •
PLANTED FOREST IN THE WORLD (em 1.000 ha)

País Área %

China 71.326 26,3

Índia 30.028 11,1

Estados Unidos 17.061 6,3

Rússia 16.963 6,3

Japão 10.321 3,8

Suécia 9.964 3,7

Polônia 8.757 3,2

Sudão 6.619 2,4

Brasil 5.384 2,0

Finlândia 5.270 1,9

Outros 89.653 33,0

TOTAL 271.346 100,0
Fonte: FAO (2005)
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Quebrando
um galho

Produsa, programa voltado à atividade agropecuária sustentável, é 
a novidade em linhas de financiamento para projetos florestais

[36]
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PRONAF O Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) possui linha des-
tinada a investimentos em sistemas agroflorestais. 

No Plano Safra 2009/10, a modalidade tem disponíveis R$ 
38,7 milhões. O destaque deste ciclo é o aumento do limite de 
financiamento para R$ 14 mil e do prazo de pagamento, para 
até 20 anos. Os encargos financeiros são de 1% ao ano. Os da-
dos parciais da safra 2008/09 mostram que foram financiados 
R$ 4,5 milhões, num total de 3.112 contratos.

Desde 2008 os agricultores brasileiros têm à disposição 
uma nova linha de financiamento destinada à recuperação de 
áreas degradadas. O Programa de Estímulo à Produção Agro-
pecuária Sustentável (Produsa) visa reinserir essas terras no 
processo produtivo, diminuindo a pressão por desmatamento 
em outras regiões. Atende ainda aos produtores interessados 
em adotar sistemas sustentáveis, como a Integração Lavoura-
Pecuária-Silvicultura (ILPS) e o modelo Orgânico.

Para a safra 2009/10, o Produsa dispõe de R$ 1,5 bi-
lhão. Cada agricultor poderá financiar até o limite de R$ 
400 mil, quando se trata de projetos produtivos destinados 
à recuperação de áreas degradadas, com taxa de 5,75% ao 

ano e acompanhamento de projeto técnico-agronômico. 
Nos demais casos, o máximo a ser emprestado é de R$ 300 
mil, com juros de 6,75% ao ano. 

Conforme João Antônio Fagundes Salomão, coordenador-
geral para Pecuária e Culturas Permanentes do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o setor flores-
tal tem potencial enorme no Brasil, com os segmentos de ce-
lulose, móveis e siderurgia. “Além disso, a silvicultura garante 
renda extra ao produtor, diminuindo os riscos”, complementa. 
Sobre o Produsa, ele destaca que o programa tem como 
objetivo promover a sustentabilidade produtiva, 
ambiental, econômica e social da propriedade rural.

PROPFLORA Outra alternativa de recursos 
voltada à silvicultura é o Programa de Plantio 
Comercial de Florestas (Propflora). Realizado 

pela sexta safra consecutiva, a linha de financiamento 
destina R$ 81,7 milhões no período 2008/09, com cresci-
mento de 66,3% sobre o ciclo anterior. No comparativo 
com a temporada 2003/04, quando o programa foi ofere-
cido pela primeira vez, o incremento é de 670,7%.

O Propflora financia implantação e manutenção de flo-
restas para uso industrial; recomposição e manutenção de 
áreas de preservação e reserva florestal legal; implantação e 
manutenção de espécies florestais para produção de madeira 
destinada à queima no processo de secagem de produtos agrí-
colas; e implantação e manutenção de florestas de dendezeiro, 
destinadas à produção de biocombustível.

ADUBANDO: Potencial para o incremento 
nos plantios é grande no Brasil, com a
ajuda de recursos governamentais
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Helping out
Produsa, a program focused on sustainable

agriculture and livestock operations, is the latest 
novelty in the financing of forest projects

Since 2008 Brazilian farmers can count on a new financing 
line destined for the recovery of degraded areas. The Stimulus 
Program for Sustainable Agriculture and Livestock Opera-

tions (Produsa, in the Portuguese acronym) is aimed at rein-
serting these areas into the production process, reducing the 
need for deforestations in other regions.  The program also 

[38]



PRONAF National Program for the Strengthen-
ing of Family Farming (Pronaf) offers a credit line 

for investments in forest and crop systems. For the 
2009/10 Crop Plan this line amounts to R$ 38.7 

million. What makes a difference in this season is a 
financing ceiling of R$ 14 thousand and an increase of 

the loan term to 20 years. The financing fees are as low as 1% 
a year. According to preliminary data, R$ 4.5 million were fi-
nanced in the 2008/09 crop, totaling 3,112 contracts. 

FERTILIZING: Potential for ever-increasing 
plantations in Brazil is almost limitless,
with the help from government resources

PROPLORA Another alternative of resources fo-
cused on silviculture is the Commercial Forest Incen-

tive Program (Propflora). Now at its sixth consecutive 
crop, the credit line channels R$ 81.7 million towards 

this program in the 2008/09 crop, up 66.3-percent from 
the previous year. Compared to the 2003/04 crop, when 

the program made its debut, it soared 670.7%.
Propflora is a credit line focused on the establishment of 

industrial forests; recomposition and maintenance of preserva-
tion areas and legal forest reservation; establishment and main-
tenance of forest species for the production of fuelwood for 
drying farm produce; and the establishment and maintenance 
of dende forests, destined for the production of biofuels.

contemplates the farmers interested in adopting sustainable 
systems, like the Crop-Livestock-Silviculture Integration Sys-
tem (ILPS) and the Organic Model. 

For the 2009/10 crop, Produsa is offering a total of R$ 1.5 
billion in farm loans. The limit per farmer is R$ 400 thousand 
for production projects focused on the recovery of degraded 
areas, at a 5.75% interest rate a year, under the umbrella of a 
technical and agronomic project. In all other cases, maximum 
loans reach R$ 300 thousand, at 6.75% interest rate a year.

According to Antônio Fagundes Salomão, general co-

ordinator of the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Food Supply (Mapa) department of Livestock and Per-
manent Crops, the forest sector boasts an enormous po-
tential in Brazil, which includes the segment of cellulose, 
furniture and metallurgy. “Furthermore, silviculture turns 
out to be an extra source of income for farmers, at low 
risks”, he complements. With regard to Produsa he points 
out that the program’s target is to promote pro-
ductive, environmental, economic and social 
sustainability in all rural holdings.
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Decodificando
Atualização do Código Florestal é o tema do momento 

no ambiente da silvicultura brasileira e requer 
atenção máxima dos especialistas

[40]



NO TOPO

Outra discussão em tor-
no das mudanças no Código 

Florestal relaciona-se às APPs de topo de 
morro. No entanto, o debate já se inicia 
pela falta de uma definição clara do ter-
mo morro. “Você pode procurar nos li-
vros de morfologia que não vai encontrar 
a palavra”, alerta o pesquisador Gustavo 
Curcio. Devido a este fato, no entender 
da Embrapa Florestas, podem haver gra-
ves problemas na aplicação da lei. 

A proposta da instituição é que seja 
analisada a vulnerabilidade nas encostas 

dos topos de morro. “Existem topos de 
morros amplos, com solos profundos, ar-
gilosos e localizados em relevos de baixa 
declividade, o que significa potencial de 
uso”, observa. “Mas também há encostas 
com solo raso, menores teores de argila 
e em maiores declividades, nestes casos 
apresentando necessidade de cuidados 
especiais no sistema de produção”.

O Brasil é um país de muita diversi-
dade. Como ela está presente também em 
seu relevo, Cursio observa que a lei não 
deveria generalizar. “Cada caso deve ser 
analisado; o técnico deve ir a campo e ve-
rificar as variáveis. Essa é a nossa proposta. 

Algo com rigor pode dar mais trabalho,  
mas precisamos exercer a ciência, pois o 
País investe forte na pesquisa”, defende. 

Para o pesquisador, as mudanças no 
Código Florestal são importantes, pois, 
desde a criação do atualmente em vigor, 
em 1965, o Brasil evoluiu em relação 
aos estudos científicos. “Para se ter uma 
ideia, o primeiro mapa do Brasil é de 
1960. Na época em que a lei foi criada, 
não havia informações sobre os solos. O 
código contemplou a árvore, e foi bom 
pois ajudou na preservação, mas agora a 
lei precisa ser exercida de acordo com os 
fatores de cada ambiente”, assinala.

Com a experiência de mais de duas décadas mapeando o 
Brasil e percorrendo rios, o pesquisador Gustavo Curcio, da 
Embrapa Florestas, de Colombo (PR), apresenta considera-
ções técnicas importantes que podem ajudar nas definições da 
atualização do Código Florestal.

O tema atualmente é um dos mais abordados em vários se-
tores públicos e privados, incluindo o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e o Congresso Nacional. Nesta discussão, 
opiniões diversas ganharam destaque e, em alguns casos, ge-
raram dúvidas no público leigo. Com o intuito de colaborar, 
Curcio explica, baseado em estudos realizados, alguns aspec-
tos relacionados a Áreas de Preservação Permanentes 
(APPs) e de Reserva Legal (RL).

As Áreas de Reserva Legal, conforme a Embrapa Florestas, 
são aquelas que deveriam estar cobertas por vegetação nativa, 
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade e o fluxo 
gênico de fauna e flora. Ao mesmo tempo, destinam-se a pro-
teger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
Nestas destacam-se as áreas às margens de rios, chamadas de 
matas (ou florestas) ciliares, e de topo de morro.

Em relação às margens de rios, o pesquisador destaca que 
elas devem ser determinadas de acordo com as características da 
encosta, levando-se em conta a declividade próxima ao leito, a 

textura e a espessura do solo. “A lei estabelece as áreas protegidas 
de acordo com a largura dos rios. No entanto, há outros fatores 
que causam maior ou menor pressão sobre a água, que é um 
grande bem natural e deve ser preservado”, ressalta.

No que diz respeito à declividade próxima ao leito, Curcio 
lembra que, quanto maior ela for, isso se refletirá também na 
erosão. Já a observação do solo deve se ater ao cuidado: se é argi-
loso ou arenoso. Este último é mais suscetível à erosão. E ainda 
envolve a profundidade: “Quanto menor ela for, fica mais com-
prometida a capacidade de filtragem”, refere. Observando-se es-
tes três aspectos, as APPs deveriam ter larguras mais expressivas 
em solos arenosos e rasos e em relevos declivosos.

A Embrapa Florestas considera ainda mais duas posições em 
relação aos ambientes fluviais. A primeira destaca que, além da 
presença da cobertura vegetal nativa ciliar, a vegetação de APP 
ao longo dos rios deve ser mantida ou recomposta desde o nível 
mais alto, atingido nas cheias, em faixa marginal, respeitando a 
presença recorrente das águas e suas implicações.

Já a segunda posição reconhece que a recomposição da 
vegetação de APP deve ser realizada com espécies nativas do 
ecossistema, de tal modo que as suas funções ambientais pos-
sam ser cumpridas e a sua forma recuperada. Desta maneira, 
em ambiente campestre, devem ser constituídas, predomi-
nantemente, por espécies nativas herbáceas e, em ambientes 
florestais, por espécies nativas arbustivas e arbóreas.

[41]



With an experience of two decades 
mapping the Brazilian territory and 
exploring rivers, researcher Gustavo 
Curcio, from Embrapa Forests, based in 
Colombo (PR), comes up with impor-
tant technical considerations that could 
help with updating the Forest Code.

The subject is being extensively consid-
ered by several private and public sectors, 

including the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply (Mapa); the 
Ministry of the Environment (MMA) and 
National Congress. In this debate, differ-
ent opinions have captured the attention 
of the people involved and, in some cases, 
gave rise to doubts among the general 
public. With the intention to collaborate, 
Curcio, based on recent studies, explains 

different aspects linked to Permanent 
Preservation Areas (PPAs) and 
Legal Reservation (LR).

Legal Reservation Areas, according 
to Embrapa Forests, are the ones sup-
posed to be covered with native vegeta-
tion, with the environmental function 
to preserving water resources, original 
landscapes, geological stability, biodi-

An update to the Brazilian Forest Code is gaining 
momentum within the Brazilian silviculture context 

and requires attention from specialists

Decodifying
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versity and the gene flow in fauna and 
flora. In the meantime, they are meant 
to protect the soil and the well-being 
of human populations. The following 
fit into this category: river margins, 
streamside forests and hilltops. 

Regarding river margins, the researcher 
maintains that they should be determined 
in accordance with the characteristics of 
the hillsides, taking into consideration the 
declivity levels close to river beds, along 
with soil texture and thickness. “By Law, 
protected areas are delimited in accordance 
with the width of the rivers. Nonetheless, 
there are other factors that cause minor or 
major pressure over the water, which is a 

natural boon and deserves to be preserved”, 
he stresses. With regard to the level of de-
clivity close to riverbeds, Curcio recalls that, 
the bigger it is, the more erosion will occur. 
The soil should be considered in terms of 
its clay and sand properties. The latter is 
more susceptible to erosion. Depth is also 
a factor: “Shallow soils show poor filtering 
capacity”, he recalls. Taking into consider-
ation the above three factors, PPAs should 
be expressively wider in sandy and shallow 
soils and in soils of steep geographic relief. 

Embrapa Forests considers two other 
stances toward fluvial environments. The 
first maintains that, besides the native 
streamside vegetation cover, native shrubs 

and grasses that cover PPAs along riversides 
should be maintained or recomposed from 
top to bottom, marginally flooded during 
heavy rains, respecting the presence of re-
curring waters and their implications. 

The second stance acknowledges that 
any recomposition to a Permanent Pres-
ervation Area should consist of species 
native to the ecosystem, in such a man-
ner that the area remains in compliance 
with its environmental functions, while 
recovering its natural setting. Therefore, 
in any rural settings preservation areas 
should consist of native herbaceous spe-
cies and, in forest environments, arboreus 
and shrub species should predominate.

AT THE TOP Another debate involving the chang-
es to the Forest Code is related to hilltop PPAs. Nev-

ertheless, the debate starts with the absence of a clear 
definition for the word hilltop. “If you look the word 

up in morphology books you will not find it”, researcher 
Gustavo Curcio warns. Due to this, say Embrapa Forests 

sources, there could be serious problems with enforcing the law. 
The institution suggests an analysis of the vulnerability of 

hilltops. “There are vast hilltops where there is a prevalence of 
deep, clay soils with low declivity levels, meaning great poten-
tial for use”, he observes. “Other hilltops are characterized by 
shallow soils, weak clay content, steep declivity levels, which 
require special cares when it comes to production systems”.

Brazil is a country that boasts huge diversity levels. As this 
diversity is also present in the geographic relief, Curcio main-
tains that the law should not generalize. “Each case deserves 
to be analyzed; technicians should go to the field and check 
the variables. This is our suggestion. A rigorous stance requires 
more work, but we must put science into practice, once the 
country invests heavily in research”, he argues. 

In the researcher’s view, changes to the Forest Code are 
important, once, since the creation of the code currently in 
force, in 1965, Brazil has made strides in scientific studies. 
“Just to cite an example, the first map of Brazil dates back to 
1960. At the time the law was approved, there was no infor-
mation on soils. The code was focused on the trees, which 
was a good thing as it helped preserve the forests, but now 
the law must be enforced in accordance with the traits of 
every different environment”, he concludes.
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O intensivo debate sobre o Código Florestal brasileiro, que 
envolveu diversos setores da sociedade nos últimos meses, come-
ça a amadurecer os primeiros frutos. Em setembro, o Ministério 
do Meio Ambiente apresentou algumas alternativas por meio de 
três instruções normativas, publicadas no Diário Oficial.

Uma das principais novidades que o documento traz é a 
isenção do pequeno produtor de apresentar projeto técnico 
de recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) e 
de Reserva Legal (RL). A ação foi definida em acordo entre os 
ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrá-
rio. Fica entendida a falta de recursos financeiros da pequena 
propriedade rural para cobrir os custos do estudo.

A Instrução Normativa nº 4, que regula o uso sustentável das 
reservas legais, prevê atividades como colher sementes, castanhas 
e frutos; e extrair madeira para o uso doméstico, como lenha ou 
benfeitorias na propriedade. Ainda considera a implantação de 
trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo e a abertura de vias 
de acesso interno, pontes e pontilhões. Estas e outras atividades 
estão liberadas na Área de Preservação Permanente e de Reserva 

Legal localizadas dentro das propriedades, desde que a interven-
ção seja eventual e de baixo impacto ambiental. 

Para Raul do Valle, advogado e um dos coordenadores do 
Programa de Política e Direito Socioambiental (PPDS) do Ins-
tituto Socioambiental (ISA), a regulamentação do uso 
sustentável das reservas é um esclarecimento para 
a sociedade sobre o Código Florestal. “O manejo 
agroflorestal sustentável já está previsto no Código Florestal. O 
que existe é uma má interpretação da sociedade. Falta informa-
ção inclusive nos órgãos responsáveis pela fiscalização”, explica.

Valle alerta que a Reserva Legal é de extrema importância 
no conjunto de uma propriedade rural. “Se ela desaparecer, 
pode causar impacto na agricultura, como a falta de agen-
tes polonizadores, a falta de água e o aumento da erosão”, 
avalia. “O produtor precisa ter esta consciência”. O advo-
gado também defende uma forma de recompensa para os 
“amigos” da natureza. “A criação de políticas para incetivar 
a preservação deve ser discutida. O produtor que colabora 
deveria ser identificado e premiado”, entende.

Frutos da
discussão

Atividades como a coleta de sementes e de 
frutos e o uso doméstico da lenha são levadas 

em conta no manejo florestal sustentável
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Intensive debates on the Brazilian Forest Code, which in-
volved several sectors of society over the past months, are begin-
ning to yield the first fruits. Last September, the Ministry of the 
Environment came up with some alternatives through norma-
tive instructions, published in the Government Gazette.

One of the great changes set forth by the document is 
the exemption of the small farmers from presenting a tech-
nical project for the recovery of Permanent Preservation Ar-
eas (PPA) and Legal Reservations (RL). The innovation was 
defined through an agreement between the Ministry of the 
Environment and the Ministry of Agrarian Development. It 
is understood that the small holdings lack the necessary finan-
cial resources to cover the costs of a technical study.

Normative Instruction n° 4, which sets the rules for the sus-
tainable use of legal reservations, acknowledges activities like 
collecting seed, nuts and fruits; and the extraction of timber for 
domestic use, as wood or construction material for the farm’s 
facilities. It also considers trails through the woodlots for eco-
tourism purposes, internal access lanes, bridges and bypasses. 
These and other activities are liberated for Permanent Preserva-

tion Areas and Legal Reservations, provided the interventions 
are only occasional and cause little environmental impact. 

Raul do Valle, a lawyer and one of the coordinators 
of the Socioenvironmental Rights and Policies Program 
(SRPP) of the Socioenvironmental Institute (ISA), under-
stands that by regulating the sustainable use of 
the reserves the Forest Code clarifies the mat-
ter to society. “Sustainable agro-forest management is 
set forth by the Forest Code. What is actually happening is 
a misinterpretation by society. Even inspection organs lack 
the necessary information”, he explains.

Valle warns that Legal Reservations play an extremely im-
portant role in the rural farm as a whole. “Their disappearance 
could cause impacts on agriculture, like a shortage of pollina-
tor agents, water shortages and erosion problems”, he main-
tains. “Producers must be aware of these possible problems”. 
The lawyer also favors a sort of reward for nature’s “friends”. 
“The creation of policies that encourage preservation moves 
should be debated. The producers who collaborate should be 
identified and rewarded”, he understands.

Fruit yielding
debates

Activities like collecting seed and fruit, and domestic uses for wood 
are taken into consideration in sustainable forest management
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O Cerrado
é o celeiro

Segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado possui 
rica biodiversidade, explorada na produção de 
alimentos e de matérias-primas e na pecuária

Depois da Amazônia, o Cerrado é o bioma brasileiro por excelência e tem 
posição determinante no perfil socioeconômico da Nação. Até a década de 
1970, ele era visto como área apropriada à pecuária extensiva e à extração 
de madeira. Com a criação do Distrito Federal e de Brasília, e diante dos 
incentivos governamentais à sua ocupação, houve uma verdadeira transfor-
mação. Atualmente, a região é destaque no cenário agrícola nacional e mun-
dial. Conforme Rui Veloso, bioeconomista da Embrapa Cerrados, sediada 
em Planaltina (DF), a expressão econômica pode ser identificada por meio 
da quantidade de grãos produzida nesse ambiente.

A área atual do Cerrado coberta por vegetação nativa, de acordo com  ma-
peamento do Ministério do Meio Ambiente, realizado em 2007, mantém-se 
em 61,1%, de um total de 204, 7 milhões de hectares. Estes se estendem por 
Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Piauí, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.

No entender de Veloso, em muitas destas áreas do bioma é pos-
sível realizar dois cultivos (o principal, de verão, e o segundo mais 
tardio, denominado safrinha) no período chuvoso. “Isto aumenta a nossa 
competitividade internacional, mesmo que tenhamos a necessidade de ainda 

importar grandes quantidades de fertilizantes”, comenta. “Temos topografia, 
solo e clima que possibilitam o desenvolvimento de uma agricultura comer-
cial e disponibilidade de recursos hídricos ainda subutilizados”.

A importância de cultivos irrigados, conforme o pesquisador, pode ser 
verificada pelos ganhos de produtividade nos cultivos de feijão, trigo, milho 
e hortaliças. “Enquanto na Índia irriga-se 60 milhões de hectares, em todo o 
Brasil a área irrigada ainda fica em cerca de 5 milhões de hectares”, ressalta. 
“Deve-se buscar, antes de mais nada, aumento de produtividade em mais de 
50 milhões de hectares de pastagens hoje com baixo rendimento”.

Para isso, ele sugere investimentos na diversificação de cultivos e  atividades de 
pecuária visando à economia de escopo ou a complementaridade entre atividades 
produtivas nas diferentes unidades de produção. Outros desafios são a agregação 
de valor aos produtos e a melhoria da infraestrutura logística. “É preciso buscar 
competitividade através da certificação de produtos com boa qualidade”, frisa. 
“Acredita-se que a médio e longo prazos todo alimento vendido deve estar com 
código de barras, como um medicamento, que possibilita ser rastreado”.
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PARA MANTER ESSA RI-
QUEZA A conservação do 
bioma Cerrado é fundamen-

tal. Para tentar dimensionar a riqueza 
da fauna e da flora presentes na região, 
a pesquisadora Fabiana de Gois Aquino, 
da Embrapa Florestas, busca em im-
portantes autores a comprovação dessa 
importância. Segundo ela, estimativas 
mínimas apontam para 320.000 espé-
cies distribuídas por 35 filos e 89 clas-
ses. “Por se tratar de estimativas, existem 

divergências entre os autores. No entan-
to, alguns dados referem a ocorrência 
de 11.046 espécies fanerógamas, sendo 
11.042 angiospermas e quatro gimnos-
permas, 212 espécies de mamíferos, 837 
de aves e 1.200 de peixes”, assinala.

Já em relação aos répteis, são conhe-
cidas 10 espécies de tartarugas, cinco de 
jacarés, 15 de cobras-cegas (Anphisbae-
na), 47 de lagartos, 107 de cobras e 113 
de anfíbios. “Com relação aos insetos, 
são estimadas cerca de 90.000 espécies. 

Somente em lepidópteros noturnos 
(mariposas), a perspectiva é de 8 a 10 
mil espécies para o bioma” destaca.

Os números chamam a atenção dos es-
pecialistas e aumentam a responsabilida-
de numa importante tarefa: a viabilidade 
da preservação. De acordo com Fabiana, 
a solução é possível através do aumento 
das áreas de Unidades de Conservação, 
além da adequação e do respeito à legisla-
ção ambiental (Código Florestal), assim 
como o extrativismo sustentável.
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The Cerrado region
Second biggest Brazilian biome, the Cerrado is rich 
in biodiversity, explored in the production of food 

crops, raw materials and livestock operations

After the Amazon region, the Cerrado 
is the Brazilian biome par excellence and 
occupies a determining position in the 
Nation’s socioeconomic profile. Up until 
the 1970s, it was viewed as appropriate for 
extensive cattle farming operations and 
wood extraction. In light of the creation 

of the Federal District, along with govern-
ment incentives toward its occupation, a 
real transformation occurred. Nowadays, 
the region stands out for its national and 
global agricultural operations. According 
to Rui Veloso, bioeconomist at Embrapa 
Cerrados, based in Planaltina (DF), the 

region’s economic expression is identifi-
able through the amount of grain pro-
duced in this environment.

Area mappings carried out by the 
Ministry of the Environment in 2007 
point to 61.1% of area covered with 
native vegetation out of the total 204.7 
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KEEPING THE REGION’S WEALTH The 
conservation of the Cerrado biome is funda-

mental. In an attempt to dimension the rich fau-
na and flora of the region, researcher Fabiana de 

Gois Aquino, of Embrapa Forests, quotes important 
writers that corroborate her belief. According to her, 

conservative estimations point to 320,000 species, split into 
35 phylums and 89 classes. “When estimates are at stake, au-
thors normally have different opinions. Nevertheless, some 
authors refer to the occurrence of 11,046 phanerogams, split 
into 11,042 angiosperms and 4 gimnosperms, 212 mammif-
erous species, 837 birds and 1,200 fish”, she mentions. 

With regard to reptiles, the following have been de-
tected: 10 species of turtles, 5 cayman species, 15 worm 
lizards (Amphisbaena), 47 alligators, 107 snakes and 113 
amphibian. “There about 90,000 insects. The number of 
Nocturnal Lepidoptera is estimated at 8 to 10 thousand 
species in this biome”, she notes. 

The figures capture the attention of specialists and point 
to the importance of a relevant task: the need to preserve 
these species. According to Fabiana, the solution is at hand 
through the creation of Preservation Units, in addition to ad-
justments to and compliance with environmental legislation 
(Forestry Code), as well as sustainable extractivism.

The Cerrado region
million hectares. These areas extend 
throughout  Bahia, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mi-
nas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo, 
Tocantins and the Federal District.

Veloso understands that in many 
of these areas of the biome it 
is possible to grow two crops a 
year (the summer crop, followed by the 
second one, also called winter crop), in 
the rainy season. “This increases our in-
ternational competitiveness, in spite of 
our enormous dependence on fertilizers 
from abroad”, he comments. “Our to-

pography is suitable, and so are our soil 
and climate, providing every condition 
for commercial crops, not to mention 
the still underutilized water resources”. 

The importance of irrigated crops, says 
the researcher, is attested by the produc-
tivity gains in such crops as black-beans, 
wheat, maize and vegetables.  “While in 
India 60 million hectares are irrigated, in 
Brazil it is about 5 million”, he points out. 
“The most urgent need is to boost the 
productivity rates of our vlittle productive 
50 million hectares of pasturelands”.

To this end, he suggests investments 

in both crop diversification and live-
stock rearing operations with an eye 
towards to the called scope-oriented 
or complementary economy within 
the productive activities of the differ-
ent production units. Other challenges 
include value-added products and im-
provements to our logistics infrastruc-
ture. “Competitiveness has to be sought 
through product certification and good 
quality”, he comments. “It is believed 
that in the medium and long run every 
food item should bear a bar code, like a 
medicine, for traceability purposes”.
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TYPICALITY: Efficient and correct use of 
the natural resources is the way to exploring 
the Cerrado for the benefit of society

A importância da preservação do Cerrado, além da ma-
nutenção da riqueza da fauna e da flora regionais, está rela-
cionada também à biodiversidade que pode ser explorada na 
produção de alimentos, forragens, madeira, fibras, fármacos 
e plantas ornamentais. Para a pesquisadora Fabiana de Gois 
Aquino, da Embrapa Florestas, o extrativismo sustentável é 
uma das oportunidades de exploração racional.

Ela explica que diversas espécies de plantas nativas do Cer-
rado apresentam importância econômica reconhecida tanto 
pelas populações rurais quanto pela pesquisa. Muitas delas se 
enquadram em mais de um tipo de utilização. Por isso, são 
conhecidas como espécies de uso múltiplo. “A utilização de 
espécies de uso múltiplo no Cerrado é muito vantajosa, pois 
uma mesma planta pode colaborar de diversas maneiras na 
renda da propriedade”, destaca. 

Entre as várias plantas de uso múltiplo, utilizadas pela 
população regional e valorizadas comercialmente no Cerra-
do, estão: pequi (Caryocar brasiliense), gueroba (Syagrus ole-
raceae), baru (Dipterix alata), mangaba (Hancornia speciosa), 

fava-d’anta (Dimorphandra mollis) e mama-cadela (Brosimum 
gaudichaudii), entre outras. Um exemplo disso é a região Nor-
te de Minas Gerais, onde a colheita e a comercialização dos 
frutos do pequizeiro, durante a safra de dezembro a janeiro, 
mobilizam metade da população que vive no campo, repre-
sentando 54,7% da renda anual do trabalhador rural. 

A pesquisadora também cita estudo realizado em Jequitaí, 
Minas Gerais, segundo o qual a coleta de frutos de pequizeiro é 
mais vantajosa que outras atividades, como a extração de lenha. 
“Alguns especialistas avaliaram 150 espécies com potencial eco-
nômico, enquanto outros apontaram a importância de 110 espé-
cies em alimentação humana e animal, medicina e farmacologia, 
tinturaria e corantes, indústria química, ornamentação, artesana-
to e, ainda, como madeiras, aromas e outros fins”, salienta.

No entanto, considerando-se apenas o uso alimentar, Fa-
biana diz que são contabilizadas cerca de 200 for-
mas de preparo de pratos diferenciados utilizan-
do apenas 26 espécies nativas do Cerrado, o que 
mostra o potencial desse bioma na alimentação humana. 

Progresso não 
serrado

Ao lado da produção de alimentos e de matérias-primas, a preservação 
do ecossistema do Cerrado garante a riqueza da flora e da fauna

TIPICIDADE: O uso eficiente e correto dos 
recursos naturais permitirá a exploração do 
Cerrado com benefícios para toda a sociedade
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Unrestrained
progress

In addition to the production of food and raw materials, the preserva-
tion of the ecosystems in the Cerrado sustains the rich flora and fauna

The importance of preserving the Cerrado, while main-
taining the rich regional fauna and flora, is also related 
to biodiversity which could be explored for the produc-
tion of food, forage, timber, fiber, pharmaceuticals and 
ornamental plants. Embrapa Forests researcher Fabiana 
de Gois Aquino considers sustainable extractive methods 
as an opportunity for rational exploration.

She explains that several native plant species of the 
Cerrado are considered economically relevant by both 
researchers and rural populations. Many of them fit into 
multipurpose category plants and are recognized as such. 
“The use of the multipurpose species in the Cerrado is 
advantageous in many ways, once a single plant could 
bring different types of income”, she points out. 

Among the several multipurpose plants, utilized by 
the regional populations, with commercial value in 
the Cerrado, the following are of note: pequi (Caryo-
car brasiliense), gueroba (Syagrus oleraceae), baru (Dip-
terix alata), mangaba (Hancornia speciosa), fava-d’anta 

(Dimorphandra mollis) e mama-cadela (Brosimum gau-
dichaudii), and lots more. A typical example is North 
Minas Gerais, where the harvest and commercialization 
of pequis, in December and January, involve half of 
the rural population, representing 54.7% of most rural 
workers’ annual income. 

The researcher also refers to a study carried out in 
Jequitaí, Minas Gerais, which concludes that the collec-
tion of pequi fruit is advantageous compared to other oc-
cupations, like wood extraction. “Some specialists came up 
with 150 species with an economic potential, while others 
pointed out the importance of 110 species for the pro-
duction of human food, animal feed, medicines, pharma-
ceuticals, paints, dyes, chemicals, ornaments, craftworks, 
timber, aromas and other purposes”, she notes. 

Nonetheless, just considering the food side, Fabiana re-
fers to about 200 dish formulations through the 
use of only 26 native species of the Cerrado, 
attesting to the potential of the biome for human food. 
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USO MEDICINAL

No Brasil, o uso medici-
nal de plantas ganhou mais força em 
2009. Conforme a pesquisadora Maria 
Izabel Radonski, da Embrapa Flores-
tas, o Ministério da Saúde, por meio 
do Programa Nacional de Plantas Me-
dicinais e Fitoterápicos, divulgou lista 
de espécies medicinais de interesse te-
rapêutico a fim de orientar a pesquisa e 
a cadeia produtiva. “A Relação Nacio-
nal de Plantas Medicinais de Interesse 
ao Sistema Único de Saúde (Renisus) 
contém 71 espécies medicinais que 

apresentam potencial para gerar pro-
dutos fitoterápicos”, explica.

Na lista estão espécies arbóreas na-
tivas, como guaçatunga, cafezinho-do-
mato ou chá-de-bugre (Casearia sylves-
tris), copaíba (Copaifera sp), pata-de-vaca 
(Bauhinia forficata), aroeira (Schinus te-
rebinthifolius), pitanga (Eugenia uniflo-
ra), ipê ou pau d’arco (Tabebuia avella-
nedeae), barbatimão (Stryphnodendron 
adstringens) e espinheira-santa (Maytenus 
ilicifolia). “Esta última é a única que já 
foi incorporada oficialmente como me-
dicamento fitoterápico para distribuição 
pelo SUS, no tratamento de gastrite e de 

úlcera” complementa Maria Izabel.
Numa dimensão da importância das 

espécies nativas no uso medicinal, a 
pesquisadora salienta que, no mundo, 
aproximadamente 75 mil são utiliza-
das como matéria-prima na indústria 
de medicamentos. Além disso,  80% da 
população mundial utiliza estes medi-
camentos, movimentando mercado de 
US$ 30 bilhões. “Já no Brasil, conforme 
dados de 2007 da Associação Brasilei-
ra da Indústria Fitoterápica (Abifito), 
o volume de vendas chega a US$ 160 
milhões e toda a cadeia produtiva rende 
em torno de R$1 bilhão”, comenta.

Serve para
quase tudo

O segmento da madeira lidera o aproveitamento na silvicultura, mas 
inúmeros produtos asseguram renda através do extrativismo vegetal

Quando o assunto é floresta, quase sempre a primeira ima-
gem que se oferece às pessoas é a madeira, seja ela na forma 
bruta (tora) ou já trabalhada (em móveis, casas etc). No en-
tanto, artigos extraídos das árvores podem estar presentes na 
bijuteria que transforma um visual básico em moderno e so-
fisticado; na alimentação, que ganha sabores únicos e ricos em 
vitaminas (por exemplo, a culinária à base de açaí, castanha-
do-pará, palmito e erva-mate); ou ainda na medicina, como 
matéria-prima na indústria de medicamentos, sem esquecer 
do shampoo de pitanga e do hidradante de andiroba presentes 
nas necessaires pelo mundo inteiro.

A lista dos produtos no segmento do extrativismo vegetal 
é tão extensa quanto a importância econômica nas regiões 
onde a atividade predomina. Em 2007, o estudo Produção 
da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reve-
lou que o valor da extração vegetal não madeirei-
ra chegava a R$ 585,3 milhões.

Ainda corforme a PEVS, os produtos não madeireiros que 

se destacam em função da magnitude do valor de suas produ-
ções são amêndoas de babaçu (R$ 113,3 milhões), coquilhos 
de açaí (R$ 106,6 milhões), fibras de piaçava (R$ 97,8 mi-
lhões), erva-mate nativa (R$ 87,6 milhões), pó cerífero e cera 
de carnaúba (R$ 63,7 milhões e R$ 14,9 milhões, respectiva-
mente), castanha-do-pará (R$ 45,4 milhões), palmito nativo 
(R$ 9,9 milhões) e látex coagulado de hévea ou de seringueira 
nativa (R$ 7,5 milhões). Juntos, representam 91,7% do valor 
total da produção extrativista vegetal não madeireira do País.

Outro dado importante da pesquisa realizada pelo IBGE 
mostra a participação das principais regiões nacionais. Des-
tacam-se o Norte, com 90,4% da produção de açaí (fruto), 
98,4% da castanha-do-pará, 11,4% das fibras de piaçava, 
94,2% do palmito e 99,8% do látex coagulado de hévea. Já 
o Nordeste responde por 9,6% do açaí (fruto), 99,6% das 
amêndoas de babaçu, 88,5% das fibras de piaçava e 100% do 
pó cerífero e da cera de carnaúba. Já o Sul tem como princi-
pal item do extrativismo vegetal não madeireiro a erva-mate, 
concentrando 99,8% da produção nacional.
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CURA: Ministério da Saúde, por exemplo, 
divulga lista de 71 espécies medicinais com 

potencial na produção fitoterápica
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Good for almost 
everything

The timber segment is the leader in silvicultural uses, but count-
less products generate income from extractivistic activities

When forests are at stake, the first image 
that builds up in people’s mind is wood, 
either in the form of logs or processed 
timber (furniture, houses, etc.). Nonethe-
less, articles extracted from trees are made 
into fashion jewelry, where they acquire a 
modern and sophisticated appearance; in 

food, featuring unique flavors and rich vi-
tamins (for example, dishes prepared from 
açaí, cashew nut, palm heart and Paraguay 
tea); or as raw material for different medi-
cines, without overlooking such products 
as shampoo from cherry, skin hydrant 
from crabwood, all too common in beau-

ty shops around the world. 
The list of products of the vegetable 

extractivism segment is as vast as their 
economic importance in the regions 
where the activity predominates. In 
2007, the study “Silviculture and Veg-
etable Extraction Production”, conduct-
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MEDICINAL USES

In Brazil, the use of medicinal plants gained 
momentum in 2009. according to researcher 

Maria Izabel Radonski, from Embrapa Forests, 
the Ministry of Health, through the National Plan 

for Medicinal and Phytotherapic Plants, released a list of 
medicinal plants of therapeutic interest, to serve as guide to 
research and to the production chain. The “National List of 
Medicinal Plants of Interest to the National Health System” 
(Renisus) contains 71species with a potential for generating 
phytotherapic products”, she explains.

The list contains arboreal species like guaçatunga, 
cafezinho-do-mato or chá-de-bugre (Casearia sylvestris), 
copaíba (Copaifera sp), pata-de-vaca (Bauhinia forficata), 
aroeira (Schinus terebinthifolius), pitanga (Eugenia uniflo-
ra), ipê or pau d’arco (Tabebuia avellanedeae), Barbatimão 
(Stryphnodendron adstringens) e espinheira-santa (May-
tenus ilicifolia). “The latter is the only one officially ac-
knowledged as phytotherapic medicine distributed by the 
National Health Service, for the treatment of gastritis and 
ulcers”, Maria complements. 

On the subject of the importance of the native species 
for medicinal purposes, the researcher stresses that, all over 
the world, approximately 75 thousand are used by the 
pharmaceutical industry. Furthermore, 80% of the people 
in the world use this type of medicines, involving a market 
of US$ 30 billion. “In Brazil, according to data released by 
the Brazilian Phytotherapic Industry Association (Abifito), 
sales amount to R$ 160 million a year, while the entire 
production chain moves R$ 1 billion.

HEALING PROPERTIES: Ministry of Health, 
for example, discloses list of 71 medicinal species 

with a potential for phytotherapic purposes

ed by the Brazilian Institute of Geogra-
phy and statistics (IBGE), estimated 
non-timber vegetable extrac-
tions at R$ 585.3 million.

The study also reveals that the non-
timber products that stand out for their 
magnitude in value are as follows: ba-
baçu almonds (R$ 113.3 million), açaí 
coconuts (R$ 106.6 million), piaçava 
fiber (R$ 97.8 million), native Paraguay 
tea (R$ 87.6 million), ceriferous powder 

and carnaúba wax (R$ 63.7 million and 
R$ 14.9 million, respectively), cashew 
nut (R$ 45.4 million), native palm tree 
(R$ 9.9 million) coagulated latex from 
hevea or native rubber tree (R$ 7.5 mil-
lion). Together, they represent 91.7% of 
total non-timber vegetable extraction 
works in the Country.

Another relevant point in the IBGE 
survey is the share of each species per re-
gion across the Country. The highlights 

are the North, with 90.4% of açaí (fruit) 
production; cashew nut, 98.4%;  pia-
çava fiber, 11.4% ; palm tree, 94.2%; 
coagulated latex from hevea, 99.8%. 
the Northeast accounts for 9,6% of 
açaí (fruit), 99.6% of babaçu almonds, 
88.5%piaçava fiber  and 100% of cerif-
erous powder and canaúba wax. In the 
South the leading non-timber item is 
Paraguay tea, accounting for 99.8% of 
the entire national production volumes.
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Fica frio
A aproximação do vencimento do Protocolo de

Quioto estimula a avaliação das ações desenvolvidas 
para reduzir o aquecimento global

Ao longo de quase duas décadas, o 
tema do aquecimento global está presente 
nas pautas de lideranças e de empresas do 
mundo inteiro. O debate ganhou desta-
que em 1990, através do estabelecimento 
do Comitê Intergovernamental de Nego-
ciação para a Convenção Quadro sobre 
Mudança do Clima (CIN/CQMC), da 
Assembleia Geral das Nações Unidas. 

O reforço chegou em 2005, quando 
entrou em vigor o Protocolo de Quioto. 
Por ele, ficou estabelecido que países de-
senvolvidos deveriam reduzir as emissões 
de gases causadores do efeito estufa em 
5,2% em relação aos níveis de 1990, com 
o prazo até 2012. Com a proximidade do 
vencimento desse espaço de tempo, é hora 
de avaliar os resultados e, se necessário, 

aprimorar os mecanismos criados a fim de 
alcançar as metas definidas.

A especialista Patrícia Mendes de Mou-
ra, analista sênior de Projetos de Carbono 
do Grupo Plantar, explica que, de acordo 
com o relatório anual do Banco Mundial, 
“State and Trends of the Carbon Market 
2009”, o mercado de carbono transacio-
nou volume de 4,811 milhões de tonela-
das de CO2 em 2008, o que representa 
negócios da ordem de US$ 126 bilhões, o 
dobro do ano anterior.

Conforme a analista, foi a partir 
de uma proposta brasileira que 
surgiu o Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL), per-
mitindo, sob certos limites, que países 
desenvolvidos comprem reduções de 

emissões realizadas nos países em de-
senvolvimento, os chamados créditos de 
carbono. “O MDL surgiu como grande 
oportunidade para o setor de florestas 
plantadas no Brasil”, enfatiza. 

Isso se explica porque as florestas cum-
prem importante serviço ambiental, na 
medida em que resgatam e estocam o car-
bono já existente na atmosfera, por meio 
do processo de fotossíntese, e se tornam 
fonte renovável. “Neste sentido, o carvão 
vegetal renovável proveniente de florestas 
plantadas assume papel decisivo por ser 
neutro em emissões de CO2, ao contrário 
do coque ou do carvão vegetal não reno-
vável utilizados na produção de ferro e de 
aço, que resultam na agregação constante 
do mesmo gás na atmosfera”, ressalta.
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POR DESCOBRIR Mesmo com tantos benefí-
cios, ainda são poucas as empresas brasileiras que 
trabalham com o novo mecanismo. De acordo com 

o Anuário Brasileiro da Abraf 2009, cujo ano base é 2008, 
atualmente 1.423 projetos de Mecanismo de Desenvolvimen-
to Limpo (MDL) estão registrados pelo Comitê Executivo do 
MDL na Organização das Nações Unidas (ONU). Destes, 
apenas dois são projetos florestais. 

No entender de Patrícia Mendes de Moura, do Grupo Plan-
tar, a participação ainda pequena do setor no MDL é devida 
a certas limitações na regulamentação de projetos florestais, à 
dificuldade de mensuração dos créditos de carbono temporá-

rios e ao processo de aprovação, de validação e de registro de 
um projeto florestal, entre outros. “No entanto, existem 10 
metodologias de grande escala para projetos de florestamento/
reflorestamento no âmbito do MDL”, assinala. 

Entre elas, Patrícia explica que se destaca a AR-AM0005, 
aplicável a atividades de projetos de florestamento e de reflo-
restamento implementadas para uso industrial e/ou comercial. 
“A tendência é que ocorra aumento considerável de projetos 
florestais baseados na metodologia AR-AM005”, confirma. 
“Isso se deve à recente aprovação da metodologia AM-0082, 
que trata da substituição do coque de carvão mineral pelo car-
vão vegetal de florestas plantadas na produção de ferro gusa”.
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STILL TO BE DISCOV-
ERED Although boasting so 

many benefits, there are relative-
ly few Brazilian companies mak-

ing use of the new mechanism. Ac-
cording to the Brazilian Abraf Year-

book 2009, based on 2008 figures, so far 
1,423 CDM projects have been registered 
by CDM’s Executive Committee at the 
United Nations Organization (UNO), of 
which, only two are forest-related projects. 

In the opinion of Patrícia Mendes 

de Moura, from Grupo Plantar, the still 
low participation of the CDM sector 
stems from certain limitations on the 
regulations of forest projects, from dif-
ficulties in measuring temporary carbon 
credits and from the approval process, 
validation and registering of forest proj-
ects, and other problems. 

“Nonetheless, there are 10 large scale 
methodologies for forestation/reforesta-
tion projects under the umbrella of the 
CDM”, she recalls.

Among them, Patrícia explains that the 
AR-AM0005 is noteworthy, applicable 
to forestation and reforestation activities 
implemented for industrial and or com-
mercial purposes. “The trend is for a soar-
ing number of forestry projects based on the 
AR-AM0005 methodology”, she confirms. 
“This derives from the recent approval of the 
AM-0082 methodology, which addresses 
the question of replacing coke from mineral 
coal with vegetable coal from planted forests 
for the production of pig iron”.

Stay cool
As the Kyoto protocol deadline approaches, initiatives to 

reduce global warming are beginning to be assessed
Over almost two decades the question of global warming has 

been on the agenda of worldwide leaderships and companies. 
The debate gained momentum in 1990 with the creation of the 
United Nations Intergovernmental Negotiating Committee for 
a Framework Convention on Climate Change (INC/FCCC).

It picked up steam in 2005, when the Kyoto Protocol en-
tered into force. It establishes that developed countries should 
reduce their greenhouse gas emissions by 5.2% from the 1990 
levels, by 2012. As the deadline approaches, it is time to assess 
the results and, if necessary, improve the mechanisms with the 
aim to achieve defined targets. 

Specialist Patrícia Mendes de Moura, senior analyst at 
Grupo Plantar Carbon Projects, explains that, in accordance 
with the annual report of the World Bank, “State and trends 
of the Carbon Market 2009”, the carbon market negotiated 

4.811 million tons of CO2 in 2008, representing businesses of 

about US$ 126 billion, twice as much as the previous year. 
According to the analyst, the Clean Development 

Mechanism (CDM) owes its origin to a Brazil-
ian proposal, which, under certain limits, allows devel-
oped countries to purchase emission reductions of developing 
countries, the so-called carbon credits. “The CDM turned 
out to provide great opportunities for the Brazilian planted 
forests sector”, she says.

As a matter of fact, forests play a relevant environmental role 
in that they rescue and store the carbon that exists in the atmo-
sphere, through the photosynthesis process, thus turning into 
a renewable source. “Within this context, renewable vegetable 
coal from planted forests assumes a decisive role because it is 
neutral in CO2 emissions, contrary to coke or non-renewable 
coal used in the production of iron and steel, which constantly 

spews gases into the atmosphere”, she explains.
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Com a aproximação do final do primeiro período de com-
promisso do Protocolo de Quioto, o Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL) deverá passar por diversos apri-
moramentos. No entanto, ao longo desses últimos anos, o 
mercado de carbono ganhou experiência que 
poderá ser aproveitada nas definições das regras 
após 2012. “À medida que a comunidade internacional se 
prepara para a COP15, em Copenhague, reafirmamos o vasto 
potencial do mecanismo e a sua importância para a inserção de 
diversas empresas e de diversos setores brasileiros nos esforços 
de mitigação das emissões dos gases causadores do efeito estu-
fa”, enfatiza Patrícia Mendes de Moura, do Grupo Plantar.

Conforme ela, pela própria natureza do setor e pelo benefí-
cio climático que as florestas oferecem, o mercado de reduções 
de emissões de gases do efeito estufa continuará sendo grande 
oportunidade para o segmento de florestas plantadas. “O Bra-

sil é praticamente o único país com significativo potencial de 
produção de ferro e de aço baseados no uso do carvão vegetal 
renovável como agente redutor do minério de ferro”, lembra. 

Além disso, ela aponta, como alguns dos fatores determi-
nantes desse potencial, as condições climáticas favoráveis e a 
alta tecnologia florestal brasileira, que pode inclusive ser ex-
portada para diversos países em desenvolvimento. Outro des-
taque é a fonte de energia limpa. “Por meio da fotossíntese, as 
florestas plantadas reciclam o CO2 já existente na atmosfera, 
ou seja, absorvem e estocam carbono, além de servirem como 
fonte de energia renovável”, descreve. 

Conforme Patrícia, estimativas sugerem que, para cada to-
nelada de ferro primário feita com carvão vegetal renovável, 
há ganho ambiental de 3 toneladas de CO2 em comparação 
ao uso de combustíveis fósseis, como o coque de carvão mine-
ral, ou à queima de biomassa não renovável.

Pensando além
Brasil tem amplo potencial para inserção de 

empresas e de setores nos esforços de mitigação 
das emissões de gases causadores do efeito estufa

KNOW-HOW: Tecnologia florestal brasileira 
já constitui outro item que pode ser exportado 
para diversos países em desenvolvimento
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Thinking beyond
Brazil boasts great potential for including companies and 
sectors in the efforts to mitigate greenhouse gas emissions

KNOW-HOW: Brazilian forestry technology 
is just one more breakthrough that could be 

exported to developing countries

As the deadline of the first Kyoto Protocol commitment 
period approaches, the Clean Development Mechanism 
(CDM) is poised to go through several changes for the bet-
ter. Nevertheless, over the past years, the carbon market 
gained experience that could come to the ben-
efit of the definitions for the after 2012 period. 
“As the global community is getting ready for the COP15, in 
Copenhagen, we reaffirm the vast potential of the mechanism 
for including Brazilian companies and sectors in the efforts to 
mitigate greenhouse gas emissions”, emphasizes Patrícia Men-
des de Moura, from Grupo Plantar. 

According to her, for the sector’s nature itself and for the 
climate benefits brought about by forests, the greenhouse gas 
emissions reduction market will continue representing great 
opportunities for the segment of planted forests. “Brazil is in 

fact one of the few countries that stand significant potential for 
the production of steel and iron, based on the use of renewable 
vegetable coal as a mineral ore reducing agent”, she recalls. 

Furthermore, she points to some determining factors of 
this potential, such as favorable climatic conditions and the 
highly developed Brazilian forestry technology, which could 
even be exported to other developing countries. Another 
highlight is the clean energy source. “Through the photosyn-
thesis process , planted forests recycle the CO2 that exists in 
the atmosphere, that is to say, they absorb and store carbon, 
besides working as renewable energy source”, she describes.

According to Patrícia, estimates suggest that, for each ton 
of primary iron made from renewable vegetable coal there is a 
gain of 3 tons of CO2 compared to the use of fossil fuels, like 
coke from bituminous coal, or non-renewable biomass.
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Apesar do amplo potencial brasileiro no mercado de crédi-
tos de carbono, alguns obstáculos precisam ser superados. “O 
País ainda convive com um grande déficit de florestas plan-
tadas para a produção de carvão vegetal renovável, situação 
que tem sido chamada de apagão florestal”, lembra Patrícia 
Mendes de Moura, do Grupo Plantar.

Uma das maiores causas do problema, no entender da 
analista, refere-se à dificuldade de obtenção de financiamento 
adequado ao ciclo do eucalipto. “A primeira colheita só ocorre 
após sete anos e o ciclo completo dura, geralmente, 21 anos”, 
comenta. A partir dessas e de outras barreiras estruturais, o 
benefício adicional gerado por créditos de carbono no âm-
bito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do 
Protocolo de Quioto, pode ter papel crucial para que o Brasil 
consiga transformar uma vantagem comparativa potencial em 
uma vantagem competitiva favorável ao clima. 

A receita adicional gerada pelos créditos de carbono 
não só incrementa a atratividade do carvão vegetal reno-
vável na comparação com o uso do coque, como também 
possibilita lastro e fonte adicional de garantia em moeda 
estrangeira para a obtenção de financiamento de longo 

prazo, com taxas de juros menores. 
Outros desafios listados por Patrícia incluem tornar ele-

gíveis áreas florestais já exauridas para projetos de reflo-
restamento no âmbito do MDL e a superação de barreiras 
políticas internacionais em relação ao uso de plantios de 
madeira como fonte de biocombustível sólido.

Uma das novidades que tem animado o setor resultou de 
reunião do Conselho Executivo do MDL. Nela foi aprovada 
a última das metodologias que permitirá a elaboração de pro-
jetos de MDL visando à substituição energética em altos for-
nos siderúrgicos. “Como já existem metodologias aprovadas 
de florestamento/reflorestamento e de redução de emissões de 
metano na carbonização, a partir de agora o setor siderúrgico 
poderá contar com recursos financeiros do MDL em toda a 
cadeia produtiva do ferro e do aço”, ressalta Patrícia.

A analista da Plantar também destaca a oportunidade de 
integrar o MDL a políticas públicas de desen-
volvimento sustentável no setor siderúrgico e em ou-
tros segmentos que podem usar a madeira como fonte de 
energia, garantindo a boa convivência entre competitividade 
empresarial e respeito ao meio ambiente.

Alerta ligado
O risco do apagão florestal, com 
demanda maior do que o plantio, 
é um dos principais dilemas no 

horizonte da silvicultura brasileira
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Caution
The risk of a forest blackout, with demand outstripping plantings, 

is a major dilemma looming over Brazil’s silviculture horizon
In spite of Brazil’s broad potential in 

the carbon credits market, some obsta-
cles need to be overcome. “The Coun-
try is still suffering from a chronic defi-
cit of planted forests for the production 
of renewable vegetable coal, a condition 
that has been referred to as forest black-
out”, recalls Patrícia Mendes de Moura, 
from Grupo Plantar. A major cause of 
the problem, in her view, has to do with 
the difficulty in obtaining appropriate 
credit lines for eucalyptus stands. “First 
harvest only occurs after seven years, 
and the entire cycle normally takes 21 
years”, she comments. Because of these 
and other structural barriers, addition-
al benefits from carbon credits within 
the scope of the Clean Development 
Mechanism (CDM) of the Kyoto Pro-
tocol, could play a crucial role for Bra-

zil to transform a potential compara-
tive advantage into a climate-oriented 
competitive advantage.

Extra revenue generated by credit car-
bons does not only make renewable coal 
more attractive compared to the use of 
coke, but will also allow for substantial 
anchor currency while providing an extra 
source of hard currency for long term fi-
nancing schemes, at lower interest rates.

Other challenges listed by Patrícia con-
sist in turning exhausted forest areas into 
reforestation projects under the umbrella 
of the CDM, whilst overcoming interna-
tional barriers regarding the use of planted 
forests as a source of solid biofuels. 

One of the innovations that have 
encouraged the sector resulted from 
a meeting of the CDM council. The 
meeting gave its approval to the latest 

methodology that provides for CDM 
projects geared towards the replacement 
of the fuels used in metallurgy blast fur-
naces. “As there are approved foresta-
tion/reforestation methodologies avail-
able, along with methodologies that 
reduce combustion-induced methane 
emissions, from now on the metallurgy 
sector can count on CDM financial re-
sources for the entire steel and iron pro-
duction chain”, Patrícia stresses. 

The Plantar analyst also highlights the 
opportunity to integrate the CDM 
into public policies geared toward 
the sustainable development of the 
metallurgy sector and other segments now 
in a position to use wood as their source of 
energy, ensuring perfect harmony between 
entrepreneurial competitiveness and re-
spect for the environment.
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O segredo é 
Plantar

Há quase uma década o Grupo Plantar desenvolve 
projetos que acompanham as regras do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
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CAMINHO TRAÇADO A negociação e a comercia-
lização de parte dos créditos de carbono provenientes 
dos projetos até o momento são feitas através de um 

Acordo de Compra de Redução de Emissões (ERPA – 
Emissions Reductions Purchase Agreement), assinado com o Fundo 
Protótipo de Carbono do Banco Mundial (PCF). “Os investido-
res deste fundo, ou seja, os compradores dos créditos de carbono, 
incluem governos e entidades privadas de diversos países”, expli-
ca a analista Patrícia Mendes de Moura.

Já em relação aos benefícios, ela destaca, além do financeiro, a 
garantia de sustentabilidade social e ambiental nas regiões de atu-
ação dos projetos, por meio de um rígido controle, baseado em 

sistemas independentes de certificação florestal. “A siderurgia a 
carvão vegetal é excelente fonte de geração de empregos no meio 
rural. No caso do projeto da Plantar, mais de 1.200 empregos 
diretos são gerados na região de Curvelo, em Minas Gerais, re-
presentando modelo de desenvolvimento sustentável”, enfatiza.

No entender de Patrícia, o mercado de carbono tende a seguir 
crescendo exponencialmente. “Ao longo de 28 anos, os projetos 
da Plantar reduzirão ao todo a concentração de CO2 na atmosfe-
ra em aproximadamente 12,8 milhões de toneladas”, assinala.

FUTURO: No prazo de 28 anos, a perspectiva 
é reduzir aproximadamente 12,8 milhões de 
toneladas de CO2 na atmosfera

O Grupo Plantar, fundado em 1967 e 
presente em sete estados brasileiros, atua 
nas áreas de gestão florestal, siderurgia 
a carvão vegetal renovável de florestas 
plantadas e madeira imunizada. É uma 
organização reconhecida pela excelên-
cia na gestão sustentável das empresas, 
que culminou no desenvolvimento de 
projetos pioneiros para geração de cré-
ditos de carbono, dentro dos princípios 
do Protocolo de Quioto.

Conforme Patrícia Mendes de Moura, 
analista sênior de Projetos de Carbono 
do grupo, existe déficit histórico 
e projetado de florestas destina-

das ao suprimento de carvão ve-
getal renovável. “O déficit de flores-
tas plantadas, também conhecido como 
o ‘apagão florestal’, resulta em emissões 
de gases do efeito estufa na produção de 
ferro, na medida em que as únicas alter-
nativas são o coque e o carvão vegetal 
não renovável”, salienta. 

Nesse contexto, e a partir do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), Patrícia explica que o Grupo 
Plantar e o Fundo Protótipo de Car-
bono (PCF) do Banco Mundial estão 
implementando o Projeto Plantar, com 
o objetivo de reduzir as emissões na 

produção de ferro, por meio do uso de 
carvão vegetal de novas florestas planta-
das. “Esta iniciativa permitiu à empresa 
alcançar a autossuficiência em carvão 
vegetal renovável, reduzindo emissões 
e dotando seu processo produtivo de 
sustentabilidade”, destaca. 

Conforme a analista do grupo, desde 
2000 são desenvolvidos projetos acompa-
nhando a formação das regras do MDL. 
“Vários ajustes foram necessários ao lon-
go do tempo. Hoje, estamos colhendo os 
frutos do pioneirismo do grupo e com-
partilhando-os com todo o setor siderúr-
gico brasileiro e mundial”, ressalta.

[65]



Sí
lv

io
 Á

vi
la

Plantar is
the secret

For almost a decade Grupo Plantar has been
developing projects that comply with the rules of

the Clean Development Mechanism (CDM)
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A PATH MAPPED OUT 
The negotiation and trading 

of part of the carbon credits 
coming from the projects have 

so far been carried out through 
an Emissions Reduction Purchase 

Agreement (ERPA), signed with the 
World Bank’s Carbon Prototype Fund 
(CPF). “The investors of this fund, that 
is to say, the purchasers of the credit car-
bons, include governments and private 

entities of different countries”, explains 
analyst Patrícia Mendes de Moura.

The benefits, she stresses, in addi-
tion to the financial side, include the 

guarantee of social and environmen-
tal sustainability of the regions where 
the projects operate, by means of rigid 
control measures, based on indepen-
dent forest certification systems. “Met-
allurgy powered by vegetable coal is an 
excellent source of jobs in the rural ar-

eas. In the case of the Plantar Project, 
more than 1,200 jobs are generated in 
the region of Curvelo, Minas Gerais, 
setting an example for sustainable de-

velopment”, she recalls. 
Patrícia understands that the carbon 

market tends to soar spontaneously. 
Over the coming 28 years, the Plantar 
Projects are expected to cause a reduc-
tion of approximately 12.8 million tons 
of CO2 in the atmosphere.

FUTURE: Over the coming 28 years, the
perspective is for the reduction of approximately 

12.8 million tons of CO2 in the atmosphere

Grupo Plantar, founded in 1967 and operating in seven Brazilian 
states, is engaged in forest management, metallurgy powered by renew-
able vegetable coal from planted forests and immunized wood. It is an 
organization acknowledged for its excellence in company sustainable 
management, which resulted into pioneering projects for the genera-
tion of carbon credits, within the principles of the Kyoto Protocol.

According to Patrícia Mendes de Moura, senior analyst of Grupo 
Plantar’s carbon projects, there is a historical and projected 
deficit of forests destined for supplying renewable vege-
table coal. “The planted forest deficit, also known as ‘forest blackout’, 
results into greenhouse gases from the production of iron, once the only 
alternatives are coke and non-renewable vegetable coal”, she explains.

Within this context, and based on the Clean Development Mecha-
nism (CDM), Patrícia maintains that Grupo Plantar and the Carbon 
Prototype Fund (CPF) of the World Bank are implementing the Plantar 
Project, with the aim to reduce emissions from iron production, through 
the use of vegetable coal from new planted forests. “This initiative turned 
the company self sufficient in renewable vegetable coal, reducing emis-
sions and imparting sustainability to its production process”, she notes.

According to the analyst of the group, since 2000 projects have been 
developed in compliance with the CDM rules. “Several adjustments 
had to be made over the years. Now we are reaping the fruit of the 
group’s pioneering spirit and sharing them with the entire national and 
international metallurgy sector”, she recalls.
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O Código Florestal Brasileiro foi um dos assuntos em 

pauta nos debates do primeiro ano de atuação da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva de Silvicultura. O setor recla-
ma que o excesso de exigências inibe e afasta os interessados 
em ingressar no plantio de florestas no Brasil. O presidente 
do organismo, Fernando Fonseca, relata que os pequenos 
proprietários, com menos de 200 hectares, não conseguem 
atender aos requisitos necessários a fim de conseguir a licen-
ça para o plantio. “O interessado em plantar árvores deveria 
ser incentivado, e não o contrário”, opina.

Fonseca destaca que o País possui menos de 1% do 
seu território ocupado com plantios florestais. “Apesar 
disso, no mundo, é o que possui a maior área com flores-
tas, inclusive mais que o Canadá, por exemplo”, compa-
ra. Ele lembra que a silvicultura evita a pressão sobre as 
florestas nativas. “O homem precisa consumir madeira. 
Se puder retirá-la de áreas plantadas, não estará agredin-

do o meio ambiente”, ressalta. 

Outra demanda, além da ampliação da área, é a dispo-
nibilidade de financiamento para o setor. Fonseca explica 
que as linhas de crédito voltadas ao plantio precisam ser 
adequadas à cultura, que exige no minímo sete anos para 
ser colhida e comercializada. O eucalipto pode ser colhi-
do a partir dos sete anos e o pinus a partir de 11 anos. 
Por outro lado, o produtor que já tem empréstimo para 
uma outra cultura não poderá acessar novamente o recurso 
para implantar área de floresta em sua propriedade. “Essa 
situação está sendo discutida com o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e com os órgãos 
que regulam a questão financeira”, relata o presidente da 
Câmara Setorial. A Câmara reúne 30 entidades, 
destacando-se entre estas 12 associações rela-
cionadas à produção de florestas. Sua instalação 
ocorreu em junho de 2008, por parte do Mapa.

Plantando o bem
Câmara Setorial da Silvicultura reivindica medidas para facilitar o 

plantio florestal no País e assegurar o abastecimento das necessidades
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Planting good
Silviculture Sectorial Council claims for measures to facilitate 
forest plantations in the Country in order to fulfill the needs

The Brazilian Forest Code has been 
high on the agenda in the debates of the 
Silviculture Sectorial Council since it was 
created a year ago. The sector claims that 
excessive requirements inhibit and chase 
away those people interested in invest-
ing in forest plantations. The president of 
the organ, Fernando Fonseca, recalls that 
small-scale farmers, with less than 200 
hectares, are unable to comply with the 
necessary requisites to apply for a license to 
plant forests. “People interested in planting 
trees should be encouraged to do so, not 
discouraged”, says the president.

Fonseca notes that planted forests occupy 

less than 1 percent of the national forest cover. 
“Nonetheless, in global terms, it is Brazil that 
boasts the biggest area covered with forests, 
even outstripping Canada on that score, for 
example”, he compares. He recalls that silvi-
culture cushions the pressure over native for-
ests. “Wood is part of human life. If it comes 
from planted forests, there will be no pressure 
over the environment”, he stresses. 

Another claim, in addition to area ex-
pansion is credit availability for the sector. 
Fonseca explains that credit lines focused 
on planting need to be adjusted to the crop, 
which requires at least seven years to be har-
vested and commercialized. The eucalyp-

tus is ready for harvest in seven years, and 
pinus trees take eleven years. On the other 
hand, producers who have already accessed 
a credit line for some other crop will not be 
able to resort to the same credit line for for-
est plantings on their holdings. “This situa-
tion is now being examined by the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa)  and by the organs that rule the 
government’s financial division”, the presi-
dent of the Sectorial Council explains. The 
Sectorial Council comprises 30 
entities, including 12 associations 
linked to forest production. It was 
inaugurated in June 2008, by the Mapa.
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O bronze que 
ninguém quer

Inseto oriundo da Austrália foi descoberto em 2008 no Rio Grande 
do Sul e está se dispersando rapidamente pelos demais estados

Parece roteiro de turista: sai da 
Austrália, visita o Paraguai, o Uru-
guai, a Argentina e, na fronteira com 

o Brasil, decide fazer parada no Rio 
Grande do Sul. Mas este foi, confor-
me Leonardo Rodrigues Barbosa, da 

área de Entomologia Florestal da Em-
brapa Florestas, o possível caminho 
realizado pelo percevejo bronzeado, 
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BLOQUEIO DO BRONZEADO

Uma das grandes dúvidas associadas ao per-
cevejo bronzeado diz respeito ao combate, pois até o 

momento não existem estratégias eficientes para o seu controle 
em plantios de eucalipto. Na Austrália, por exemplo, registra-
se que a utilização de inseticida sistêmico (Imidacloprid) inje-
tado no tronco das árvores é eficiente em áreas urbanas. “No 
entanto, o uso do controle químico é medida questionável, 
sobretudo pelo impacto ambiental associado à aplicação de 
inseticidas em extensas áreas de plantio”, avalia Barbosa. “E 
também por prejudicar o processo de certificação florestal.”

 No entender do pesquisador, neste contexto parece ha-
ver consenso sobre a necessidade de propor medidas que 
sejam alternativas e de baixo risco ambiental, consideran-
do-se perspectiva ecológica e de integração. Outra solução 
pode ser o controle biológico, uma das principais táticas 
que deverão ser utilizadas. “Na Austrália, duas vespas foram 
confirmadas parasitando ovos do percevejo em Sydney: 
Cleruchoides noackae e Stethynium sp. (Hymenoptera, My-
maridae). A eficiência delas ainda está sendo estudada”.

Barbosa ainda lembra que todas as alternativas de combate 
ao inseto (controle químico e biológico, resistência de plantas 
e manejo silvicultural) deverão ser consideradas, e aquelas com 
eficiência comprovada serão estrategicamente implementadas 
dentro da filosofia do manejo integrado de pragas.

descoberto em maio de 2008 no País.
O nome popular é uma alusão ao 

sintoma associado à injuria do inseto, 
que causa bronzeamento nas folhas 
do eucalipto, pois cientificamente ele 
se chama Thaumastocoris peregrinus 
Carpintero & Dellapé, 2006 (He-
miptera, Thaumastocoridae). Encon-
trados em grupos, principalmente na 
porção inferior das folhas, os adultos 
são pequenos, com aproximadamente 
3 mm de comprimento, corpo acha-
tado e coloração marrom clara. “Já 
os ovos são pretos, achatados, com 
região central côncava e depositados 

em grupos. As ninfas são amarela-
das e, ao longo do desenvolvimento, 
tornam-se escurecidas. Os olhos são 
vermelhos”, descreve Barbosa.

O registro do aparecimento do inseto 
no Brasil foi feito por Carlos Frederico 
Wilcken, professor do Departamento 
de Produção Vegetal da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) – Faculdade 
de Ciências Agronômicas, campus de 
Botucatu. Conforme Barbosa, acredita-
se que em São Paulo a praga ingressou 
pelos aeroportos de Viracopos, em 
Campinas, e de Guarulhos.

Altas infestações desse percevejo, 

observa o pesquisador da Embrapa 
Florestas, podem causar redução con-
siderável na taxa fotossintética, acarre-
tando queda de folhas e, em alguns ca-
sos extremos, a morte das árvores. No 
entanto, existe a possibilidade 
de as plantas atacadas se recu-
perarem, emitindo novas bro-
tações. “Os sintomas associados ao 
dano são, inicialmente, o prateamento 
das folhas, que, com o tempo evolui 
para o bronzeamento delas. Esses sin-
tomas alteram nitidamente a coloração 
da copa das árvores, possibilitando sua 
identificação à distância”, explica.
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BLOCKING THE 
BRONZE

One of the doubts associ-
ated with the bronze bug has to 

do with the way to fight it, and so 
far no efficient strategy has been found 
out to control it in eucalyptus stands. 
In Australia, for example, the use of a 
systemic insecticide (Imidacloprid), in-
jected in the trunk of the trees, has prov-
en efficient in urban areas. “However, 
chemical control methods are question-

able, particularly because of the environ-
mental impact resulting from chemical 
applications over vast areas”, Barbosa 
evaluates. “And also because it jeopar-
dizes the forest certification processes”. 

The researcher maintains that 
within this context there seems to be 
consensus over the need for alternative 
and low environmental impact mea-
sures, from an ecology and integration 
point of view. Another solution could 
lie in biological control practices, likely 
to be used on large scale. “In Austra-

lia, two wasps have been confirmed 
parasitizing bug eggs in Sydney: Cle-

ruchoides noackae and Stethynium 

sp. (Hymenoptera, Mymaridae). Their 
effectiveness is still under study”.

Barbosa further recalls that all in-
sect fighting alternatives (chemical, 
biological control, plant resistance 
and silvicultural management) deserve 
consideration, and the ones with prov-
en efficiency are to be strategically im-
plemented within the integrated pest 
management philosophy.

The bronze that 
nobody wants

Insect native to Australia was detected in Rio Grande
do Sul in 2008 and is spreading fast across other states

It looks like a tourist itinerary: the bug leaves Australia, vis-
its Paraguay, Uruguay, Argentina, then crosses the borders and 
arrives in Brazil and decides to settle in Rio Grande do Sul, 
This, according to Leonardo Rodrigues Barbosa, from the En-
tomology Area at Embrapa Forests, was the possible itinerary 
followed by the bronze bug, detected in Brazil in May 2008. 

The popular name has to do with the symptoms associ-
ated with the injury caused by this insect, which causes eu-
calyptus leaves to develop a bronze color, but the insect is 
scientifically known as Thausmastocoris peregrinus Carpinteiro 
& Dellapé, 2006 (Hemiptera, Thaumastocoridae). Found 
in colonies, particularly in the inferior portion of the leaves, 
adult insects are small, approximately 3 mm long, flat body 
with a light-brown color. “Their eggs are dark, with a concave 
central portion and laid in colonies. The nymphs are yellow 
and, over time, acquire a dark color. The eyes are red”, Bar-
bosa describes. The first record of the appearance of the insect 

in Brazil was made by Carlos Frederico Wilcken, professor at 
the Vegetable Production Department of the State University 
of São Paulo (Unesp) – Agronomy Sciences College, Cam-
pus of Botucatu. According to Barbosa, it is believed that the 
pest entered São Paulo through the airports of Viracopos and 
Guarulhos, in Campinas and Guarulhos. 

The Embrapa Forest researcher maintains that high in-
festations of this bug could lead to considerable reductions 
in photosynthesis rates, resulting into leaf shedding and, in 
extreme cases, in the death of the trees. The plants do 
nevertheless stand good chances to recover, once 
new buds sprout up from the branches and 
trunk. “The main symptoms associated with the damage 
show in the color of the leaves, which, initially turn silver and 
then acquire a bronze color. These symptoms neatly alter the 
color of the crown, making it possible to identify the affected 
trees from a distance”, he explains.
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ROUTE: Researchers believe that bronze bugs
entered Brazil through the borders with Argentina 

and through the airports of Viracopos and Guarulhos

ROTA: Pesquisadores acreditam que percevejo
bronzeado entrou no País pela fronteira com a

Argentina e nos aeroportos de Viracopos e Guarulhos
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O pulgão do pinus, umas das pragas que até há pouco tempo 
era uma das mais presentes nas florestas dessa espécie nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil, já não preocupa tanto os silvicultores. A 
Embrapa Florestas desenvolveu formas de controle para essa ame-
aça, que suga a seiva das árvores e causa danos em seu desenvolvi-
mento, podendo acarretar a morte da planta. Com a indicação de 
técnicas silviculturais para controle biológico e a introdução de um 
parasitoide inimigo da praga, explica o pesquisador Edson Tadeu 
Iede, foi possível reduzir a incidência do pulgão a níveis baixos. 
Segundo a pesquisadora Susete do Rocio Chiarello Penteado, os 
problemas ainda podem ocorrer em plantios com a presença de 
plantas estressadas devido a diversos fatores, porém a falta de cuida-
do na produção das mudas e no plantio são as principais.

Do mesmo modo, o gorgulho do pinus, um besouro que faz 
galerias no tronco e danifica a madeira, presente nestas mesmas 
regiões do País, foi estudado pela Embrapa Florestas. A partir do 
diagnóstico de incidência da praga, os pesquisadores avaliaram 
que seu ataque é indicador biológico, estando associado a aspectos 
como estresse, erros de manejo e fatores abióticos. “O trabalho de 
combate à praga segue com treinamentos a empresas e a produto-
res, a fim de melhorar o processo de implantação e o manejo dos 

plantios”, salienta o pesquisador Iede.
Além disso, para solucionar outro contratempo, a ação da for-

miga cortadeira Acromimex, que ataca mudas de pinus e pode in-
viabilizar o plantio, foi realizado monitoramento e reconhecimen-
to da ecologia dessa praga. Essas informações geraram processo de 
manejo que, segundo o pesquisador Wilson Reis, permitiu reduzir 
em 50% a quantidade de iscas formicidas utilizadas no combate 
à formiga. O processo tem alta sustentabilidade ambiental, pois 
promove redução na necessidade de capina química e no uso de 
herbicida. Por isto, auxilia na obtenção de certificação florestal.

Porém, a principal praga dos plantios de pinus é 
a vespa-da-madeira, inseto introduzido no Brasil em 1988 
e que está presente em cerca de 450.000 hectares nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas 
Gerais, podendo causar perdas de até US$ 6,6 milhões por ano. De 
acordo com Susete, a Embrapa Florestas, em parceria com a inicia-
tiva privada, através da criação do Fundo Nacional de Controle à 
Vespa-da-Madeira (Funcema), trouxe um nematoide da Austrália. 
Trata-se de um pequeno verme que é o principal inimigo natural 
da praga. Assim, tem sido possível controle médio de 70%, sendo 
que em algumas áreas ele pode chegar a até 100%.

As pragas
que se cuidem

Uma série de tecnologias e de procedimentos de manejo 
implementadas pela Embrapa Florestas permitem

reduzir ameaças nas plantações de pinus

PINUS: Plantações do Sul e do Sudeste enfrentavam risco 
oferecido por diversas pragas, cujo controle agora ficou facilitado
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The pinus louse, a pest that until 
recently used to cause huge damage to 
pinus stands in the South and Southeast 
of Brazil, is no longer a serious threat 
to silviculturists. Embrapa Forests came 
up with a manner to control these in-
sects, which collect in colonies and suck 
the sap out of the plants, stunting their 
growth. With the recommendation of 
cultural practices for biological control 
and the introduction of an enemy para-
sitoid, says researcher Edson Tadeu Iede, 
it was possible to reduce the incidence of 
pinus lice outbreaks to very low levels. 
According to researcher Susete do Rocio 
Chiarello Penteado, the problems could 
still occur in pinus stands under stress 
for different reasons, but the lack of care 
in the production of the seedlings and 
at planting are major causes. 

In similar fashion, the pinus snout bee-
tle, a bug that carves out galleries through 
the trunk and damages the wood, present 

in the same regions in Brazil, was studied 
by Embrapa Forests. Based on the degree 
of incidence of the pest, researchers came 
to the conclusion that its attacks signaled 
a biological indicator, being associated 
with traits like stress, mismanagement 
practices and abiotic factors. “The pest 
fighting work consists in training courses 
for companies and producers, intended 
to improve the establishment of pinus 
stands, and improve management prac-
tices”, researcher Iede points out. 

Furthermore, to find a solution for 
another setback, monitoring and eco-
logical recognition work was carried out 
with the focus on the Acrominex um-
brella ant, which attacks pinus seedlings 
and turns them useless. Relying on such 
information, a management process was 
created, which, according to researcher 
Wilson Reis, resulted into a 50-percent 
reduction in the amount of killing bait 
used in the fight of this type of ants. 

The process is environmentally sustain-
able, in that it decreases the need for 
chemical hoeing practices and the use of 
herbicides. Therefore, it is also a factor 
in forest certification applications. 

Nonetheless, it is the wood wasp 
that causes the most serious 
damage to pinus trees, an insect 
that arrived in Brazil in 1988 and is now 
affecting about 450 thousand hectares 
in the states of Rio Grande do Sul,Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo and Minas 
Gerais, and its losses are estimated at R$ 
6.6 million a year. According to Susete, 
Embrapa Forests, in conjunction with 
private initiative, through the creation 
of the National Fund for the Control of 
the Wood Wasp (Funcema), brought a 
nematode from Australia. It is a small 
worm and a natural enemy to the wasp. 
This has made it possible to control 
70% of the pest, on average, but in 
some areas control covers 100%. 

Pests, beware!
A series of technologies and management 

practices implemented by Embrapa Forests 
reduce threats to pinus stands

PINUS: Plantation in the South and Southeast are threatened 
by several pest strains, but control has been made easier
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Trans-missão
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 

libera mais de uma dúzia de experimentos com 
variedades transgênicas de eucalipto

A liberação de mais de uma dúzia de experimentos de campo de 
eucalipto geneticamente modificado por parte da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio) anima o setor brasileiro de flo-
restas plantadas. Entre os possíveis benefícios dessa tecnologia está o 
menor custo de produção. Com as novas variedades, o País 
poderá aumentar os ganhos da atividade florestal, que, 
conforme dados da Associação Brasileira dos Produtores de Florestas 
Plantadas (Abraf), chegaram à marca de R$ 52,8 bilhões em 2008.

De acordo com o pesquisador e professor Giancarlo Pasquali, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), todos os 
pedidos de liberação planejada no ambiente de eucalipto trans-
gênico vieram de empresas do setor privado com área de atuação 
em biotecnologia ou em celulose e papel. “Por estes ensaios, os 
pesquisadores pretendem verificar se a modificação genética trará, 
no ambiente, vantagens, desvantagens ou nenhuma diferença em 
relação às arvores não modificadas geneticamente”, afirma.

Assim, no entender de Pasquali, após reunidas as informações 
de biossegurança exigidas – e caso os resultados de campo venham 
a se comprovar tão bons quanto os de laboratório –, é natural que 
as empresas interessadas proponham o plantio comercial de eucalip-
to geneticamente modificado no Brasil. Em relação aos estágios das 
pesquisas, ele afirma que são muitos os trabalhos na área. Por isso, 
alguns encontram-se ainda na busca dos genes candidatos, cuja alte-
ração da expressão por transgenia possa levar à obtenção de árvores 
mais promissoras. Já outros estão sendo avaliados a campo.

Para a aprovação final dos estudos, conforme o pesquisador, é 
necessário levantar volume considerável de dados sobre a biologia 
do eucalipto no País. Deste modo, pretende-se assegurar que as ár-
vores geneticamente modificadas oferecem igual ou menor risco ao 
ambiente e à saúde de animais e de seres humanos do que as árvores 
convencionais. “Acredito que em 2010 ou 2011 grande parte destas 
informações estará à disposição da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio) e do público em geral, com dezenas de 
ensaios de campo conduzidos e concluídos”, ressalta. “A partir destes 
dados, segundo a natureza dos mesmos, os interessados poderão pro-
por o plantio comercial de eucalipto geneticamente modificado”.
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EQUILÍBRIO DESEJADO 
A maioria das pesquisas em 
torno do eucalipto transgê-

nico concentra-se na qualidade 
da madeira. “Isto é, pretende-se gerar 
árvores cuja madeira seja mais ade-
quada à extração de celulose e à pro-
dução de papel”, afirma o pesquisador 
Giancarlo Pasquali, da Ufrgs. 

Entre os componentes de madeira 
que mais interferem no processo in-

dustrial, explica Pasquali, está a classe 
química das ligninas. Energia térmica 
e reagentes químicos (álcalis) são ne-
cessários para a polpação da madeira 
e para a extração da celulose. Desta 
forma, várias pesquisas direcionam-se 
a genes envolvidos na síntese de ligni-
nas e de celulose, buscando reduzir a 
expressão do primeiro e aumentar a do 
segundo grupo de genes.

Menores teores de ligninas e maiores 

teores de celulose significarão maior ren-
dimento em celulose na extração indus-
trial, menor custo de produção e menor 
custo ambiental, seja pela redução de 
efluentes, seja pela menor necessidade 
de tratamento dos mesmos. “Outras pes-
quisas visam a aumentar a tolerância dos 
vegetais a estresses ambientais, como frio, 
seca e salinidade de solos, e a resistência a 
doenças, especialmente àquelas causadas 
por bactérias e fungos” relata.
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Transmission
Brazil’s National Technical Committee on Biosafety 
(CNTBio) liberates more than a dozen experiments 

of transgenic eucalyptus varieties

The liberation of more than a dozen experiments of genet-
ically modified eucalyptus varieties by the National Technical 
Committee on Biosafety (CNTBio) encourages the Brazilian 
planted forests sector. A major benefit from this technology 
lies in the lower production cost. With new varieties, 
the Country might boost its gains from the for-
est planting activity, which, according to data released 
by the Brazilian Association of Planted Forest Producers 
(Abraf ), hit the R$ 52.8 billion mark in 2008.

According to researcher and professor Giancarlo Pasquali, 
from the Federal University of Rio Grande do Sul (Ufrgs), all 
requests for planned liberation in the environment of trans-

genic eucalyptus came from private companies engaged in 
biotechnology or in cellulose and paper. “Through these tri-
als, researchers want to check if genetic engineering results 
into advantages, disadvantages or causes no changes at all 
compared to non-genetically engineered trees”, he says.

Therefore, in Pasquali’s view, once in the possession of 
the required biosafety information – and if field trials match 
laboratory experiments – it will be quite natural for the inter-
ested companies to propose commercial plantings of geneti-
cally modified eucalyptus species in Brazil. With regard to the 
present stage of all research works, he says that there are lots 
of experiments going on in this area. And some of them are 
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DESIRED BALANCE Most 
research works on transgenic 

eucalyptus are focused on 
wood quality. “That is to say, 

the intention is to generate trees 
whose wood is more appropriate 

for the extraction of cellulose for the 
production of paper”, Ufrgs professor 
Giancarlo Pasquali explains.

The wood components that most inter-
fere with the industrial process, says Pasqua-

li, fall into the chemical lignin class. Ther-
mal energy and chemical reagents (alkalis) 
are necessary for the wood-pulping process 
and for cellulose extraction. Within this 
context, there are several research works fo-
cused on the genes involved with the lignin 
and cellulose synthesis, intended to reduce 
the expression of the former while boosting 
it in the second group of genes.

Smaller lignin and higher cellulose con-
tents will translate into higher proportions 

of cellulose in the industrial extraction 
process, along with smaller production 
cost and smaller environmental impact, 
whether through the reduction of efflu-
ents, or for less need to treat them.  “Oth-
er research works intend to make the trees 
more resistant to environmental stresses 
like cold weather, drought conditions and 
soil salinity, and also more resistant to dis-
eases, particularly the ones caused by bac-
teria and funguses”, he concludes.

ADVANTAGES: Better performance in
industrial cellulose extraction, lower production

cost and milder environmental impact

VANTAGENS: Maior rendimento em celulose 
na extração industrial, menor custo de produção

e menor custo ambiental são as metas

still in search of candidate genes, whose alteration through 
transgenic engineering might lead to more promising trees. 
Others are now going through field trials.

For the final approval of the studies, according to the re-
searcher, a detailed review of considerable data on the biol-
ogy of eucalyptus trees is needed. It is a manner to make sure 
genetically modified eucalyptus trees offer equal or smaller 
risk to the environment, human and animal health, com-

pared to conventional trees. “I believe that by 2010 or 2011 
most of these data will be at the disposal of the National 
Technical Committee on Biosafety (CNTBio) and to the 
public in general, with hundreds of field trials conducted 
and concluded”, he points out. “Based on these data, and ac-
cording to their nature, all interested companies and farmers 
will be in a position to propose commercial plantations of 
genetically modified eucalyptus”.
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Voando alto

Brasil comemora o quarto lugar no ranking 
dos maiores produtores mundiais de celulose, 

tornando-se cada vez mais referência nessa área

O setor brasileiro de papel e de ce-
lulose pode não possuir uma bola de 
cristal, mas isso não o impede de acertar 
previsões. Em 2007, quando ocupava o 
sexto lugar no ranking dos produtores 

mundiais de celulose, o segmento fa-
zia projeções para até 2010 conquistar 
o quarto lugar. Os resultados de 2008 
confirmam a estimativa: com 12,7 mi-
lhões de toneladas, o País subiu dois de-

graus, superando a Finlândia e a Suécia, 
que, respectivamente, passaram a ocu-
par a quinta e a sexta posições.

Já em relação ao papel, conforme 
explica Elizabeth de Carvalhaes, presi-
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                    CENÁRIO ATUAL

    
No entanto, o volume das exportações cresceu 18%, 

passando de 3,3 milhões de toneladas para 3,9 milhões de tone-
ladas. Já no segmento de papel, houve retração em 3,9% na pro-
dução; de 4,7 milhões de toneladas, o Brasil passou a produzir 
4,5 milhões de toneladas durante o mesmo período de 2009. As 
vendas externas do primeiro semestre de 2009 também recuaram 
em relação ao mesmo espaço de tempo de 2008: de 1 milhão de 
toneladas para 960 mil toneladas, com decréscimo de 7,4%.

DEGRAUS: Crescimento da produção de 
celulose em 2008 foi 5,8% superior à de 2007, 
o que permitiu avançar dois pontos no ranking

dente executiva da Associação Brasileira 
de Celulose e Papel (Bracelpa), o Brasil 
encerrou 2008 com o 12º lugar entre os 
principais produtores mundiais. “Nosso 
volume passou de 9 milhões de tonela-
das em 2007 para 9,4 milhões de tone-
ladas em 2008”, assinala. A variação de 
4,4% é considerada positiva, quando se 
leva em conta o cenário da crise finan-
ceira mundial, que acarretou redução 
no consumo de diversos tipos de papel.

A presidente da Bracelpa ressalta que 

em 2008 o setor de papel e de ce-
lulose foi responsável por 16,7% 
do saldo da balança comercial 
brasileira. “Do total do superávit de 
US$ 11,3 bilhões FOB, o segmento con-
tribuiu com US$ 1,9 bilhão”, observa. A 
importância dessa área também é repre-
sentada pela sua amplitude. Dados da 
Bracelpa, de 2008, apontam para 220 em-
presas em 450 municípios, localizados em 
17 estados e nas cinco regiões do Brasil.

Mas os números do setor de papel e 

celulose no País não param por aí. A ge-
ração de emprego nos locais onde atua 
somam 114 mil vagas diretas, sendo 67 
mil na indústria e 47 mil nas florestas, e 
ainda 570 mil empregos indiretos. Em 
2008, foram plantados 1,7 milhão de 
hectares para fins industriais, além do 
índice de 2,2 milhões de hectares de 
área florestal total certificada. E a última 
demonstração de algarismos comprova o 
compromisso ambiental: há 2,7 milhões 
de hectares de florestas preservadas.
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Flying high
Brazil ranks fourth among the major global cellulose

producers, increasingly becoming a reference in this area

The Brazilian paper and cellulose sector may be devoid of 
a crystal ball, but this does not prevent it from correct fore-
casts. In 2007, while still ranking 6th among all major global 

cellulose producers, the segment was making projections for 
climbing to the fourth place by 2010. The 2008 results con-
firm the estimate: with 12.7 million tons, the Country ad-
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PRESENT SCENARIO

Bracelpa disclosed the first quarter statement 
for 2009. January through June the production of 

cellulose was down 0.3% in Brazil from the same pe-
riod last year. “From 6.34 million tons it declined to 

6.32 million”, says Elizabeth Cavalhaes, president of the as-
sociation. She calls it a “technical tie”.

Nonetheless, exports were up 18%, from 3.3 million tons 
to 3.9 million. In the segment of paper, there was a retraction 
of 3.9% in production; from 4.7 million tons Brazil’s produc-
tion volumes decreased to 4.5 million tons during the same 
period in 2009. Foreign shipments in the first quarter of 2009 
also receded compared to the same period in 2008: from 1 
million tons to 960 million, down 7.4%.

STEPS: Cellulose production volumes in 
2008 were up 5.8% from 2007, climbing 
up two steps in global ranking

vanced two steps, outstripping Finland and Sweden, which, 
respectively, now occupy the fifth and sixth positions. 

With regard to paper, according to Elizabeth de Carvalhaes, 
chief executive of the Brazilian Paper and Cellulose Association 
(Bracelpa), the year 2008 came to a close with Brazil ranking 
12th among the major world producers. “Our volume soared 
from 9 million tons in 2007 to 9.4 million in 2008”, she re-
marks. The 4.4-percent variation is seen as positive, if the sce-
nario of the global crisis is taken into account, which resulted 
into consumption reductions of several types of paper.

Bracelpa chief executive Carvalhaes stresses that in 2008 
the paper and cellulose sector was responsible for 
16.7% of the Brazilian positive trade balance. “Of 
the total surplus of US$ 11.3 billion FOB, the segment’s con-
tribution reached US$ 1.9 billion”, she observes. The relevance 
of this area also stems from its amplitude. Data released by 
Bracelpa in 2008 point to 220 companies in 450 municipali-
ties, located in 17 states throughout the five regions in Brazil. 

There is more. The figures of the paper and cellulose sec-
tor do not stop there. The generation of jobs in the places 
where it operates reach 114 thousand direct positions, 67 
thousand in the industry and 47 thousand in forest opera-
tions, plus 570 thousand indirect jobs. In 2008, industrial-
oriented plantations amounted to 1.7 million hectares, in 
addition to the 2.2 million hectares of certified forests. The 
final figures attest to the commitment to the environment: 
2.7 million hectares of preserved forests.
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Virando a página
Segmento de papel sofreu com a retração do 

consumo mundial, resultado da crise financeira, 
mas tem expectativa mais positiva para 2010

A crise financeira mundial, que se instalou no segundo se-
mestre de 2008, atingiu o setor florestal de vários países. Con-
forme a Associação Brasileira de Papel e Celulose (Bracelpa), 
as paradas voluntárias e o fechamento de fábricas de celulose 
e de papel na Escandinávia, região que mais sofreu com a re-
tração da economia, somadas à demanda de empresas produ-
toras de papel na China por celulose de melhor qualidade, 

influenciaram as exportações de fibra de eucalipto do Brasil.
Enquanto no primeiro semestre de 2009 o mundo 

deixou de produzir 8 milhões de toneladas de celulose, em 
consequência dos fechamentos e das paradas voluntárias 
em unidades, o Brasil desafiou este cenário. “Mantivemos 
a produção e aumentamos as exportações num período em 
que o consumo mundial da fibra registrou queda”, destaca 

[88]



IMPACTO: Em função da crise, receita de 
celulose sofreu queda de 17,1% e a de papel 

recuou 18,4% no primeiro semestre de 2009

Elizabeth de Carvalhaes, presidente executiva da Bracelpa.
Além disso, o País ainda inaugurou uma fábrica de celu-

lose, em março, com capacidade anual de produção de 1,3 
milhão de toneladas. Igual coragem foi apresentada no seg-
mento de papel, com a abertura de uma fábrica com capaci-
dade anual de elaboração de 200 mil toneladas, reforçando 
o potencial brasileiro no período pós-crise.

No entanto, conforme Elizabeth, o maior impacto 
foi a redução no faturamento. “Mesmo com o au-
mento das exportações de celulose, a retração da receita, entre 
janeiro e junho de 2009, foi de 17,%, em consequência da 
queda do preço da commodity desde outubro de 2008”, relata. 
“Em relação ao segmento de papel, a baixa no consumo levou 
à redução no faturamento das vendas externas em 18,4%”.

A presidente da Bracelpa lembra que é difícil estimar 
o fechamento da receita de 2009, pois isso dependerá do 
aumento da demanda de produtos no segundo semestre 
e também de melhor precificação. “E, sem dúvida, o im-
pacto da valorização do real é fator acompanhado pelas 
empresas diariamente”, enfatiza.

Para superar esse período, além de usar de muita cautela, o 
setor negocia algumas medidas com o governo. No segmento 
de celulose, as empresas esperam a ampliação de linhas de cré-
dito para as operações de pré-embarque da fibra e das ofertas 
de seguro de crédito às exportações. Já em relação ao papel, 
a principal prioridade é a ampliação dos programas governa-
mentais para aquisição de livros didáticos e a inclusão da dis-
tribuição de cadernos aos estudantes.
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Turning the page
Paper segment experienced a reduction in worldwide

consumption, a consequence of the economic downturn, 
but expectations are positive for 2010

The global economic downturn, which broke out in the sec-
ond half of 2008, hit the forest sector in several countries. Ac-
cording to the Brazilian Paper and Cellulose Association (Bracel-
pa), paper and cellulose plants interrupting their operations or 
shutting down in Scandinavia, the region that was most affected 
by the economic crisis, added pressure to the demand for better 
quality cellulose  by the paper producing factories in China, and 

had an influence over Brazil’s eucalyptus fiber exports. 
While in the first half of 2009 the world experienced a 

production deficit or 8 million tons of cellulose, as a conse-
quence of voluntary manufacturing interruptions or facto-
ry shutdowns, Brazil challenged this scenario. “We main-
tained our production volumes and increased exports over 
a period in which global fiber consumption had declined”, 
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IMPACT: By virtue of the crisis, revenues from 
cellulose dropped 17.1% and paper receded 

18.4% in the first half of 2009

says Bracelpa chief executive Elizabeth de Carvalhaes.
Moreover, the Country even inaugurated a new cellulose 

factory, in March, with an annual production capacity for 1.3 
million tons. The paper segment also showed stamina and in-
augurated a factory with an annual capacity of 200 thousand 
tons, strengthening the Brazilian potential in the post-crisis era. 
Nevertheless, according to Elizabeth, the hardest impact 
came in the form of lower revenues. “Although ex-
porting cellulose, revenues declined 17% from January to June 
2009, reflecting the falling prices of the commodity, a process 
that started in October 2008”, she comments. “With regard to 
the paper segment, the decline in consumption resulted into an 
18.4-percent reduction in revenues from foreign sales”. 

The president of Bracelpa recalls that it is rather difficult 
to estimate the final revenue figures for 2009, once it will 
depend on the demand levels over the second half of the year, 
but prices are also a factor. “And, without any doubt, the im-
pact of the soaring value of the real is a factor that all compa-
nies check on a daily basis”, she emphasizes.

In order to succeed over this period, besides caution, the 
sector is negotiating some measures with the government. In 
the cellulose segment, the companies are waiting for broader 
credit lines for fiber pre-shipments and credit insurance for the 
export operations. Regarding paper, the main priority consists 
in expanding the government programs for the acquisition of 
school books and the distribution of copybooks to students.
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CONCORRÊNCIA DESLEAL Uma questão con-
siderada importante, no entender de Elizabeth de 
Carvalhaes, da Bracelpa, é o estabelecimento de medi-

das para coibir o uso indevido de papel declarado como 
imune de tributos, o que vem prejudicando a concorrência do 
mercado interno. “O artigo 150 da Constituição Federal de 1988 
estabelece imunidade tributária para papéis destinados à impressão 
de livros, jornais e periódicos. Essa imunidade não é estendida a 
outras finalidades de uso do mesmo produto”, assinala.

No entanto, conforme a Bracelpa, parte do produto de-
clarado para impressão de livros, jornais e periódicos, ao ser 

comercializada no Brasil, é desviada na cadeia de comerciali-
zação e vendida como papel de imprimir e de escrever. Sem o 
custo dos impostos, o produto desviado passou a competir de 
forma ilegal com o papel tributado, gerando também evasão 
fiscal. Em 2008, a associacão estima que as importações de pa-
pel imune cresceram 24% e representaram 50% do consumo 
nacional de papel para imprimir e escrever. 

Em relação a esse tema crítico, o setor aguarda a publicação 
da instrução normativa que regulamentará a Lei 11945/09. Ela 
trata do uso do papel imune, estabelecendo o recadastramento 
das empresas e criando mecanismos para mais fiscalização.

UNFAIR COMPETITION 
A question held as relevant 

by Elizabeth Carvalhaes is the 
need to set rules intended to 

curb the improper use of tax free 
paper, which has been jeopardizing 

the competition in the domestic market. 
“Article 150 of the 1988 Federal Consti-
tution grants taxation immunity to paper 
destined for printing books, newspapers 

and periodicals”, she recalls. 
Nonetheless, according to Bracelpa, 

part of the product declared for printing 
books, newspapers and periodicals, after 
being traded in Brazil, is diverted from the 
commercialization chain and sold as print-
ing or writing paper. Without the burden 
of taxation, the diverted product begins to 
compete unfairly and illegally with taxed 
paper, resulting into tax evasion. In 2008, 

according to estimates by the association, 
imports of immune paper soared 24% and 
represented 50% of all writing and print-
ing paper marketed in Brazil.

Regarding this critical problem, the 
sector is waiting for the normative in-
struction that regulates Law 11945/09. 
It addresses the use of immune paper, 
requiring the companies to register again 
and creating inspection mechanisms.
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NA PAUTA DE 2009

Para disputar novos merca-
dos, o Brasil terá que superar seus 

própios limites a fim de garantir a com-
petitividade dos seus produtos. Confira as 
prioridades elencadas por Elizabeth de Car-
valhaes, presidente executiva da Bracelpa:
• Através de ação do governo, o setor aguar-

da a modernização das políticas indústriais 
e das relações trabalhistas; medidas para 
regulamentação fundiária e investimentos 
em infraestrutura e logística.
• Para que as empresas tenham isonomia 
em relação à concorrência, será fundamen-
tal a desoneração dos investimentos e das 
exportações – hoje da ordem de 17% –, 
além da aprovação da Reforma Tributária.

• Estabelecimento de mecanismos do 
sistema bancário que apoiem as em-
presas exportadoras em momentos de 
crise econômica, como linhas especiais 
de crédito e, principalmente, seguro de 
crédito às exportações.
• Olhar atento à reordenação dos mercados 
globais, para que o setor e toda a economia 
brasileira avancem nos próximos anos.

ON THE 2009 AGENDA

To win over new markets, Brazil will have to 
conquer its own limits in order to make sure its 

products are competitive. The following are the 
priorities listed by Elizabeth de Carvalhaes, chief ex-

ecutive at Bracelpa:
• Through government action, the sector is waiting for up-
dated industrial policies and labor relations; land related 
regulations and investments in infrastructure and logistics.

• For the companies to enjoy equal rights with regard to 
competitiveness, it is fundamental to remove taxes from 
investments and exports – now reaching 17% - besides 
the approval of the Tax Reform act.
• Bank mechanisms that lend support to export compa-
nies in times of economic crises, like special credit lines 
and, particularly, export credit insurance.
• Keep an eye towards the new order in global markets, 
as a manner to push the sector and the entire Brazilian 
economy forward over the coming years. 
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Apesar do cenário pós-crise, ao contrário de muitos outros 
países, o Brasil apresentou bons resultados na exportação de ce-
lulose em 2009. Conforme Elizabeth de Carvalhaes, presidente 
executiva da Associação Brasileira de Papel e Celulose (Bracel-
pa), a China foi a grande responsável pelos números. “O volume 
de vendas do Brasil para a China cresceu 118,6% em relação ao 
mesmo período de 2008, passando de 638 mil toneladas para 
cerca de 1,4 milhão de toneladas”, ressalta.

No mesmo espaço de tempo, conforme informações da Bra-
celpa, a receita das exportações registrou aumento de 42,6%, 
saltando de US$ 358 milhões para US$ 511 milhões (FOB - 
preço no porto de embarque). “Na comparação do primeiro 
semestre de 2008 com o de 2009, a participação da China nas 
exportações brasileiras avançou de 20% para 34% do total de 
fibra exportada mundialmente”, revela Elizabeth.

Para a Bracelpa, se esse crescimento for contínuo e crescen-
te, será muito positivo para a economia nacional. “De fato, o 
mercado chinês buscou celulose de melhor qualidade, uma vez 
que é um gigantesco consumidor de papel – e também expor-
tador desse produto – e não fabrica celulose de fibra curta com 
a qualidade da brasileira”, explica Elizabeth. 

Atento à movimentação global, nos próximos anos o setor bra-
sileiro investirá para produzir 20 milhões de toneladas 
de celulose por ano, superando a produção da China. Na avalia-
ção da Bracelpa, o País tem condições de ser fornecedor de primeira 
linha do mercado chinês, mas isso só ocorrerá se houver parceira entre 
o governo e as empresas, para garantir a competitividade.

Além da
muralha
China foi responsável direta pelo 
bom desempenho das exportações 

brasileiras de celulose no 
primeiro semestre de 2009
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In spite of the post-crisis scenario, contrary to many other 
countries, Brazil has so far performed well in cellulose exports 
this year. Brazilian Paper and Cellulose Association president 
Elizabeth Carvalhaes maintains that China was responsible 
for the good performance. “The volume of shipments to Chi-
na is up 118.6% from the same period in 2008, soaring from 
638 thousand tons to about 1.4 million tons”, she explains. 

During the same period of time, from Bracelpa figures, ex-
port revenues rose 42.6%, jumping from US$ 358 million to 
US$ 511 million (FOB). Comparing the first half of 2008 to 
the first half of 2009, China’s share in Brazilian exports leaped 
from 20% to 34% of total global exports”, says Elizabeth.

Bracelpa understands that if the soaring trend holds, it will 

be very beneficial to our national economy. “As a matter of fact, 
the Chinese market is in search of high quality cellulose, once 
this country is a giant consumer of paper – and also exporter 
of this product – and is not in a position to manufacture short 
fiber that matches the quality of Brazil’s fiber”, she explains. 

With an eye towards global movements, over the com-
ing years the sector is to make investments for the 
production of 20 million tons of cellulose a year, 
outstripping China’s production volumes. In Bracelpa’s 
view, the Country has every condition to turn into a first 
class supplier to the Chinese market, but this is only bound 
to happen if the government and private companies agree 
on a partnership for ensuring competitiveness. 

Beyond the wall
China was responsible for the good performance of 
Brazil’s cellulose exports in the first half of 2009

LONGO ALCANCE • LONG RANGE
Destinos das exportações brasileiras

Celulose                                 Papel

Europa 52%                             América Latina 61%

Ásia/Oceania 27%                       Europa 15%

América do Norte 20%                    América do Norte 12%

América Latina 1%                     Ásia/Oceania 8%

África 0%                                         África 4%

Total US$ 3,9 bilhões Total               1,9 bilhão
Fonte: Bracelpa

CELULOSE E PAPEL • CELLULOSE AND PAPER
Desempenho do setor - 1.000 t

Celulose   2007              2008 %

Produção 11.997           12.803 6,7

Importação* 291               325 11,7

Exportação* 6.484             7.040 8,6

Consumo aparente 5.804              6.088 4,9

Papel 2007              2008 %

Produção 9.010             9.154 1,6

Importação* 1.126           1.328 17,9

Exportação* 2.006             1.982 -1,2

Consumo aparente 8.130              8.500 4,6
Fonte: Bracelpa (*Secex)
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PEDIDO DE AJUDA 
A Associação Brasileira da 
Indústria de Painéis de Ma-

deira (Abipa) e a Associação 
Brasileira das Indústrias do Mobiliário 
(Abimóvel) reivindicaram ao governo fe-
deral a redução do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) para painéis e 
móveis. A medida resultaria na retomada 
do crescimento interno e proporcionaria 
a recuperação do emprego e a continua-

ção dos investimentos dos setores. 
Outros segmentos, como eletrodomés-

ticos, materiais de construção e de auto-
móveis, tiveram a concessão de redução do 
imposto. Rosane Donati, superintendente 
executiva da Abipa, destaca que a cadeia 
produtiva é a nona com maior capacidade 
de geração de empregos, conforme estudo 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

“Sem a redução para zero do imposto, 

dificilmente vamos conseguir resultado 
no segundo semestre de 2009 semelhan-
te ao bom desempenho do primeiro se-
mestre de 2008”, compara. As entidades 
também propuseram a inclusão de kits 
básicos de móveis no Programa Minha 
Casa, Minha Vida. O consumidor já re-
ceberia a casa mobiliada. As propostas 
estão sendo discutidas e avaliadas pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior.

Fonte certa
Painéis de madeira, destaques na atividade, são 
totalmente produzidos com matéria-prima de 

florestas plantadas de pinus e de eucalipto

Toda a produção brasileira de painéis de madeira, como 
MDF, MDP e chapa dura, provém de florestas plantadas 
de pinus e de eucalipto. Esse material surgiu, principalmen-
te, para atender a uma necessidade gerada pela escassez e 
pelo aumento do preço da madeira maciça. De acordo com 
a Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira 
(Abipa), o setor possui 500 mil hectares de floresta plantada. 
As empresas associadas mantêm ainda 270 mil hectares de 
reservas naturais. No total, incluindo indústria e floresta, o 
segmento emprega 30 mil trabalhadores. 

A atividade de painéis também foi afetada pela crise inter-

nacional. Conforme Rosane Donati, superintendente execu-
tiva da Abipa, só no primeiro trimestre de 2009 as vendas 

caíram 20% no mercado doméstico e 30% nas exportações. 
“A economia global está apresentando melhora moderada no 
segundo semestre, mas ainda é cedo para contarmos com 
encerramento de ano positivo”, adverte.

No entanto, os investimentos que já estavam em 
andamento foram mantidos. Ela relembra que desde 
1997 estão sendo feitas melhorias em modernização e atuali-
zação tecnológica das plantas existentes, instalação de novas 
unidades industriais e expansão da área de reflorestamento. A 
meta é aumentar a capacidade instalada para 10,2 milhões de 
metros cúbicos em 2010. A possibilidade de produção era de 

6,4 milhões de metros cúbicos em 2008. O total produzido 
ficou um pouco abaixo, em 5,2 milhões de metros cúbicos.
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POTENTIAL: In 2008, the industry 
placed into the market 5.2 million cubic 

meters of  MDF, MDP and hard plates
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POTENCIAL: Em 2008, a indústria colocou 
no mercado 5,2 milhões de metros cúbicos

de chapas de MDF, MDP e chapa dura

Right source
Wood-based panels, a major product in the activity, are totally 

produced from planted pinus and eucalyptus forests

Brazil’s entire wood panel production, including MDF, 

MDP and hard plates, is derived from planted pinus and eu-

calyptus forests. This type of material owes its origin to the 

need to fill the gap generated by wood shortages and because 

of soaring prices for Massive wood. According to the Brazil-

ian Association of wood Panel Industries (Abipa), the sector 

boasts 500 thousand hectares of planted forests. The associ-

ated companies also preserve an area of 270 thousand hectares 

of native forests. In all, including industry and forest, the seg-

ment employs 30 thousand workers.

The panel industry was also caught in the net of the in-

ternational crisis. According to Rosane Donati, executive su-

perintendent at Abipa, sales in the domestic market dropped 

20% in the first quarter of 2009, followed by a decline of 

30 percent in exports. “Global economy has shown moderate 

signs of recovery in the second half of the year, but it is still 

early to predict positive figures for year end”, she warns.

Nonetheless, all investments previously sched-
uled were maintained. She recalls that since 1997 im-

provements have been going on in modernization and tech-

nology upgrading in the existing facilities, in new industrial 

units and expansions in reforestation areas. The target is to 

raise the industrial capacity to 10.2 million cubic meters by 

2010.  In 2008, production chances reached 6.4 million cu-

bic meters, but the target was not achieved, and production 

remained at 5.2 million cubic meters.
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ASKING FOR HELP The Brazil-
ian Association of Wood Panel Indus-

tries (Abipa) and the Brazilian Associa-
tion of Furniture Industries (Abimovel) 

have filed an application with the federal 
government requesting a reduction of excise 
taxes (IPI) levied on panels and furniture. 
The move is believed to get the domestic 
market back on track, create jobs and carry 
on with the investments of the sector. 

Other segments, like electrical appli-
ances, construction materials and auto-
mobiles were granted a reduction in ex-
cise taxes. Rosani Donati, executive su-
perintendent at Abipa, points out that 
the production chain ranks ninth in job 
generation capacity, from a study con-
ducted by the National Bank for Social 
and Economic Development (BNDS).

“Without reducing this taxation rate to 

zero, it will be very difficult for us to cel-
ebrate in the second half of 2009 the same 
results we had in the first half of 2008”, she 
compares. The entities also suggested the 
inclusion of basic furniture kits in the My 
House, My Life Program. People would 
receive their homes with all the basic furni-
ture. The proposals are now going through 
the channels of the Ministry of Develop-
ment, Industry and Foreign Trade.
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Com ânimo

VITAL Os painéis são es-
truturas fabricadas com 
madeiras em lâminas ou 

em diferentes estágios de de-
sagregação, que são aglutinadas pela 

ação de pressão e temperatura, com 
uso de resinas, em alguns casos. Esse 
produto substitui a madeira maciça 
em diferentes usos, como fabricação 
de móveis e pisos. Há dois tipos de 

painéis: os que são feitos de madei-
ra reconstituída (MDP/MDF/Chapa 
dura/OSB) e os confeccionados com 
base na madeira processada mecani-
camente (compensados).

Em termos de produção, a indústria de painéis de ma-
deira fechou 2008 com saldo positivo. Somando-se os 
principais produtos (MDP, MDF e chapa dura), o volu-
me evoluiu de 4,9 milhões de metros cúbicos 
em 2007 para 5,2 milhões de metros cúbicos 
em 2008. As principais empresas do ramo estão loca-
lizadas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Esses painéis são utilizados em grande escala na fabricação 
de móveis. Conforme a Associação Brasileira da Indústria de 
Painéis de Madeira (Abipa), 89% das chapas de MDP vão 
para a indústria moveleira e, da mesma maneira, 55% da pro-
dução de MDF tem esse destino. O restante é direcionado 

para revenda e construção civil, entre outros ramos.
A tecnologia utilizada na fabricação dos painéis brasi-

leiros, com uso de prensas contínuas, modernos classifi-
cadores de partículas, resinas de última geração e softwares 
de controle de processo, resultou no aprimoramento dos 
produtos. Rosane Donati, superintendente executiva da 
Abipa, explica que a modernização permitiu perfeita dis-
tribuição das camadas de partículas de madeira, resultando 
em painel com maior homogeneidade e maior estabilidade. 
Essa qualidade assegura acabamento superior nos processos 
de pintura, impressão e revestimentos.

Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil e Argentina são 
os principais consumidores tanto de MDP como de MDF.

Produção de painéis de madeira apresentou
crescimento em 2008, o que proporciona ambiente

positivo para a atividade nos próximos anos
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In production terms, the year 2008 came to a close with a 
positive balance in the wood panel industry. Taking the prod-
ucts as a whole, including MDP, MDF and had plates, the 
volume evolved from 4.9 million cubic meters in 
2007 to 5.2 million in 2008. The leading companies 
of the segment are located in São Paulo, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais and Mato Grosso do Sul. 

These panels are largely used in the manufacture of furni-
ture. According to the Brazilian Association of Wood Panel 
Industries (Abipa), 89 percent of all MDP sheets are destined 
for the furniture industry and, in similar form, 55 percent of 
all MDF plates have this destination, too. The remainder is 
for sales and civil construction, or for other segments. 

The technology utilized by the Brazilian panel industry, con-
sisting of continuous presses, modern particle classifiers, latest 
generation resins and softwares that control the process, has re-
sulted into nicely finished products. Rosane Donati, executive 
superintendent at Abipa, explains that process modernization 
has led to a perfect distribution of all the wood particles, re-
sulting in highly homogenous and stable panels. This property 
ensures superior finish to painting, printing and coating.

The United States, Germany, France, Brazil and Argentina 
are the mains clients for both MDP and MDF plates.

Full of energy
The production of wood-based panels soared in 
2008, a fact that triggers a positive atmosphere 

for the activity over the coming years

VITAL Panels are structures made from laminated 
wood or wood in different disaggregating stages, which 

are agglutinated by pressure and high temperature, with 
the use of resins, in some cases. This product replaces mas-

sive wood  in different uses, like the manufacture of furni-
ture and floors. There are two types of panels: the ones made 

from reconstituted wood (MDP/MDF/hard plate/OSB) and 
the ones made from mechanically processed wood (plywood).

COMPARATIVO • COMPARATIVE
Produção de painéis de madeira

Ano Produto Produção (m3) Consumo 

2007 MDP 2.557.140 2.547.830

2008 MDP 2.617.070 2.632.950

2007 MDF 1.879.070 2.037.180

2008 MDF 2.073.800 2.262.900

2007 Hardboard (Chapa dura) 526.870 328.710

2008 Hardboard (Chapa dura) a   510.660 361.390

2007 TOTAL 4.963.080 4.913.720

2008 TOTAL 5.201.530 5.257.240
Fonte: Abipa

[103]



Antenas ligadas
Carvão vegetal mantém-se no topo como fonte de 
energia, dando sustentação a inúmeras atividades 

industriais de perfil exportador
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O Brasil está cada vez mais empenhado em gerar energia 
a partir de fontes renováveis. O projeto “Florestas Energé-
ticas”, por exemplo, reúne pesquisadores da Embrapa e de 
várias outras instituições com o propósito de desenvolver 
tecnologia e inovação para utilizar biomassa florestal na 
produção de energia. “O objetivo é desenvolver, otimizar 
e viabilizar alternativas ao uso de fontes energéticas tradi-
cionais não renováveis por meio da biomassa de plantações 
florestais, de forma sustentável”, resume o líder do projeto, 
Antônio Bellote, pesquisador da Embrapa Florestas.

A biomassa florestal apresenta-se como fonte segura, pere-
ne e renovável de energia para os países tropicais. No Brasil, a 
madeira está consagrada como matéria-prima para a obtenção 
de carvão vegetal. O produto, além de ainda ser utilizado para 
fins domésticos, é importante combustível e redutor de miné-
rio de ferro em operações siderúrgicas e metalúrgicas.

Em 2008, o consumo de carvão vegetal no Brasil 
alcançou 33,4 milhões de metros cúbicos, com 17,3 
milhões de metros cúbicos oriundos de florestas plantadas e 15,6 
milhões de metros cúbicos de nativas. Minas Gerais é o Estado que 
mais consome carvão vegetal no conjunto da produção brasileira. 
De acordo com a Associação Mineira de Silvicultura (AMS), em 
2008 as empresas locais utilizaram 20,9 milhões de metros cúbicos 
na fabricação de ferro gusa, correspondendo a 72,3% do montante 
nacional. Os mineiros praticamente ocupam toda a sua produção.

No primeiro semestre de 2008, os empresários investiram 
no aumento da produção do ferro gusa, motivados pela cres-
cente demanda no mercado internacioanal. No entanto, a cri-
se internacional provocou retração nos preços e no consumo 
do produto. Como consequência, altos fornos foram desli-
gados, ocasionando redução na produção de carvão vegetal, 
ferro gusa e aço, e acarretando inclusive desemprego.
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Brazil is increasingly engaged in generating energy from 
renewable sources. The “Energy Forests” project, for ex-
ample, comprises researchers from Embrapa and other in-
stitutions with the target to develop energy and invest in 
innovation for the use of forest biomass in the production of 
energy. “The target is to develop, maximize and create viable 
alternatives to the traditional non-renewable energy sources 
through the biomass from planted forests, in a sustainable 
manner”, summarizes Antônio Bellote, leader of the project 
and researcher with Embrapa Forests.

Forest biomass comes as a safe, perennial and renewable 
source of energy for tropical countries. In Brazil, wood has 
turned into an effective raw material for vegetable coal. In ad-
dition to being used at home, the product is a relevant fuel 
and iron ore reducer in metallurgical operations.

In 2008, the consumption of vegetable 
coal in Brazil reached 33.4 million cubic 
meters, with 17.3 million cubic meters coming 
from planted forests and 15.6 million from native 

forests. Minas Gerais is the leading state in 
the consumption of vegetable coal 

all over Brazil. According 
to the Silvicul-

tu re 

Association of Minas Gerais (AMS), in 2008 the local com-
panies utilized 20.9 million cubic meters of vegetable coal in 
manufacturing pig iron, corresponding to 72.3 percent of the 
total in the Country. The state of Minas Gerais uses its veg-
etable coal almost in its entirety.

In the first half of 2008, entrepreneurs invested in higher 
pig iron production, a move that was triggered by soaring 
international demand. Nevertheless, the global crisis caused 
prices and consumption to fall. In consequence, blast fur-
naces were deactivated, resulting into declining production 

volumes of vegetable coal, pig iron, 
ultimately re-

sulting into 
lay-offs. 

On the alert
Vegetable coal ranks first as energy source, and sustains 

several industrial activities focused on exports
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EFFECT: Declining pig iron exports
reflect directly on demand for coal, an

important input in metallurgy operations

DEMANDA • DEMAND
Consumo de carvão por Estado

Estados 2008

Minas Gerais 20.935,0

Maranhão e Pará 9.291,0

Mato Grosso do Sul 1.050,0

Espírito Santo 850,0

Bahia 438,2

Rio de Janeiro 280,0

São Paulo 125,0 
Fonte: AMS. 
Obs.: Foi computado o consumo das siderúrgicas e das ferroligas

ORIGEM • ORIGIN
Consumo de carvão vegetal

Ano Florestas nativas Florestas plantadas Total

2005 18.862,3 19.188,8 38.051,1

2006 17.189,0 17.936,0 35.125,0

2207 17.653,0 19.125,0 36.778,0

2008 15.630,1 17.339,1 33.437,2
Fonte: Associação Mineira de Silvicultura (AMS)

EFEITO: Queda nas vendas de ferro gusa 
influencia diretamente na demanda do carvão, 

insumo importante das siderurgias

[107]



D
iv

ul
ga

çã
o 

/ L
uc

ia
ne

 C
. J

ac
qu

esCódigo
Florestal

Controvérsia do tema exige 
participação organizada 

de diversos segmentos para 
resolver embate gerado pela 

nova proposta

Helton Damin da Silva
Chefe-geral da Embrapa Florestas

Um assunto de grande relevância e que 
tomou conta do debate público atual-
mente foi a atualização do Código Flores-
tal Brasileiro, em especial no que diz res-
peito às áreas de Reserva Legal (RL) e de 
Preservação Permanente (APP). Tema tão 
controverso que tem gerado um grande 

impasse entre autoridades do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, produtores rurais, 
ambientalistas, mídia e cidadão comum.

Diferentes grupos de interesse com 
diferentes e conflitantes pontos de vista. 
Aqui nós temos produtores rurais, mui-
tos com áreas desmatadas, inclusive com 

apoio de programas governamentais; 
ambientalistas, que percebem a função 
da cobertura florestal na mitigação do 
efeito estufa, na captura do carbono, na 
manutenção da biodiversidade e na con-
servação da água, entre outros; órgãos 
ambientais oficiais, responsáveis pela fis-

Artigo Especial

[108]



Sí
lv

io
 Á

vi
la

Special Article

calização ambiental e pelo cumprimento 
da lei; e Ministério Público, provendo in-
condicional apoio aos órgãos ambientais 
e ao cumprimento da lei.

Nesse embate ainda temos dois im-
portantes atores com papéis tão dife-
rentes, mas igualmente importantes: a 
mídia, considerada por muitos como o 
quarto poder pelo seu papel fiscalizador, 
que divulga os fatos, passando a influen-
ciar a população, a maioria leiga, e pro-
vocando um debate muitas vezes acalo-
rado sobre o tema; e os acadêmicos de 
ensino e pesquisa, que nem sempre são 
chamados para participar do debate. 

E, no meio desse fogo cruzado, te-
mos a classe política, atordoada entre 
as pressões e os interesses envolvidos, 
que encontra dificuldades na definição 
correta do problema e não consegue 
participar do debate de forma coerente 
com os interesses globais.

Para se buscar um entendimento é 
preciso ampliarmos a nossa visão sobre 
o tema, pois, qualquer que seja o lado, 
todos os segmentos envolvidos utilizam 
produtos originados tanto da agricultura 
e da pecuária quanto das florestas, sejam 
nativas ou plantadas, tais como papel, 

móveis, madeira, pisos, remédios, ali-
mentos... Enfim, se olharmos à nossa vol-
ta, quase tudo vem desses setores, o que 
gera uma relação de interdependência. 

Por esses motivos, precisamos aban-
donar essa política “perde-perde” que 
está estabelecida, muitas vezes de uma 
forma irracional. É necessário olhar o 
problema sob todos os ângulos, partindo 
para uma discussão aberta e de entendi-
mento mútuo, procurando conhecer o 
cerne do problema e buscando achar as 
soluções em comum acordo, tratando as 
exceções como devem ser tratadas.

Aqui fazemos duas perguntas: será 
que não é hora de buscarmos os co-
nhecimentos na academia, na qual os 
resultados concretos existentes podem e 
devem servir na busca de solução para 
os conflitos sobre a aplicabilidade do 
Código Florestal? Será que não é hora 
de unirmos forças e, ao invés das multas 
e punições, estabelecermos uma política 
de diálogo e orientação, no sentido de 
obter melhor capacitação, condição pri-
meira para resolução dos problemas?

Essa discussão seria melhor aproveitada 
em uma política “ganha-ganha”, na qual 
o embate visando a resolver o problema 

buscaria o entendimento e todos abririam 
mão das suas intransigências em prol de 
um mínimo estabelecido. Ganharia o 
meio ambiente, com o estabelecimento 
das áreas com dimensões efetivamente 
necessárias à manutenção dos serviços 
ambientais; e ganharia o setor produtivo, 
que, ao ceder e estabelecer áreas mínimas, 
contribuiria para a manutenção da dinâ-
mica ambiental sem deixar de produzir.

Há necessidade de pausa para reflexão, 
pois o momento é de propor mudanças. 
Existem alternativas e estas, sabiamente, 
não se encontram em um único segmento.

Acreditamos que o momento 
não está para exclusões, mui-
to pelo contrário. Se queremos que 
prevaleça o bom senso para estruturar o 
ganho global, está na hora de todos par-
ticiparmos, de forma organizada, im-
plementando passo a passo as ações que 
configurem uma solução para o embate 
sobre o Código Florestal. E a Embrapa 
Florestas tem procurado contribuir para o 
aprimoramento do Código Florestal Bra-
sileiro sugerindo alterações embasadas em 
pesquisas científicas, caracterizando, mais 
uma vez, o compromisso da Embrapa 
com o desenvolvimento sustentável.
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A matter of great relevance that has grabbed public 
attention was the bid to update Brazil’s Forest Code, 

particularly with regard to Legal Reservations (LR) and 
Permanent Preservation Areas (PPA). It is such a con-
troversial theme that it has generated misunderstandings 
among Legislative, Executive, Judiciary authorities, farm-
ers, environmentalists, press and common citizens. 

Groups with different interests and conflicting viewpoints. 
We have rural producers, many of them deforested their areas 
under government programs; environmentalists who perceive 
the greenhouse gas mitigating function of forest covers, along 
with their carbon sequestering role, biodiversity protection 
and water preservation, among others; official environmen-
tal organs, responsible for environment inspections and law 
enforcement; and Public Prosecution, lending unconditional 
support to environment and law enforcement organs. 

Amid this atmosphere of dissention, we have two im-
portant players with completely different roles, but equally 

relevant: the press, viewed by many as fourth power for its 
inspecting role, disclosing the facts, exerting an influence 

upon the population, most of them little concerned with the 
subject, and frequently triggering heated debates about the 
subject; and educational and research scholars, sometimes left 
aside when it comes to debating the matter. 

And, amid heated crossfire, we have the political estab-
lishment, overwhelmed by pressures and interests at stake, 
finding it difficult to come up with a correct definition for 
the problem, while unable to join the debates in a coherent 
manner, focused on global interests. 

If common ground is to be achieved there is need to 
broaden our vision on the theme, once, no matter on 
which side people are, they all make use of products de-
rived from agricultural operations, cattle farming and 
forests, either native or planted, such as paper, furniture, 
timber, floors, medicines, food, and so on. After all, if we 
look around, almost everything stems from these sectors, 

Forest
Code

Controversial theme that
requires organized participation 

of different segments if the
dissention generated by the

new bid is to be solved
Helton Damin da Silva

Embrapa Forests Chief Executive Officer
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generating an interdependence relationship. 
For these reasons, we should abandon this deeply rooted “lose-

lose” policy, sometimes assuming irrational form. The problem 
has to be viewed from all sides, entering an open debate where 
mutual understanding prevails, seeking to come to grips with the 
kernel of the problem with the aim to come up with solutions 
and common ground, giving exceptions their due. 

At this juncture, two questions surface: isn’t it time for us 
to look for academic knowledge, whose concrete and exist-
ing results could and should point to solutions for the con-
flicts on the applicability of the Forest Code? Isn’t it time to 
join efforts and, instead of fines and punishments, start a free 
dialogue and advisory policy, intended for capacity building 
purposes, primordial condition for solving problems? 

The debate would be more beneficial in a “gain-gain” 
policy, in which, solution-oriented debates would seek con-
sensus, with all concerned giving up their intransigencies on 
behalf of minimum established standards.

The environment would benefit through the establish-
ment of areas within dimensions strictly necessary for the 
maintenance of all environmental services; and the same goes 
for the production sector, which, by ceding and establishing 
minimum areas, would contribute towards maintaining the 
environmental dynamics without giving up production. 

The moment calls for a pause for reflection, once it is time 
to suggest changes. There are alternatives, which, hopefully, 
are not the property of one segment alone. 

We maintain that the moment is not for exclu-
sions. On the contrary, if common sense is to prevail 
when it comes to structuring global gains, it is time for all of 
us to join efforts, in organized manner, implementing step-
by-step all initiatives that configure a solution for the debate 
on the Forest Code. Embrapa Forests has always contributed 
towards enhancing the Brazilian Forest Code suggesting alter-
ations based on scientific research, once again characterizing 
the corporation’s commitment to sustainable development. 
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