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SituaSituaSituaSituaçãçãçãção  Florestal Brasileirao  Florestal Brasileirao  Florestal Brasileirao  Florestal Brasileira

Biomas  BrasileirosBiomas  BrasileirosBiomas  BrasileirosBiomas  Brasileiros
�Amazônia  :       419.694.300  ha
�Cerrado :           203.6 44.800 ha
�Mata Atlântica:  111.018.200  ha
�Caatinga:             84.455.300  ha
�Pampa:                17.649.600  ha
�Pantanal:             15.035.500 ha

Fonte: SBS- 2008

Florestas  Plantadas: 6.783.000  haFlorestas  Plantadas: 6.783.000  haFlorestas  Plantadas: 6.783.000  haFlorestas  Plantadas: 6.783.000  ha----2009200920092009
� Eucaliptos:    4.516.000 ha
� Pinus:            1.795.000 ha
� Outros:             472.000  ha

Fonte :  ABRAF –2010

Estimativa de plantios  anuaisEstimativa de plantios  anuaisEstimativa de plantios  anuaisEstimativa de plantios  anuais
2005:  553.000 ha
2006:  627.000 ha 
2007:  640.000 ha

Fonte: MMA (2006) /ABRAF (2010)

2008:   600.000  ha *
2009:   400.000  ha *

* Estimado por MFConsultoria

IBGE 2006
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Eucaliptos e Pinus no Brasil
Pinus : hectaresPinus : hectaresPinus : hectaresPinus : hectares----2009200920092009

�Paraná 696.000

�Santa Catarina                    551.000

�Rio Grande do Sul              171.000

�São Paulo                           168.000

�Minas Gerais                      140.000

�Bahia                                    31.000

�Mato Grosso do Sul             17.000

�Goiás                                    15.000   

�Outros                                     6.000

Total                                   1.795.000Total                                   1.795.000Total                                   1.795.000Total                                   1.795.000

Eucalipto : hectaresEucalipto : hectaresEucalipto : hectaresEucalipto : hectares----2009200920092009
�Minas Gerais                         1.300.000

�São Paulo                              1.030.000

�Bahia                                        628.000

�Mato Grosso do Sul                  291.000

�Rio Grande do Sul                    272.000

�Espírito Santo 205.000

�Paraná 158.000

�Pará 140.000

�Maranhão                                   137.000

�Santa Catarina                          100.000

�Outros                                        255.000
Total                                          4.516.000Total                                          4.516.000Total                                          4.516.000Total                                          4.516.000

Fonte: ABRAF 2010
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hectares : 2009hectares : 2009hectares : 2009hectares : 2009
�Acacia spp (Acácia):                                     174.000

�Hevea brasiliensis (Seringueira):                  129.000

�Schizolobium amazonicum ( Paricá):              85.000

�Tectona grandis (Teca):                                  65.000  

�Araucaria angustifolia (Pinheiro do Paraná):  12.000 

�Populus deltoides (Álamo):                               4.000 

�Outras:                                                         3.000 

Total:                                                          Total:                                                          Total:                                                          Total:                                                          472.000 472.000 472.000 472.000 

Outras espécies  plantadas 

Fonte: ABRAF 2010 4



ProduProduProduProduçãçãçãção o o o ----2009200920092009
� Celulose :                        13,46 milhões  t

� Papel :                               9,34 milhões  t

� Compensado de Pinus :   1,64 milhões m3

� Madeira Serrada (Pinus): 8,47 milhões m3

� Painéis Reconstituídos :  5,28 milhões m3

Fonte: ABRAF 
2010

Produção e Consumo das plantações brasileiras 

�ProduProduProduProduçãçãçãção sustentada (2009): 250 milho sustentada (2009): 250 milho sustentada (2009): 250 milho sustentada (2009): 250 milhõõõões de m3es de m3es de m3es de m3
Eucalipto:   183  milhões  de m3 ( 73%)
Pinus:           67 milhões de m3 (27%)  

�Volume para corte em 2009 de 163 milhVolume para corte em 2009 de 163 milhVolume para corte em 2009 de 163 milhVolume para corte em 2009 de 163 milhõõõões de m3 vs es de m3 vs es de m3 vs es de m3 vs 
Consumo  de 163 milhConsumo  de 163 milhConsumo  de 163 milhConsumo  de 163 milhõõõões  de  m3 ( es  de  m3 ( es  de  m3 ( es  de  m3 ( em equilem equilem equilem equilííííbrio) brio) brio) brio) 

�Consumo por setor :                                 Consumo por setor :                                 Consumo por setor :                                 Consumo por setor :                                 
Papel e Celulose :    60,63 milhões de m3 ( 37,2%)
Lenha  :                    41,71milhões  de m3  (25,2%)
Ind. Madeireira :      30,56 milhões de m3   (18,7%)
Carvão Vegetal :    19,39 milhões de m3    (11,9%)
Painéis reconstituídos: 9,39 milhões de m3  (5,7%)
Cavacos, pisos,outros: 1,32 milhões de m3(1,0%)

Nota: Nota: Nota: Nota: consumo de madeira per capta/ano- nativa +plantada:1,63 m3 
fonte: banco de  dados de MFConsultoria.
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Eucalipto

• Natural da Austrália onde crescem mais de 600 
espécies. (poucas em Timor, Nova Guiné, Filipinas e 
Indonésia)

• Uma das espécies mais plantadas no mundo: 
estimados 20 milhões de hectares, em mais de150 
diferentes países.

• Há eucaliptos crescendo nas mais diferentes 
condições de clima, topografia e altitudes.

• Introduzido comercialmente no inicio do século 20, 
pelo Eng.Agr. Edmundo Navarro de Andrade

• Mais de 100 espécies foram introduzidas no pais, 
sendo aprovadas comercialmente umas 20 
espécies.
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Pinus
• Perto de 90 espécies conhecidas no mundo.

• Se estima em 18 milhões de hectares as 
florestas de pinus plantadas no mundo

• Introduzido no Brasil no final do século 19:  
Pinus canariensis, no Rio Grande do Sul.

• Experimentos  em 1948 pelo Serviço 
Florestal do Estado de S.Paulo com espécies 
americanas- Pinus palustris, Pinus echinata, 
Pinus elliottii e Pinus taeda 

• Inicio de plantios comerciais em larga escala 
por volta de 1955 no Estado de S.Paulo.
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�Recuperação de solos degradados e erodidos

�Como faixa quebra-vento ( cortinas de abrigo ) há aumento de produtividade 
da cultura agrícola

�No interior das florestas a temperatura é mais amena durante o verão e mais 
aquecida durante o inverno

�Contribui para a redução do efeito estufa na atmosfera. Em valores 
aproximados 1 ha de eucalipto pode captar em média 8,5t de C/ano (31,0 t de 
CO2) e 1 ha de pinus 5,0 t de C/ano (18,0 t de C02)

� 1 ha de floresta plantada pode substituir de 20 a 30 hectares de florestas 
naturais, colaborando com a preservação das matas nativas.

Benefícios ambientais das plantações florestais
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Principais espécies florestais plantadas

PinusPinusPinusPinus
taeda, elliottii, caribaea - var.hondurensis , tecunumanii, maximinoi, oocarpa  e híbridos de 

cariabea-hondurensis + tecunumanii, caribaea-hondurensis+elliottii.

Eucalyptus:Eucalyptus:Eucalyptus:Eucalyptus:
grandis, urophylla,  saligna, citriodora, dunnii, camaldulensis, cloeziana, tereticornis, entre outros, 
além de  híbridos, entre os quais, o mais plantado é o Eucalyptus grandis +urophylla(urograndis).
Outros híbridos menos plantados :grandis + camaldulensis , urophylla + camaldulensis, grandis+ 
brassiana, brassiana+ urophylla.

Pinus e eucaliptos  : ambos com 3 anos de idade- Triângulo Mineiro
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�Eucaliptos :               30 a 45mEucaliptos :               30 a 45mEucaliptos :               30 a 45mEucaliptos :               30 a 45m3333/ha/ano /ha/ano /ha/ano /ha/ano –––– MS: 35 m3MS: 35 m3MS: 35 m3MS: 35 m3

�Pinus:                        20 a 36mPinus:                        20 a 36mPinus:                        20 a 36mPinus:                        20 a 36m3333/ha/ano /ha/ano /ha/ano /ha/ano –––– MS:24 m3MS:24 m3MS:24 m3MS:24 m3

�Paricá:                       20 a  30 m3 /ha/ano

�Pinheiro do Paraná- 10 a 20 m3//ha/ano

�Álamo:                       20 a 30 m3 /ha/ano

�Teca:                         15 a 20 m3 /ha/ano

�Acácia:                       15 a 25 m3 /ha/ano
Fonte: banco de dados de MFConsultoria

Produtividade das florestas

Para comparaPara comparaPara comparaPara comparaçãçãçãção:    m3/ha.anoo:    m3/ha.anoo:    m3/ha.anoo:    m3/ha.ano

� Suécia:                       5,5 – bétula  
4,0 - picea 

� Finlândia:                    4,0- bétula  
3,6  - picea

� Canadá:                       2,0  a 7,0 - pinus 
� USA :                          10,0 - pinus
� África do Sul:              20,0 - eucalipto
� Portugal :                    12,0  - eucalipto
� Espanha :                   10,0 - eucalipto
� Chile:                          30,0 – eucalipto 

22,0 - pinus
� N. Zelândia:                 22,0 - pinus 

Fonte: Poyry Bracelpa- 2007
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MATO GROSSO DO SUL

Vastas áreas para reflorestamento, localizadas no “bolsão”
de pastagens, onde se estima a existência de uns 9 
milhões de hectares adequados ao reflorestamento
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Mato Grosso do Sul  - plano de corredores (1999) 

Fonte: Plano Diretor de Transportes do CODESUL Plano Diretor de Transportes do CODESUL –– Etapa MS /  Etapa MS /  
AGESUL AGESUL 
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Tecnologia florestal para os projetos,
mas antes, ....um pouco de história.
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Evolução histórica em viveiros florestais

1970

Atualmente

Atualmente
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Evolução histórica nos processos de plantio

1970 Atualmente 
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Evolução histórica no controle do matocompetição

1970 Atualmente 
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Evolução histórica na colheita florestal

1970

Atualmente
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Evolução histórica do processo de carregamento

1970 AtualmenteAtualmenteAtualmenteAtualmente
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Plantio irrigadoSubsolagem e adubação

Controle ao matocompetição –herbicida pós

Preparo de solo, Plantio e Tratos culturais  

Controle ao matocompetição – herbicida pré 19



Corte– feller buncher Corte - harverster

Carga e transporteTraçamento mecanizado

Corte, Baldeio,Carga e Transporte

Baldeio- forwarder 

Arraste- skidder
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Fatores à examinar na implantação das florestastastastas

�terrasterrasterrasterras:. valores de terras devem ser bem estudados por que o juro que 
pesa sobre os investimentos florestais são de longo prazo, dado a longa  
maturação da floresta. Quanto mais plana, menores serão os custos de 
reflorestamento e colheita florestal; operações florestais em terrenos 
acidentados podem custar até 50 % mais.

�mudasmudasmudasmudas : com material genético de alta qualidade se poderá obter 
produções até 50% maiores.

�insumosnsumosnsumosnsumos : fertilizantes podem aumentar a produção até 40% dependendo 
da espécie e da intensidade a ser utilizada.
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Programa de melhoramento florestal

GRAU DE MELHORAMENTO

G
A
N
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S
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C
O
S

ACS

APS

PSC

PSM

LEGENDA:  
ACS –ÁREA DE COLETA DE SEMENTES
APS –ÁREA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES
PSM –POMAR DE SEMENTES POR  MUDAS
PSC – POMAR DE SEMENTES CLONAL
PC –PLANTIOS CLONAIS

PC

3 -10 %

10 -20 %

20 – 30 %

30 -100 %

GRAU DE MELHORAMENTO

G
A
N
H
O
S

G
E
N
É
T
I
C
O
S

ACS

APS

PSC

PSM

LEGENDA:  
ACS –ÁREA DE COLETA DE SEMENTES
APS –ÁREA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES
PSM –POMAR DE SEMENTES POR  MUDAS
PSC – POMAR DE SEMENTES CLONAL
PC –PLANTIOS CLONAIS

PC

3 -10 %

10 -20 %

20 – 30 %

30 -100 %

Hibridação controlada

jardim clonal Pinus caribaea hondurensis + tecunumanii 
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� Rotação: em média a cada 7 anos- corte raso

� Espaçamentos  mais praticados – 3,0 m x 2,0 m, 3,0m x 2,5 m e 3,0 m x 3,0 m

� Calcário:  1.500 kg/ha. 

� Adubações : 06-30-06-base (200kg/ha) + parcelas de 16-00-30 ( 160 kg/ha)  e 00-00-54(160 kg/ha)

� Até 3 cortes: aos 7-14 e 21 anos, com condução de brotação  

� Nota : alternativa ( crescente no pais ) de manejo para produção de madeira sólida: desramas-
desbastes ( aos 4- 8 e 12 anos) e corte final entre 15 e 20 anos.

Sistemas de manejo para eucaliptos

Eucaliptos a  5,0 m x 2,0 m para serraria-
Ramires.

Serraria a base de eucalipto- Argentina
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� Rotação: 14  a 21 anos

� Espaçamentos  mais praticados – 2,5 m x 2.0 m - 3,0m x 2,0 m e 3.0 m x 2,5 m

� Calcário: 1.500 kg/ha.

� Adubação  (?) :06-30-06-base ( 200 gr/ha) ou 140 kg Super Fosfato  Simples+ 15 g/planta de FTEBr 12. 

� Até 3 desramas: aos 3, 5 e 7 anos de idade.

� 2  a  3 desbastes: a partir dos 7 anos  ( 7- 12-16 anos )

Sistemas de manejo mais praticados para pinus. 

Pinus em manejo com desbaste
Pinus em manejo com desrama
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Custos médios do projeto  e aproveitamento de terras -MS

�Custos de reflorestamentos (R$/ha)Custos de reflorestamentos (R$/ha)Custos de reflorestamentos (R$/ha)Custos de reflorestamentos (R$/ha)---- dependendo das condições de cobertura florestal 
original e necessidades de tratos culturais  do projeto, poderá ser 10%  mais elevado.

Nota: não inclui impostos, taxas e lucro da empresa executora.

Eucalipto Eucalipto Eucalipto Eucalipto : mudas clonais, adubação intensiva  e alta tecnologia nas operações florestais.

1o ano 7 anos

3.200 4.600

Pinus Pinus Pinus Pinus : sementes melhoradas , adubação e alta tecnologia nas operações florestais.

1o ano 21 anos

2.700 5.400

�Custos mCustos mCustos mCustos méééédios de colheita e carga :  dios de colheita e carga :  dios de colheita e carga :  dios de colheita e carga :  R$ 24,00/m3 

�Aproveitamento de terras :Aproveitamento de terras :Aproveitamento de terras :Aproveitamento de terras : 65% a 70%  
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Convém observar.......
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Morte por não adaptação à seca

Florestas com 4 anos de idade na mesma região

Erros na escolha do material genético

Clone : correto Semente não melhorada : incorreto
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Formiga  mal controlada

Erros na adubação e controle à formiga

Problema com adubo na subsolagem
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Erros no preparo do solo

Área coveada  (não recomendado) Área  subsolada (recomendado) 

Sulcamento  a favor das águas
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Infestação de corda de viola em área 
recém plantada com eucaliptos

Mudas afetadas pela concorrência com braquiária 

Descuido no controle do matocompetição
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Falta de esquema de combate à incêndios. 

Área de pinus queimada em 2007
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� É de fundamental importância que se considere o mercado antes da tomada 
de decisão de se investir em projetos florestais .

�Deve se examinar o mercado local e regional

�Procurar listar  as empresas que consomem a madeira para processo e as 
empresas que consomem para energia, seja na forma de cavacos ou lenha.

�Conhecer os preços praticados, bem como, volumes consumidos, e se 
possível, a tendência futura quanto  ao crescimento destes valores.

�Somente após, decidir pelo tamanho do projeto florestal em análise 

Finalmente, o Mercado
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Mercados para os projetos florestais em MS
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� Mercado Local  e RegionalMercado Local  e RegionalMercado Local  e RegionalMercado Local  e Regional , em relação as plantações já existentes no 
estado : inúmeros pequenos e médios consumidores, ligados ao setor 
grãos, frigoríficos, laticínios, serrarias, laminadoras, assim como, grandes 
consumidores , da área de celulose e siderúrgico.  

� Mercado Paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul :Mercado Paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul :Mercado Paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul :Mercado Paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul : uma potencial 
demanda de madeira por pequenos e médios consumidores dos mais 
variados setores, incluindo frigoríficos, cerâmicas, olarias, entre outros.

� Outros Mercados:Outros Mercados:Outros Mercados:Outros Mercados: provável interesse de consumidores nos estado de 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, em municípios situados até 400 km da 
divisa, e ligados ao setor de grãos e frigoríficos, compradores de madeira 
de energia para uso na secagem de grãos e caldeiras.



�A plantação é um bom negócio?  sim, sem  nenhuma dúvida, na medida em que 
o mercado foi devidamente analisado. Além disso, gera muitos benefícios sociais 
e ambientais. 

�No entanto, requer práticas corretas e específicas de reflorestamento, utilizando 
o estado da arte dos conhecimentos, caso contrário, perdas de produção atingirão 
níveis elevados, como atestam as experiências de campo.

�Para isto, deve –se contar  com a assistência de profissionais ou empresas de 
reconhecida capacidade técnica.

�E o retorno estará garantido!

Conclusões finais
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Muito obrigado!

Manoel de FreitasManoel de FreitasManoel de FreitasManoel de Freitas

Manoel de Freitas Consultoria Florestal
freitasmafreitasmafreitasmafreitasma----ita@uol.com.brita@uol.com.brita@uol.com.brita@uol.com.br

19-3262.0924      19-3262.1059 e  19-9603.7766
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