
FINALIDADES DOS PLANTIOS FINALIDADES DOS PLANTIOS FINALIDADES DOS PLANTIOS FINALIDADES DOS PLANTIOS 
FLORESTAIS COM EUCALIPTOSFLORESTAIS COM EUCALIPTOSFLORESTAIS COM EUCALIPTOSFLORESTAIS COM EUCALIPTOS

M A N O E L   D E   F R E I T A S   C O N S U L T O R I A   F  L O R E S T A L

Preparado para o Preparado para o Preparado para o Preparado para o 

WORKSHOP SOBRE SISTEMAS DE MANEJO DE FLORESTAS DE EUCALIPTOSWORKSHOP SOBRE SISTEMAS DE MANEJO DE FLORESTAS DE EUCALIPTOSWORKSHOP SOBRE SISTEMAS DE MANEJO DE FLORESTAS DE EUCALIPTOSWORKSHOP SOBRE SISTEMAS DE MANEJO DE FLORESTAS DE EUCALIPTOS

Tangará da SerraTangará da SerraTangará da SerraTangará da Serra ---- 19 setembro de  200819 setembro de  200819 setembro de  200819 setembro de  2008



AS AS AS AS FLORESTAS NO MUNDO E O CONSUMOFLORESTAS NO MUNDO E O CONSUMOFLORESTAS NO MUNDO E O CONSUMOFLORESTAS NO MUNDO E O CONSUMO
� Florestas : 4 bilhões de hectaresFlorestas : 4 bilhões de hectaresFlorestas : 4 bilhões de hectaresFlorestas : 4 bilhões de hectares---- FAO 2007FAO 2007FAO 2007FAO 2007

� Florestas plantadas: 182 milhões de hectares Florestas plantadas: 182 milhões de hectares Florestas plantadas: 182 milhões de hectares Florestas plantadas: 182 milhões de hectares Fonte: Fatos e Números do Brasil FlorestalFonte: Fatos e Números do Brasil FlorestalFonte: Fatos e Números do Brasil FlorestalFonte: Fatos e Números do Brasil Florestal---- 2007200720072007---- SBSSBSSBSSBS
� Tendência Mundial: redução da taxa de desmatamento e aumento de novas plantações Tendência Mundial: redução da taxa de desmatamento e aumento de novas plantações Tendência Mundial: redução da taxa de desmatamento e aumento de novas plantações Tendência Mundial: redução da taxa de desmatamento e aumento de novas plantações 

de rápido crescimento.de rápido crescimento.de rápido crescimento.de rápido crescimento.

� População mundial: 6,7 bilhões de pessoas ( estimado 2008)População mundial: 6,7 bilhões de pessoas ( estimado 2008)População mundial: 6,7 bilhões de pessoas ( estimado 2008)População mundial: 6,7 bilhões de pessoas ( estimado 2008)

� Consumo individualConsumo individualConsumo individualConsumo individual : 0,5 m3 de madeira/hab.ano: 0,5 m3 de madeira/hab.ano: 0,5 m3 de madeira/hab.ano: 0,5 m3 de madeira/hab.ano

Resultado: consumo global estimado : 3,35 bilhões de m3/anoResultado: consumo global estimado : 3,35 bilhões de m3/anoResultado: consumo global estimado : 3,35 bilhões de m3/anoResultado: consumo global estimado : 3,35 bilhões de m3/ano

� Crescimento anual do consumo: igual crescimento da população(2%) Crescimento anual do consumo: igual crescimento da população(2%) Crescimento anual do consumo: igual crescimento da população(2%) Crescimento anual do consumo: igual crescimento da população(2%) 

Resultado: aumento anual do consumo global: 67milhões de m3Resultado: aumento anual do consumo global: 67milhões de m3Resultado: aumento anual do consumo global: 67milhões de m3Resultado: aumento anual do consumo global: 67milhões de m3



• Celulose e papelCelulose e papelCelulose e papelCelulose e papel
• Painéis de madeira : MDF, OSB, Aglomerados, Painéis de madeira : MDF, OSB, Aglomerados, Painéis de madeira : MDF, OSB, Aglomerados, Painéis de madeira : MDF, OSB, Aglomerados, compensado, etccompensado, etccompensado, etccompensado, etc
• Madeira serrada.Madeira serrada.Madeira serrada.Madeira serrada.
• Produtos de maior valor agregado (PMVA) Produtos de maior valor agregado (PMVA) Produtos de maior valor agregado (PMVA) Produtos de maior valor agregado (PMVA) ––––molduras, portas,etcmolduras, portas,etcmolduras, portas,etcmolduras, portas,etc

ALGUNS  PRODUTOS FLORESTAIS A PARTIR DE FLORESTAS ALGUNS  PRODUTOS FLORESTAIS A PARTIR DE FLORESTAS ALGUNS  PRODUTOS FLORESTAIS A PARTIR DE FLORESTAS ALGUNS  PRODUTOS FLORESTAIS A PARTIR DE FLORESTAS 
PLANTADASPLANTADASPLANTADASPLANTADAS

molduras, portas,etcmolduras, portas,etcmolduras, portas,etcmolduras, portas,etc
• PostesPostesPostesPostes
• Cavacos para celulose ou painéis de fibras.Cavacos para celulose ou painéis de fibras.Cavacos para celulose ou painéis de fibras.Cavacos para celulose ou painéis de fibras.
• PisosPisosPisosPisos
• Carvão vegetalCarvão vegetalCarvão vegetalCarvão vegetal
• Etc,etcEtc,etcEtc,etcEtc,etc.



SITUAÇÃO FLORESTAL DA AMÉRICA DO SUL SITUAÇÃO FLORESTAL DA AMÉRICA DO SUL SITUAÇÃO FLORESTAL DA AMÉRICA DO SUL SITUAÇÃO FLORESTAL DA AMÉRICA DO SUL ---- ANO 2007 ANO 2007 ANO 2007 ANO 2007 ---- PRINCIPAIS PRINCIPAIS PRINCIPAIS PRINCIPAIS 
PAÍSES PRODUTORESPAÍSES PRODUTORESPAÍSES PRODUTORESPAÍSES PRODUTORES

� BRASIL:BRASIL:BRASIL:BRASIL:
5,97 milhões ha plantados5,97 milhões ha plantados5,97 milhões ha plantados5,97 milhões ha plantados

� CHILE:CHILE:CHILE:CHILE:
2,1 milhões ha plantados2,1 milhões ha plantados2,1 milhões ha plantados2,1 milhões ha plantados2,1 milhões ha plantados2,1 milhões ha plantados2,1 milhões ha plantados2,1 milhões ha plantados

� ARGENTINA: ARGENTINA: ARGENTINA: ARGENTINA: 
1,2 milhão ha plantados1,2 milhão ha plantados1,2 milhão ha plantados1,2 milhão ha plantados

� URUGUAI: URUGUAI: URUGUAI: URUGUAI: 
0,6 milhão ha plantados0,6 milhão ha plantados0,6 milhão ha plantados0,6 milhão ha plantados

Fonte: Banco de dados de Manoel de Freitas Consultoria



BRASIL

� População : 189 milhões de pessoas-
2008

� Consumo individual : 1,6 m3 por 
pessoa/anopessoa/ano

� Consumo de madeira: 300 milhões 
m3/ano---- fonte: “O Eucalipto”fonte: “O Eucalipto”fonte: “O Eucalipto”fonte: “O Eucalipto”---- publicação publicação publicação publicação 
Duratex em 2007Duratex em 2007Duratex em 2007Duratex em 2007



SITUAÇÃO FLORESTALSITUAÇÃO FLORESTALSITUAÇÃO FLORESTALSITUAÇÃO FLORESTAL
BIOMAS BRASILEIROSBIOMAS BRASILEIROSBIOMAS BRASILEIROSBIOMAS BRASILEIROS

�AmazoniaAmazoniaAmazoniaAmazonia :::: 419419419419,,,,6666 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha
�CerradoCerradoCerradoCerrado :::: 203203203203,,,,6666 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha
�MataMataMataMata AtlânticaAtlânticaAtlânticaAtlântica:::: 111111111111,,,,0000 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha
�CaatingaCaatingaCaatingaCaatinga:::: 84848484,,,,4444 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha
�PampaPampaPampaPampa:::: 17171717,,,,6666 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha
PantanalPantanalPantanalPantanal:::: 15151515,,,,0000 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha�PantanalPantanalPantanalPantanal:::: 15151515,,,,0000 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha

FonteFonteFonteFonte:::: SBSSBSSBSSBS---- 2007200720072007

FLORESTAS PLANTADASFLORESTAS PLANTADASFLORESTAS PLANTADASFLORESTAS PLANTADAS: 5,97  milhões de ha: 5,97  milhões de ha: 5,97  milhões de ha: 5,97  milhões de ha

eucaliptoseucaliptoseucaliptoseucaliptos:::: 3333,,,,75757575 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha
pinuspinuspinuspinus:::: 1111,,,,80808080 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha
outrosoutrosoutrosoutros:::: 0000,,,,42424242 milhõesmilhõesmilhõesmilhões dededede hahahaha

FonteFonteFonteFonte :::: ABRAFABRAFABRAFABRAF ––––2008200820082008

PROGRAMAS DE PLANTIOPROGRAMAS DE PLANTIOPROGRAMAS DE PLANTIOPROGRAMAS DE PLANTIO
AnosAnosAnosAnos anterioresanterioresanterioresanteriores:::: variandovariandovariandovariando dededede 100100100100....000000000000 aaaa 200200200200....000000000000ha/anoha/anoha/anoha/ano

2002200220022002 :::: 320320320320....000000000000 hahahaha
2003200320032003 :::: 400400400400....000000000000 hahahaha
2004200420042004 :::: 475475475475....000000000000 hahahaha
2005200520052005 :::: 553553553553....000000000000 hahahaha
2006200620062006 :::: 627627627627....000000000000 hahahaha

FonteFonteFonteFonte:::: MMAMMAMMAMMA



�Hevea brasiliensisHevea brasiliensisHevea brasiliensisHevea brasiliensis (Seringueira)(Seringueira)(Seringueira)(Seringueira)

�Schizolobium amazonicum Schizolobium amazonicum Schizolobium amazonicum Schizolobium amazonicum ( Paricá)( Paricá)( Paricá)( Paricá)

�Araucaria angustifoliaAraucaria angustifoliaAraucaria angustifoliaAraucaria angustifolia (Pinheiro do Paraná)(Pinheiro do Paraná)(Pinheiro do Paraná)(Pinheiro do Paraná)

OUTRAS ESPÉCIES PLANTADAS 420.000 haOUTRAS ESPÉCIES PLANTADAS 420.000 haOUTRAS ESPÉCIES PLANTADAS 420.000 haOUTRAS ESPÉCIES PLANTADAS 420.000 ha

�Araucaria angustifoliaAraucaria angustifoliaAraucaria angustifoliaAraucaria angustifolia (Pinheiro do Paraná)(Pinheiro do Paraná)(Pinheiro do Paraná)(Pinheiro do Paraná)

�Populus deltoidesPopulus deltoidesPopulus deltoidesPopulus deltoides (Álamo) (Álamo) (Álamo) (Álamo) 

�Tectona grandisTectona grandisTectona grandisTectona grandis (Teca)(Teca)(Teca)(Teca)

�Acacia sppAcacia sppAcacia sppAcacia spp (Acácia)(Acácia)(Acácia)(Acácia)



Em regimes de desbastes produzem árvores mais vigorosas, maiores e mais valiosas.Em regimes de desbastes produzem árvores mais vigorosas, maiores e mais valiosas.Em regimes de desbastes produzem árvores mais vigorosas, maiores e mais valiosas.Em regimes de desbastes produzem árvores mais vigorosas, maiores e mais valiosas.

Uma ampla variedade para produtos de múltiplos usosUma ampla variedade para produtos de múltiplos usosUma ampla variedade para produtos de múltiplos usosUma ampla variedade para produtos de múltiplos usos

�Em regime de corte raso produzem mais renda ao  proprietário, ajudando a viabilidade Em regime de corte raso produzem mais renda ao  proprietário, ajudando a viabilidade Em regime de corte raso produzem mais renda ao  proprietário, ajudando a viabilidade Em regime de corte raso produzem mais renda ao  proprietário, ajudando a viabilidade econômica e valorizando a propriedadeeconômica e valorizando a propriedadeeconômica e valorizando a propriedadeeconômica e valorizando a propriedade

ALGUMAS VANTAGENS DAS PLANTAÇÕES ALGUMAS VANTAGENS DAS PLANTAÇÕES ALGUMAS VANTAGENS DAS PLANTAÇÕES ALGUMAS VANTAGENS DAS PLANTAÇÕES 
FLORESTAISFLORESTAISFLORESTAISFLORESTAIS

�Diminui a pressão sobre as florestas naturaisDiminui a pressão sobre as florestas naturaisDiminui a pressão sobre as florestas naturaisDiminui a pressão sobre as florestas naturais

�Emprega aproximadamente 1 pessoa para cada 10 a 20 hectares de plantios.Emprega aproximadamente 1 pessoa para cada 10 a 20 hectares de plantios.Emprega aproximadamente 1 pessoa para cada 10 a 20 hectares de plantios.Emprega aproximadamente 1 pessoa para cada 10 a 20 hectares de plantios.

�Alto rendimento: até 30 vezes mais que a produtividade das florestas naturaisAlto rendimento: até 30 vezes mais que a produtividade das florestas naturaisAlto rendimento: até 30 vezes mais que a produtividade das florestas naturaisAlto rendimento: até 30 vezes mais que a produtividade das florestas naturais

�Gera benefícios ambientaisGera benefícios ambientaisGera benefícios ambientaisGera benefícios ambientais



CONSUMO DE TORAS DAS PLANTAÇÕES POR SETOR                                          CONSUMO DE TORAS DAS PLANTAÇÕES POR SETOR                                          CONSUMO DE TORAS DAS PLANTAÇÕES POR SETOR                                          CONSUMO DE TORAS DAS PLANTAÇÕES POR SETOR                                          
�29% 29% 29% 29% ---- Papel e CelulosePapel e CelulosePapel e CelulosePapel e Celulose
�23% 23% 23% 23% ---- Carvão vegetalCarvão vegetalCarvão vegetalCarvão vegetal
�19% 19% 19% 19% ---- Processamento mecânicoProcessamento mecânicoProcessamento mecânicoProcessamento mecânico
�5% 5% 5% 5% ---- Painéis reconstituídosPainéis reconstituídosPainéis reconstituídosPainéis reconstituídos
�5% 5% 5% 5% ---- CompensadosCompensadosCompensadosCompensados
�19% 19% 19% 19% ---- OutrosOutrosOutrosOutros Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008

DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS 
PLANTADASPLANTADASPLANTADASPLANTADAS----IIII

Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008
PARTICIPAÇÃO DA FLORESTA PLANTADA POR PRODUTOPARTICIPAÇÃO DA FLORESTA PLANTADA POR PRODUTOPARTICIPAÇÃO DA FLORESTA PLANTADA POR PRODUTOPARTICIPAÇÃO DA FLORESTA PLANTADA POR PRODUTO

�MDF/MDPMDF/MDPMDF/MDPMDF/MDP----aglomerado/OSB: 100%                     aglomerado/OSB: 100%                     aglomerado/OSB: 100%                     aglomerado/OSB: 100%                     
�Siderúrgica a carvão vegetal : 75%Siderúrgica a carvão vegetal : 75%Siderúrgica a carvão vegetal : 75%Siderúrgica a carvão vegetal : 75%
�Madeira serrada: 35%Madeira serrada: 35%Madeira serrada: 35%Madeira serrada: 35%
�Pisos: 50%Pisos: 50%Pisos: 50%Pisos: 50%
�Celulose e Papel: 100%Celulose e Papel: 100%Celulose e Papel: 100%Celulose e Papel: 100%
�Produtos de Maior Valor AgregadoProdutos de Maior Valor AgregadoProdutos de Maior Valor AgregadoProdutos de Maior Valor Agregado---- Finger, blanks, blocks,EGP: 65%Finger, blanks, blocks,EGP: 65%Finger, blanks, blocks,EGP: 65%Finger, blanks, blocks,EGP: 65%Fonte :  Manoel de Freitas ConsultoriaFonte :  Manoel de Freitas ConsultoriaFonte :  Manoel de Freitas ConsultoriaFonte :  Manoel de Freitas Consultoria



PRODUÇÃO POR SETORPRODUÇÃO POR SETORPRODUÇÃO POR SETORPRODUÇÃO POR SETOR
�Celulose: 11,80 milhões  tCelulose: 11,80 milhões  tCelulose: 11,80 milhões  tCelulose: 11,80 milhões  t
�Papel : 8,97 milhões tPapel : 8,97 milhões tPapel : 8,97 milhões tPapel : 8,97 milhões t
�Compensado de pinus: 1,98 milhões Compensado de pinus: 1,98 milhões Compensado de pinus: 1,98 milhões Compensado de pinus: 1,98 milhões mmmm3333
�Madeira serrada de pinus: 9,26 milhões Madeira serrada de pinus: 9,26 milhões Madeira serrada de pinus: 9,26 milhões Madeira serrada de pinus: 9,26 milhões mmmm3333
�Painéis: 4,97 milhões Painéis: 4,97 milhões Painéis: 4,97 milhões Painéis: 4,97 milhões mmmm3333
CONSUMO DE CARVÃO VEGETAL :   17,5 milhões mdcCONSUMO DE CARVÃO VEGETAL :   17,5 milhões mdcCONSUMO DE CARVÃO VEGETAL :   17,5 milhões mdcCONSUMO DE CARVÃO VEGETAL :   17,5 milhões mdcFonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008

DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS DADOS DE MERCADO RELACIONADO AS FLORESTAS 
PLANTADASPLANTADASPLANTADASPLANTADAS---- IIIIIIII

Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008Fonte: ABRAF 2008
EXPORTAÇÃOEXPORTAÇÃOEXPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO

USUSUSUS$$$$ 6666,,,,10101010 bilhõesbilhõesbilhõesbilhões

EMPREGOSEMPREGOSEMPREGOSEMPREGOS
DiretosDiretosDiretosDiretos:::: 655655655655....542542542542
IndiretosIndiretosIndiretosIndiretos:::: 1111....816816816816....413413413413
AAAA partirpartirpartirpartir dasdasdasdas atividadesatividadesatividadesatividades:::: 2222....127127127127....864864864864
TotalTotalTotalTotal:::: 4444....599599599599....819819819819

FonteFonteFonteFonte:::: ::::ABRAFABRAFABRAFABRAF 2008200820082008



�Geração de empregos
�Melhoria de estradas
�Caminhão e equipe de combate à incêndios em auxilio à comunidades

A IMPORTÂNCIA DO REFLORESTAMENTO PARA A A IMPORTÂNCIA DO REFLORESTAMENTO PARA A A IMPORTÂNCIA DO REFLORESTAMENTO PARA A A IMPORTÂNCIA DO REFLORESTAMENTO PARA A 
ECONOMIA LOCALECONOMIA LOCALECONOMIA LOCALECONOMIA LOCAL

�Uso das oficinas da localidade para serviços de manutenção de máquinas
�Ativação do comércio local
�Recolhimento de impostos municipais
�Entre outros.



�Recuperação de solos degradados e erodidos
�No emprego do eucalipto como faixa quebra-vento ( cortinas de abrigo ) há 
aumento de produtividade da cultura agrícola
�No interior das florestas de eucaliptos a temperatura é mais amena durante o 

ALGUNS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DAS PLANTAÇÕES ALGUNS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DAS PLANTAÇÕES ALGUNS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DAS PLANTAÇÕES ALGUNS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DAS PLANTAÇÕES 
DE EUCALIPTOSDE EUCALIPTOSDE EUCALIPTOSDE EUCALIPTOS

�No interior das florestas de eucaliptos a temperatura é mais amena durante o 
verão e mais aquecida durante o inverno
�Contribui para a redução do efeito estufa na atmosfera: 1 ha de eucalipto pode 
captar em média 10 t de carbono/ano, o que significa 36 t de CO2
�Pode substituir um estimado 30 hectares de florestas naturais, colaborando 
com a preservação das matas nativas.



O EUCALIPTOO EUCALIPTOO EUCALIPTOO EUCALIPTO
• Natural da Austrália onde crescem mais de 600 espécies. Natural da Austrália onde crescem mais de 600 espécies. Natural da Austrália onde crescem mais de 600 espécies. Natural da Austrália onde crescem mais de 600 espécies. 

(poucas em Timor, Nova Guiné, Filipinas e Indonésia)(poucas em Timor, Nova Guiné, Filipinas e Indonésia)(poucas em Timor, Nova Guiné, Filipinas e Indonésia)(poucas em Timor, Nova Guiné, Filipinas e Indonésia)

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

• Uma das espécies mais plantadas no mundo: estimados 18 Uma das espécies mais plantadas no mundo: estimados 18 Uma das espécies mais plantadas no mundo: estimados 18 Uma das espécies mais plantadas no mundo: estimados 18 
milhões de hectares, em 150 diferentes paises.milhões de hectares, em 150 diferentes paises.milhões de hectares, em 150 diferentes paises.milhões de hectares, em 150 diferentes paises.

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

• Mais de 100 espécies foram introduzidas no pais, sendo Mais de 100 espécies foram introduzidas no pais, sendo Mais de 100 espécies foram introduzidas no pais, sendo Mais de 100 espécies foram introduzidas no pais, sendo 
aprovadas comercialmente umas 20 espécies.aprovadas comercialmente umas 20 espécies.aprovadas comercialmente umas 20 espécies.aprovadas comercialmente umas 20 espécies.

• Umas 12 espécies são mais amplamente plantadasUmas 12 espécies são mais amplamente plantadasUmas 12 espécies são mais amplamente plantadasUmas 12 espécies são mais amplamente plantadas

• Em dias atuais há a predominância dos híbridos de Em dias atuais há a predominância dos híbridos de Em dias atuais há a predominância dos híbridos de Em dias atuais há a predominância dos híbridos de 
eucaliptos uroeucaliptos uroeucaliptos uroeucaliptos uro----grandis :E. grandis e E. urophylla. grandis :E. grandis e E. urophylla. grandis :E. grandis e E. urophylla. grandis :E. grandis e E. urophylla. 

• Espécie de fibra curtaEspécie de fibra curtaEspécie de fibra curtaEspécie de fibra curta---- 1 mm de comprimento.1 mm de comprimento.1 mm de comprimento.1 mm de comprimento.



Eucaliptos: ano de 2007 Eucaliptos: ano de 2007 Eucaliptos: ano de 2007 Eucaliptos: ano de 2007 –––– plantações por estadoplantações por estadoplantações por estadoplantações por estado

DISTRIBUIÇÃO DE EUCALIPTOS NO BRASILDISTRIBUIÇÃO DE EUCALIPTOS NO BRASILDISTRIBUIÇÃO DE EUCALIPTOS NO BRASILDISTRIBUIÇÃO DE EUCALIPTOS NO BRASIL

HECTARESHECTARESHECTARESHECTARES
Minas Gerais             1.105.961Minas Gerais             1.105.961Minas Gerais             1.105.961Minas Gerais             1.105.961
São Paulo                    813.372São Paulo                    813.372São Paulo                    813.372São Paulo                    813.372
Bahia                            550.127Bahia                            550.127Bahia                            550.127Bahia                            550.127
Rio Grande do Sul        222.245Rio Grande do Sul        222.245Rio Grande do Sul        222.245Rio Grande do Sul        222.245
Espírito Santo               208.819Espírito Santo               208.819Espírito Santo               208.819Espírito Santo               208.819
Mato Grosso do Sul      207,687Mato Grosso do Sul      207,687Mato Grosso do Sul      207,687Mato Grosso do Sul      207,687

Fonte:ABRAF 2008

Mato Grosso do Sul      207,687Mato Grosso do Sul      207,687Mato Grosso do Sul      207,687Mato Grosso do Sul      207,687
Paraná                          123.070Paraná                          123.070Paraná                          123.070Paraná                          123.070
Maranhão                      106.802Maranhão                      106.802Maranhão                      106.802Maranhão                      106.802
Pará                               126.286Pará                               126.286Pará                               126.286Pará                               126.286
Santa Catarina                 74.008Santa Catarina                 74.008Santa Catarina                 74.008Santa Catarina                 74.008
Amapá                             58.874Amapá                             58.874Amapá                             58.874Amapá                             58.874
Mato Grosso                    57.151Mato Grosso                    57.151Mato Grosso                    57.151Mato Grosso                    57.151
Goiás                               51.279Goiás                               51.279Goiás                               51.279Goiás                               51.279
Outros                              46.186Outros                              46.186Outros                              46.186Outros                              46.186
TOTAL                         3.751.867TOTAL                         3.751.867TOTAL                         3.751.867TOTAL                         3.751.867



PRINCIPAIS ESPÉCIES DE EUCALIPTOS PLANTADAS

EUCALYPTUS:EUCALYPTUS:EUCALYPTUS:EUCALYPTUS:
grandisgrandisgrandisgrandis, , , , urophyllaurophyllaurophyllaurophylla e seus híbridos,como principaise seus híbridos,como principaise seus híbridos,como principaise seus híbridos,como principais, , , , além de: além de: além de: além de: saligna, citriodorasaligna, citriodorasaligna, citriodorasaligna, citriodora,,,,
dunniidunniidunniidunnii,,,, camaldulensiscamaldulensiscamaldulensiscamaldulensis, cloeziana, tereticornis, , cloeziana, tereticornis, , cloeziana, tereticornis, , cloeziana, tereticornis, entre outrosentre outrosentre outrosentre outros.  Nota.  Nota.  Nota.  Nota : pelo menos 75% : pelo menos 75% : pelo menos 75% : pelo menos 75% 
dos programas atuais plantam  o híbrido dos programas atuais plantam  o híbrido dos programas atuais plantam  o híbrido dos programas atuais plantam  o híbrido Eucalyptus grandis + Eucalyptus urophyllaEucalyptus grandis + Eucalyptus urophyllaEucalyptus grandis + Eucalyptus urophyllaEucalyptus grandis + Eucalyptus urophylla: : : : 
urograndis.urograndis.urograndis.urograndis. Outros híbridosOutros híbridosOutros híbridosOutros híbridos menos plantados menos plantados menos plantados menos plantados ::::Eucalyptus grandisEucalyptus grandisEucalyptus grandisEucalyptus grandis + + + + camaldulensiscamaldulensiscamaldulensiscamaldulensis eeee
Eucalyptus grandisEucalyptus grandisEucalyptus grandisEucalyptus grandis ++++urophylla urophylla urophylla urophylla 

Eucalipto com 3 anos de idade Eucalipto com 3 anos de idade Eucalipto com 3 anos de idade Eucalipto com 3 anos de idade ---- Triângulo MineiroTriângulo MineiroTriângulo MineiroTriângulo Mineiro---- MGMGMGMG



� EUCALIPTOS:  38 mEUCALIPTOS:  38 mEUCALIPTOS:  38 mEUCALIPTOS:  38 m3333/ha.ano/ha.ano/ha.ano/ha.ano---- média do país.média do país.média do país.média do país.
variação normal da média :  30 a 45mvariação normal da média :  30 a 45mvariação normal da média :  30 a 45mvariação normal da média :  30 a 45m3333/ha.ano /ha.ano /ha.ano /ha.ano 

Evolução histórica: de 20 m3/ha.ano em 1966 à 38 m3/ha.ano em 2007Evolução histórica: de 20 m3/ha.ano em 1966 à 38 m3/ha.ano em 2007Evolução histórica: de 20 m3/ha.ano em 1966 à 38 m3/ha.ano em 2007Evolução histórica: de 20 m3/ha.ano em 1966 à 38 m3/ha.ano em 2007

Para comparaçãoPara comparaçãoPara comparaçãoPara comparação:    :    :    :    m3/ha.anom3/ha.anom3/ha.anom3/ha.ano
� Suécia:                      5,5 Suécia:                      5,5 Suécia:                      5,5 Suécia:                      5,5 ---- bétula e 4,0 bétula e 4,0 bétula e 4,0 bétula e 4,0 ---- picea picea picea picea 
� Finlândia:                   4,0 Finlândia:                   4,0 Finlândia:                   4,0 Finlândia:                   4,0 ---- bétula e 3,6 bétula e 3,6 bétula e 3,6 bétula e 3,6 ---- piceapiceapiceapicea
� Canadá:                     2,0  a 7,0 Canadá:                     2,0  a 7,0 Canadá:                     2,0  a 7,0 Canadá:                     2,0  a 7,0 ---- pinus pinus pinus pinus 

PRODUTIVIDADES MÉDIAS DO EUCALIPTO NO BRASILPRODUTIVIDADES MÉDIAS DO EUCALIPTO NO BRASILPRODUTIVIDADES MÉDIAS DO EUCALIPTO NO BRASILPRODUTIVIDADES MÉDIAS DO EUCALIPTO NO BRASIL

� Canadá:                     2,0  a 7,0 Canadá:                     2,0  a 7,0 Canadá:                     2,0  a 7,0 Canadá:                     2,0  a 7,0 ---- pinus pinus pinus pinus 
� USA :                        10,0 USA :                        10,0 USA :                        10,0 USA :                        10,0 ---- pinuspinuspinuspinus
� África do Sul:            20,0 África do Sul:            20,0 África do Sul:            20,0 África do Sul:            20,0 ---- eucaliptoeucaliptoeucaliptoeucalipto
� Portugal :                  12,0 Portugal :                  12,0 Portugal :                  12,0 Portugal :                  12,0 ---- eucaliptoeucaliptoeucaliptoeucalipto
� Espanha :                 10,0 Espanha :                 10,0 Espanha :                 10,0 Espanha :                 10,0 ---- eucaliptoeucaliptoeucaliptoeucalipto
� Chile:                        30,0 Chile:                        30,0 Chile:                        30,0 Chile:                        30,0 –––– eucalipto e 22,0 eucalipto e 22,0 eucalipto e 22,0 eucalipto e 22,0 ---- pinuspinuspinuspinus
� N. Zelândia:              22,0 N. Zelândia:              22,0 N. Zelândia:              22,0 N. Zelândia:              22,0 ---- pinus pinus pinus pinus 

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Poyry em BracelpaPoyry em BracelpaPoyry em BracelpaPoyry em Bracelpa---- 2007 e 2007 e 2007 e 2007 e Manoel de Freitas ConsultoriaManoel de Freitas ConsultoriaManoel de Freitas ConsultoriaManoel de Freitas Consultoria



�INCREMENTO MEDIO ANUAL INCREMENTO MEDIO ANUAL INCREMENTO MEDIO ANUAL INCREMENTO MEDIO ANUAL ---- mmmm3333/ha/ha/ha/ha.ano c/ casca.ano c/ casca.ano c/ casca.ano c/ casca – 1111ª ROTAÇÃO (+ ª ROTAÇÃO (+ ª ROTAÇÃO (+ ª ROTAÇÃO (+ ---- 10%)10%)10%)10%)
BaixoBaixoBaixoBaixo –––– 30 m30 m30 m30 m3333 – solo arenoso – déficit hídrico alto (acima de 200 mm/ano) 
MMMMéééédidididioooo –––– 35 m35 m35 m35 m3333 – arenoso/argiloso – déficit hídrico médio (100 a 200 mm/ano) 
AltoAltoAltoAlto –––– 40 m40 m40 m40 m3333 – argiloso/arenoso – déficit hídrico baixo ( menos de 100 mm/ano) 
Muito alto Muito alto Muito alto Muito alto –––– 45 m45 m45 m45 m3333 – solo argiloso – sem déficit hídrico

PRODUTIVIDADES MÉDIAS PARA O EUCALIPTO NO 
BRASIL

notnotnotnotaaaa:::: IMA nas rotações seguintes diminui entre 10 e 15% após cada corte.

�IMAIMAIMAIMA---- visão macro por estado
BaixoBaixoBaixoBaixo/m/m/m/méééédidididioooo –––– MS/SP/AP/RS/MG/MA/MT
MMMMéééédidididioooo////altoaltoaltoalto –––– PR/SC/BA/SP/PR/ES/PA/MG/MA/MT
Muito altoMuito altoMuito altoMuito alto –––– PR/SC/BA

Fonte: banco de dados de Manoel de Freitas ConsultoriaFonte: banco de dados de Manoel de Freitas ConsultoriaFonte: banco de dados de Manoel de Freitas ConsultoriaFonte: banco de dados de Manoel de Freitas Consultoria



AREAS ESTIMADAS PARA ALGUNS PROJETOS INDUSTRIAIS À BASE DE AREAS ESTIMADAS PARA ALGUNS PROJETOS INDUSTRIAIS À BASE DE AREAS ESTIMADAS PARA ALGUNS PROJETOS INDUSTRIAIS À BASE DE AREAS ESTIMADAS PARA ALGUNS PROJETOS INDUSTRIAIS À BASE DE 
EUCALIPTOS, COM FLORESTAS CRESCENDO 40m3/ha.anoEUCALIPTOS, COM FLORESTAS CRESCENDO 40m3/ha.anoEUCALIPTOS, COM FLORESTAS CRESCENDO 40m3/ha.anoEUCALIPTOS, COM FLORESTAS CRESCENDO 40m3/ha.ano

Exemplos de projetos industriais:

Fábricas de CeluloseFábricas de CeluloseFábricas de CeluloseFábricas de Celulose: 130.000 ha de eucaliptos para 1,3 milhão de t/ano (4 m3 c/c/t)Fábricas de CeluloseFábricas de CeluloseFábricas de CeluloseFábricas de Celulose: 130.000 ha de eucaliptos para 1,3 milhão de t/ano (4 m3 c/c/t)

Fábricas de PainéisFábricas de PainéisFábricas de PainéisFábricas de Painéis: 15.000 ha de eucaliptos para 300.000 m3/ano (2m3 c/c/m3)

Cavacos para exportação Cavacos para exportação Cavacos para exportação Cavacos para exportação : 15.000 ha para 420.000 t verdes s/c/ano.( 1,39 m3 c/c/t verde)

NotaNotaNotaNota: acrescente-se a estes totais de áreas mais 54% de terras para compor reservas, 
áreas de preservação permanente e outros usos.



� RotaRotaRotaRotação: em média a cada 7 anosção: em média a cada 7 anosção: em média a cada 7 anosção: em média a cada 7 anos---- corte rasocorte rasocorte rasocorte raso

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

� Espaçamentos Espaçamentos Espaçamentos Espaçamentos mmmmais praticados ais praticados ais praticados ais praticados ---- 3.0 m x 2.0 m, 3.0m x 2.5 m 3.0 m x 2.0 m, 3.0m x 2.5 m 3.0 m x 2.0 m, 3.0m x 2.5 m 3.0 m x 2.0 m, 3.0m x 2.5 m e e e e 3.0 m x 3.0 m3.0 m x 3.0 m3.0 m x 3.0 m3.0 m x 3.0 m

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

SISTEMAS DE MANEJO MAIS EMPREGADOS PARA SISTEMAS DE MANEJO MAIS EMPREGADOS PARA SISTEMAS DE MANEJO MAIS EMPREGADOS PARA SISTEMAS DE MANEJO MAIS EMPREGADOS PARA 
EUCALIPTOSEUCALIPTOSEUCALIPTOSEUCALIPTOS

desramasdesramasdesramasdesramas---- desbastes ( aos 4desbastes ( aos 4desbastes ( aos 4desbastes ( aos 4---- 8 e 12 anos) e corte final entre 15 e 20 anos.8 e 12 anos) e corte final entre 15 e 20 anos.8 e 12 anos) e corte final entre 15 e 20 anos.8 e 12 anos) e corte final entre 15 e 20 anos.

EucalEucalEucalEucaliptos aiptos aiptos aiptos a 5.05.05.05.0 m x 2.0 m m x 2.0 m m x 2.0 m m x 2.0 m para para para para 
serrariaserrariaserrariaserraria---- ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

Serraria a base de eucaliptoSerraria a base de eucaliptoSerraria a base de eucaliptoSerraria a base de eucalipto----
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina



TECNOLOGIAS FLORESTAIS MAIS ATUAIS NO TECNOLOGIAS FLORESTAIS MAIS ATUAIS NO TECNOLOGIAS FLORESTAIS MAIS ATUAIS NO TECNOLOGIAS FLORESTAIS MAIS ATUAIS NO 
CULTIVO DO EUCALIPTOCULTIVO DO EUCALIPTOCULTIVO DO EUCALIPTOCULTIVO DO EUCALIPTO

Plantio irrigadoPlantio irrigadoPlantio irrigadoPlantio irrigado

Viveiro clonalViveiro clonalViveiro clonalViveiro clonal Subsolagem e adubaçãoSubsolagem e adubaçãoSubsolagem e adubaçãoSubsolagem e adubação

Controle do mato com herbicidasControle do mato com herbicidasControle do mato com herbicidasControle do mato com herbicidas

Jardim clonalJardim clonalJardim clonalJardim clonal

Corte mecanizado aos 7 anosCorte mecanizado aos 7 anosCorte mecanizado aos 7 anosCorte mecanizado aos 7 anos



� FinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamento ao reflorestamentoao reflorestamentoao reflorestamentoao reflorestamento
-Proplora para pequenos projetos: até uns 50 ha.
-FCO

� Modalidades de execução no reflorestamentoModalidades de execução no reflorestamentoModalidades de execução no reflorestamentoModalidades de execução no reflorestamento
-Através de empreiteiras especializadas: mais comum
-estrutura própria: menos comum.

FINAFINAFINAFINANCIAMENTOS DISPONÍVEIS E MODALIDADES DE NCIAMENTOS DISPONÍVEIS E MODALIDADES DE NCIAMENTOS DISPONÍVEIS E MODALIDADES DE NCIAMENTOS DISPONÍVEIS E MODALIDADES DE 
EXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃO

Plantio através de empreiteirosPlantio através de empreiteirosPlantio através de empreiteirosPlantio através de empreiteirosMudas clonais em Casa de VegetaçãoMudas clonais em Casa de VegetaçãoMudas clonais em Casa de VegetaçãoMudas clonais em Casa de Vegetação



Eucalipto é um gênero florestal Eucalipto é um gênero florestal Eucalipto é um gênero florestal Eucalipto é um gênero florestal 
extraordinário. Há eucaliptos praticamente extraordinário. Há eucaliptos praticamente extraordinário. Há eucaliptos praticamente extraordinário. Há eucaliptos praticamente 

TERRAS APTAS AO REFLORESTAMENTOTERRAS APTAS AO REFLORESTAMENTOTERRAS APTAS AO REFLORESTAMENTOTERRAS APTAS AO REFLORESTAMENTO

extraordinário. Há eucaliptos praticamente extraordinário. Há eucaliptos praticamente extraordinário. Há eucaliptos praticamente extraordinário. Há eucaliptos praticamente 
para quase todos os tipos de solos e para quase todos os tipos de solos e para quase todos os tipos de solos e para quase todos os tipos de solos e 
climasclimasclimasclimas

Terras típicas de cerrado antropizado aptas ao Terras típicas de cerrado antropizado aptas ao Terras típicas de cerrado antropizado aptas ao Terras típicas de cerrado antropizado aptas ao 
reflorestamento com eucaliptosreflorestamento com eucaliptosreflorestamento com eucaliptosreflorestamento com eucaliptos



�CUSTOS DE REFLORESTAMENTO PARA CUSTOS DE REFLORESTAMENTO PARA CUSTOS DE REFLORESTAMENTO PARA CUSTOS DE REFLORESTAMENTO PARA 1111ª ROTAÇÃOª ROTAÇÃOª ROTAÇÃOª ROTAÇÃO ((((R$R$R$R$/ha)/ha)/ha)/ha)
custos operacionais e administrativos.custos operacionais e administrativos.custos operacionais e administrativos.custos operacionais e administrativos.

1111o anoo anoo anoo ano 7 7 7 7 anosanosanosanos
Muito baixoMuito baixoMuito baixoMuito baixo 2.900 3.700
BaixoBaixoBaixoBaixo 3.200 4.100
MMMMéééédidididioooo 3.600 4.600
AltoAltoAltoAlto 4.100 5.300

DADOS GERAIS DE CUSTOS PARA REFLORESTAMENTO COM DADOS GERAIS DE CUSTOS PARA REFLORESTAMENTO COM DADOS GERAIS DE CUSTOS PARA REFLORESTAMENTO COM DADOS GERAIS DE CUSTOS PARA REFLORESTAMENTO COM 
EUCALIPTOS E APROVEITAMENTO DE TERRASEUCALIPTOS E APROVEITAMENTO DE TERRASEUCALIPTOS E APROVEITAMENTO DE TERRASEUCALIPTOS E APROVEITAMENTO DE TERRAS

AltoAltoAltoAlto 4.100 5.300
MédiaMédiaMédiaMédia 3.4503.4503.4503.450 4.4254.4254.4254.425

notnotnotnotaaaa:::: em áreas acidentadas pode chegar a custar de 25% a 50% mais.
�PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE TERRASPERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE TERRASPERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE TERRASPERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS (%)(%)(%)(%)

Alto   Alto   Alto   Alto   72%
MedMedMedMedio:io:io:io: 65% 
Baixo:Baixo:Baixo:Baixo: 60%
Muito baixo:     Muito baixo:     Muito baixo:     Muito baixo:     50%

CUSTOS MÉDIOS DE COLHEITA E CARGA :  R$ 25,00/m3CUSTOS MÉDIOS DE COLHEITA E CARGA :  R$ 25,00/m3CUSTOS MÉDIOS DE COLHEITA E CARGA :  R$ 25,00/m3CUSTOS MÉDIOS DE COLHEITA E CARGA :  R$ 25,00/m3
Fonte: banco de dados de Manoel de Freitas ConsultoriaFonte: banco de dados de Manoel de Freitas ConsultoriaFonte: banco de dados de Manoel de Freitas ConsultoriaFonte: banco de dados de Manoel de Freitas Consultoria



�Para processo( celulose e painéis) ou para energia ( como lenha, Para processo( celulose e painéis) ou para energia ( como lenha, Para processo( celulose e painéis) ou para energia ( como lenha, Para processo( celulose e painéis) ou para energia ( como lenha, 
cavacos ou  para carvão vegetal )cavacos ou  para carvão vegetal )cavacos ou  para carvão vegetal )cavacos ou  para carvão vegetal )---- R$ 39,00 a  60,00/m3 em pé.R$ 39,00 a  60,00/m3 em pé.R$ 39,00 a  60,00/m3 em pé.R$ 39,00 a  60,00/m3 em pé.

�Para serrariaPara serrariaPara serrariaPara serraria---- R$ 60,00 a 90,00/m3  em pé R$ 60,00 a 90,00/m3  em pé R$ 60,00 a 90,00/m3  em pé R$ 60,00 a 90,00/m3  em pé 

�PostesPostesPostesPostes---- R$ 75,00 a 105,00/m3 R$ 75,00 a 105,00/m3 R$ 75,00 a 105,00/m3 R$ 75,00 a 105,00/m3 

ALGUMAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DE EUCALIPTOS NO MERCADOALGUMAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DE EUCALIPTOS NO MERCADOALGUMAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DE EUCALIPTOS NO MERCADOALGUMAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DE EUCALIPTOS NO MERCADO

�PostesPostesPostesPostes---- R$ 75,00 a 105,00/m3 R$ 75,00 a 105,00/m3 R$ 75,00 a 105,00/m3 R$ 75,00 a 105,00/m3 

�Pontaletes Pontaletes Pontaletes Pontaletes ---- R$ 60,00 a 90,00/m3R$ 60,00 a 90,00/m3R$ 60,00 a 90,00/m3R$ 60,00 a 90,00/m3

�Moirões Moirões Moirões Moirões ---- R$ 60,00 a 90,00/m3R$ 60,00 a 90,00/m3R$ 60,00 a 90,00/m3R$ 60,00 a 90,00/m3

�Nota: 1 m3 = 1,5 estéreos(st)Nota: 1 m3 = 1,5 estéreos(st)Nota: 1 m3 = 1,5 estéreos(st)Nota: 1 m3 = 1,5 estéreos(st)

---- FonteFonteFonteFonte: Banco de dados de Manoel de Freitas Consultoria: Banco de dados de Manoel de Freitas Consultoria: Banco de dados de Manoel de Freitas Consultoria: Banco de dados de Manoel de Freitas Consultoria



�Incluindo custos de reflorestamento e terra, os dados atuais tem demonstrado 
que a taxa interna de retorno-juro real- nas regiões com vocação para 
reflorestamento com eucalipto-poderá variar entre 8 e 11%%%% ao ano, para o 
período de 21 anos ( 3 cortes 

RETORNOS FINANCEIROS ESPERADOS PARA O RETORNOS FINANCEIROS ESPERADOS PARA O RETORNOS FINANCEIROS ESPERADOS PARA O RETORNOS FINANCEIROS ESPERADOS PARA O 
EUCALIPTOEUCALIPTOEUCALIPTOEUCALIPTO

período de 21 anos ( 3 cortes 
�Caso desconsideremos o valor da terra, a taxa interna de retorno subirá para 
15 a 20%%%% ao ano em média. 



Um pouco de história...Um pouco de história...



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE VIVEIROS FLORESTAIS

1970 ATUALMENTE

ATUALMENTE

Viveiro da PlantarViveiro da PlantarViveiro da PlantarViveiro da Plantar
ItumbiaraItumbiaraItumbiaraItumbiara----GoGoGoGo



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE PROCESSOS DE PLANTIO

1970 ATUALMENTE



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE CONTROLE DE 
MATOCOMPETIÇÃO

1970 ATUALMENTE



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE COLHEITA FLORESTAL

1970

ATUALMENTE



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO DE 
CARREGAMENTO

1970

ATUALMENTEATUALMENTE



Contudo, apesar da grande evolução 
tecnológica observada ao longo da história há
PONTOS À EXAMINAR QUANTO AO 

MANEJO DE EUCALIPTOS:  Podem fazer a MANEJO DE EUCALIPTOS:  Podem fazer a 
diferença entre sucesso e fracasso, ganho ou 

perda, no investimento florestal.
Vejamos a seguir.....



OS INVESTIMENTOS EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS REQUEREM O OS INVESTIMENTOS EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS REQUEREM O OS INVESTIMENTOS EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS REQUEREM O OS INVESTIMENTOS EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS REQUEREM O 
CUIDADOSO EXAME QUANTO A TERRAS, VALOR GENÉTICO DAS CUIDADOSO EXAME QUANTO A TERRAS, VALOR GENÉTICO DAS CUIDADOSO EXAME QUANTO A TERRAS, VALOR GENÉTICO DAS CUIDADOSO EXAME QUANTO A TERRAS, VALOR GENÉTICO DAS 
MUDAS, USO CORRETO DE INSUMOS......MUDAS, USO CORRETO DE INSUMOS......MUDAS, USO CORRETO DE INSUMOS......MUDAS, USO CORRETO DE INSUMOS......

terras:. valores de aquisição 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.
Terras bem localizadas, próximas a boas estradas, de fácil acesso e prioritariamente bem 
situadas em relação ao mercado, farão toda a diferença no retorno do investimentosituadas em relação ao mercado, farão toda a diferença no retorno do investimento

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

insumos : fertilizantes podem aumentar a produção até 40% dependendo da espécie e da 
intensidade a ser utilizada.

uma boa e detalhada estimativa de custos de implantação e manutenção florestal é 

absolutamente necessária para trazer segurança ao retorno financeiro esperado



ERROS NO PREPARO DO SOLOERROS NO PREPARO DO SOLOERROS NO PREPARO DO SOLOERROS NO PREPARO DO SOLO

Bordaduras com defeito de subsolagem e adubaçãoBordaduras com defeito de subsolagem e adubaçãoBordaduras com defeito de subsolagem e adubaçãoBordaduras com defeito de subsolagem e adubação Subsolagem a favor das águasSubsolagem a favor das águasSubsolagem a favor das águasSubsolagem a favor das águas

Coveamento simples versus subsolagemCoveamento simples versus subsolagemCoveamento simples versus subsolagemCoveamento simples versus subsolagem---- + + + + ---- 1 ano de idade1 ano de idade1 ano de idade1 ano de idade



ERROS NA HORA DE REPLANTAR E ADUBARERROS NA HORA DE REPLANTAR E ADUBARERROS NA HORA DE REPLANTAR E ADUBARERROS NA HORA DE REPLANTAR E ADUBAR

Atraso na adubação ( à esquerda )Atraso na adubação ( à esquerda )Atraso na adubação ( à esquerda )Atraso na adubação ( à esquerda )---- eucalipto com 4 anos.eucalipto com 4 anos.eucalipto com 4 anos.eucalipto com 4 anos.Atraso de replantioAtraso de replantioAtraso de replantioAtraso de replantio



DESCUIDO NO COMBATE À FORMIGA

Áreas com enormes “reboleiras” causadas por formigaÁreas com enormes “reboleiras” causadas por formigaÁreas com enormes “reboleiras” causadas por formigaÁreas com enormes “reboleiras” causadas por formiga



ERROS NOS TRATOS CULTURAISERROS NOS TRATOS CULTURAISERROS NOS TRATOS CULTURAISERROS NOS TRATOS CULTURAIS---- MatoMatoMatoMato----competiçãocompetiçãocompetiçãocompetição

Infestação de corda de viola em área Infestação de corda de viola em área Infestação de corda de viola em área Infestação de corda de viola em área 
recém plantada com eucaliptosrecém plantada com eucaliptosrecém plantada com eucaliptosrecém plantada com eucaliptos

Mudas afetadas pela concorrência com braquiáriaMudas afetadas pela concorrência com braquiáriaMudas afetadas pela concorrência com braquiáriaMudas afetadas pela concorrência com braquiária



ERROS NA ESCOLHA DO MATERIAL GENÉTICOERROS NA ESCOLHA DO MATERIAL GENÉTICOERROS NA ESCOLHA DO MATERIAL GENÉTICOERROS NA ESCOLHA DO MATERIAL GENÉTICO

Erro na escolha do clone: morte por não adaptaçãoErro na escolha do clone: morte por não adaptaçãoErro na escolha do clone: morte por não adaptaçãoErro na escolha do clone: morte por não adaptação---- MG.MG.MG.MG.

Ambas florestas com 4 anos de idade na mesma regiãoAmbas florestas com 4 anos de idade na mesma regiãoAmbas florestas com 4 anos de idade na mesma regiãoAmbas florestas com 4 anos de idade na mesma região
Clone Clone Clone Clone Semente não melhoradaSemente não melhoradaSemente não melhoradaSemente não melhorada



DIFERENTES ESPAÇAMENTOS PODEM RESULTAR EM DIFERENTES DIFERENTES ESPAÇAMENTOS PODEM RESULTAR EM DIFERENTES DIFERENTES ESPAÇAMENTOS PODEM RESULTAR EM DIFERENTES DIFERENTES ESPAÇAMENTOS PODEM RESULTAR EM DIFERENTES 
PRODUÇÕES.PRODUÇÕES.PRODUÇÕES.PRODUÇÕES.

RESULTADOS DE PRODUÇÃO AOS 7 ANOSRESULTADOS DE PRODUÇÃO AOS 7 ANOSRESULTADOS DE PRODUÇÃO AOS 7 ANOSRESULTADOS DE PRODUÇÃO AOS 7 ANOS
Espaçamento em metros.Espaçamento em metros.Espaçamento em metros.Espaçamento em metros.
5,0 x 2,0 5,0 x 2,0 5,0 x 2,0 5,0 x 2,0 ---- 29,6 m3/ha.ano29,6 m3/ha.ano29,6 m3/ha.ano29,6 m3/ha.ano
3,0 x 4,0 3,0 x 4,0 3,0 x 4,0 3,0 x 4,0 –––– 30,6 m3/ha.ano30,6 m3/ha.ano30,6 m3/ha.ano30,6 m3/ha.ano
3,0 x 3,0 3,0 x 3,0 3,0 x 3,0 3,0 x 3,0 –––– 31,4 m3/ha.ano31,4 m3/ha.ano31,4 m3/ha.ano31,4 m3/ha.ano3,0 x 3,0 3,0 x 3,0 3,0 x 3,0 3,0 x 3,0 –––– 31,4 m3/ha.ano31,4 m3/ha.ano31,4 m3/ha.ano31,4 m3/ha.ano
4,5 x 2,0 4,5 x 2,0 4,5 x 2,0 4,5 x 2,0 –––– 32,4 m3/ha.ano32,4 m3/ha.ano32,4 m3/ha.ano32,4 m3/ha.ano
4,0 x 2,0 4,0 x 2,0 4,0 x 2,0 4,0 x 2,0 –––– 32,4 m3/ha.ano32,4 m3/ha.ano32,4 m3/ha.ano32,4 m3/ha.ano
3,0 x 2,5 3,0 x 2,5 3,0 x 2,5 3,0 x 2,5 –––– 34,3 m3/ha.ano34,3 m3/ha.ano34,3 m3/ha.ano34,3 m3/ha.ano
3,0 x 2,0 3,0 x 2,0 3,0 x 2,0 3,0 x 2,0 –––– 36,9 m3/ha.ano36,9 m3/ha.ano36,9 m3/ha.ano36,9 m3/ha.ano

Fonte: Anais - XIII Seminário de Atualização - Sistemas de Colheita de Madeira e Transporte 
Florestal



FALTA DE ESQUEMA DE COMBATE À INCÊNDIOSFALTA DE ESQUEMA DE COMBATE À INCÊNDIOSFALTA DE ESQUEMA DE COMBATE À INCÊNDIOSFALTA DE ESQUEMA DE COMBATE À INCÊNDIOS

Área de pinus queimada em 2007Área de pinus queimada em 2007Área de pinus queimada em 2007Área de pinus queimada em 2007



�A cultura do eucalipto é um bom negócio?  A cultura do eucalipto é um bom negócio?  A cultura do eucalipto é um bom negócio?  A cultura do eucalipto é um bom negócio?  sim, sem  nenhuma dúvidasim, sem  nenhuma dúvidasim, sem  nenhuma dúvidasim, sem  nenhuma dúvida....

�Além disso, gera muitos benefícios sociais e ambientais. Além disso, gera muitos benefícios sociais e ambientais. Além disso, gera muitos benefícios sociais e ambientais. Além disso, gera muitos benefícios sociais e ambientais. 

�No entanto, requer práticas corretas e específicas de reflorestamento, caso contrário, No entanto, requer práticas corretas e específicas de reflorestamento, caso contrário, No entanto, requer práticas corretas e específicas de reflorestamento, caso contrário, No entanto, requer práticas corretas e específicas de reflorestamento, caso contrário, 
perdas de produção atingirão níveis de até 50% ou mais, como atestam as experiências de perdas de produção atingirão níveis de até 50% ou mais, como atestam as experiências de perdas de produção atingirão níveis de até 50% ou mais, como atestam as experiências de perdas de produção atingirão níveis de até 50% ou mais, como atestam as experiências de 
campo.campo.campo.campo.

CONCLUSÕES FINAISCONCLUSÕES FINAISCONCLUSÕES FINAISCONCLUSÕES FINAIS

�Perdas de produção se traduzem em redução de renda ou prejuízos nos investimentos. Perdas de produção se traduzem em redução de renda ou prejuízos nos investimentos. Perdas de produção se traduzem em redução de renda ou prejuízos nos investimentos. Perdas de produção se traduzem em redução de renda ou prejuízos nos investimentos. 
também, tão negativo quanto, implicam em subtambém, tão negativo quanto, implicam em subtambém, tão negativo quanto, implicam em subtambém, tão negativo quanto, implicam em sub----utilizar o solo, um bem já imobilizado.utilizar o solo, um bem já imobilizado.utilizar o solo, um bem já imobilizado.utilizar o solo, um bem já imobilizado.

�Desta maneira, o mais acertado a fazer é executar plantios utilizando o estado da arte dos Desta maneira, o mais acertado a fazer é executar plantios utilizando o estado da arte dos Desta maneira, o mais acertado a fazer é executar plantios utilizando o estado da arte dos Desta maneira, o mais acertado a fazer é executar plantios utilizando o estado da arte dos 
conhecimentos, hoje representado por material genético melhorado  e de alto valor, preparo conhecimentos, hoje representado por material genético melhorado  e de alto valor, preparo conhecimentos, hoje representado por material genético melhorado  e de alto valor, preparo conhecimentos, hoje representado por material genético melhorado  e de alto valor, preparo 
adequado do terreno, adubação balanceada e tratos culturais nos momentos certos. adequado do terreno, adubação balanceada e tratos culturais nos momentos certos. adequado do terreno, adubação balanceada e tratos culturais nos momentos certos. adequado do terreno, adubação balanceada e tratos culturais nos momentos certos. 

� e,  contando com assistência de profissionais ou empresas de reconhecida capacidade e,  contando com assistência de profissionais ou empresas de reconhecida capacidade e,  contando com assistência de profissionais ou empresas de reconhecida capacidade e,  contando com assistência de profissionais ou empresas de reconhecida capacidade 
técnica.técnica.técnica.técnica.



MUITO OBRIGADO!MUITO OBRIGADO!MUITO OBRIGADO!MUITO OBRIGADO!
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