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• Fundada em 1955
• Entidade do setor privado florestal
• Abrangência nacional
• Membro do CONAMA, CONAFLOR, CERFLOR, FCMM, CGFLOP

AÇÕES
• Política e legislação florestal brasileira
• Promoção de congressos, cursos e seminários

SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA

• Promoção de congressos, cursos e seminários
• Publicação e divulgação de informações de interesse do setor
• Participação em fóruns nacionais e internacionais (FAO, ISO)

MISSÃO
• Promover a sustentabilidade da silvicultura nacional

PRINCÍPIOS
• Legais / Ambientais / Sociais / Econômicos / Tecnológicos



Bens e Serviços
Nível de Benefício

UMF - Locais Nacional Global

Madeira X
Produtos não madeireiros X
Microbacias X X
Proteção do solo e dos nutrientes X X

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS FLORESTAIS 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO MFS

Proteção do solo e dos nutrientes X X
Proteção contra vento e barulho X X
Moderação microclimática X X X
Valores culturais e espirituais X X
Valores estéticos e paisagens X X X
Biodiversidade X X X
Estabilidade climática X X
Inclusão Social X X X



FLORESTA
ORIGINAL

suporte à vida, biodiversidade, lazer e 
turismo na natureza selvagem

FLORESTA
MODIFICADA

suporte à vida, biodiversidade,produção
sustentável

FLORESTA
PLANTADA

produção sustentável madeireira 
e não madeireira,

relativo suporte à vida e biodiversidade

TERRA AGRO agricultura sustentável,algum suporte

USO ECOSSISTÊMICO DO SOLO

TERRA AGRO
PECUÁRIA

agricultura sustentável,algum suporte
à vida  e biodiversidade

TERRA 
URBANA

desenvolvimento 
urbano   sustentável

TERRA DEGRADADA reabilitação

POTENCIALMENTE
SUSTENTÁVEL

INSUSTENTÁVEL

Fonte: ONU



ÁREA FLORESTAL EXISTENTE NO MUNDO

- Naturais =   3.682 bilhões ha (95%)

- Plantadas =   187 milhões ha (5%)

- Total  =        3.869 bilhões ha (100%)

FLORESTAS E SUPRIMENTO DE MADEIRA

SUPRIMENTO DE MADEIRA

- Naturais  =   65%

- Plantadas = 35% Usos

Fonte: FAO, 2005



INDICADORES ECONÔMICOS DO SETOR DE BASE 
FLORESTAL NO BRASIL – 2005

3,5%Participação no PIB

US$ 9,9 bilhões (8,4% do Brasil)Exportações

US$ 27,8 bilhõesValor da Produção

Superávit da balança comercial 14,2%

Geração de empregos 6,7 milhões (diretos, indiretos e efeito renda)

Fonte: Banco de Dados SBS.

Geração de empregos



FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL - 2006

Eucalyptus - 3,5 milhões ha
Pinus       - 1,8 milhão ha
Outras Espécies – 370 mil ha

Área = 5,67 milhões ha (0,6% do 
território nacional)

Consumo de Madeira = 156 milhões m³/ano

Área Plantada em 2006 = 627 mil ha

Florestas Certificadas = 3 milhões ha



IMPORTÂNCIA DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS (1)

• Econômica
– Homogeneidade da matéria-prima
– Acesso à matéria-prima
– Produção concentrada
– Elevada produtividade
– Base da economia florestal em muitos países

• Ambiental
- Proteção de bacias hidrográficas- Proteção de bacias hidrográficas
- Proteção de solos
- Seqüestro de carbono
- Biodiversidade

• Social
- Geração de empregos
- Participação no PIB
- Exportações
- Impostos

Fonte: SBS



IMPORTÂNCIA DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS (2)

• Reposição de Áreas Desmatadas
- Desmatamento = 16,1 x 106 ha/ano

- Expansão natural = 3,6 x 106 ha/ano

- Plantações florestais = 3,1 x 106 ha/ano

(Repõem ± 20% dos desmatamentos todo ano)

(Década 90)

• Suprimento de Madeira Industrial
- Chile = 84%

- Nova Zelândia = 99%

- Brasil = 64%

Fonte: FAO, 2005



A CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL

Lenha
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Fonte: Adaptado de Vieira, L

Indústria Química

Farmacêutica

Alimentícia, etc.

Óleos Essenciais

Resinas

Tanino

Mel

Frutos

Prestadores de 
Serviços

Produtos Não 
Madeireiros



DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS



� Desmatamento

� Globalização da economia e da comunicação

� Proteção do meio ambiente – Florestas têm múltiplas funções

� Busca por melhor qualidade de vida

� Fortalecimento das ONG´s / Associações de consumidores

PRESSÕES PELA SUSTENTABILIDADE FLORESTAL

� Fortalecimento das ONG´s / Associações de consumidores

� Considerações sobre o ciclo de vida dos produtos

� Padrões ambientais legais x Padrões ambientais de mercado

� Políticas empresariais

� Políticas de financiamento

� Políticas governamentais



CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE FLORESTAL

DEFINIÇÃO HELSINKI: MFS é o processo de administrar terras florestais
permanentes para atingir um ou mais objetivos específicos de manejo com
respeito à produção de fluxo contínuo de produtos / serviços florestais
desejados, sem a redução indevida de seus valores inerentes, da produtividade
futura e sem efetuar danos indesejáveis sobre o ambiente físico e social

DEFINIÇÃO ITTO: MFS significa gestão e uso de florestas e terras florestais
de modo que mantenham sua biodiversidade, produtividade, capacidade dede modo que mantenham sua biodiversidade, produtividade, capacidade de
regeneração, vitalidade e potencial de preencher, agora e no futuro, funções
sociais, econômicas e ecológicas em nível local, nacional e global que não cause
danos a outros ecossistemas

DEFINIÇÃO BRASIL (Lei 11.284/06): Administração para a obtenção de
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos
de sustentação do ecossistema objeto do manejo, e considerando-se,
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies
madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como
a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal



PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE
MEIO AMBIENTE E FLORESTAS

Qual destes é o principal problema 
ambiental no Brasil?

Destruição das florestas                      35%

Qual o principal motivo de orgulho nacional?
Floresta Amazônica                     28%
Fonte: Jornal OESP pesquisa MMA / ISER 2002.

Destruição das florestas                      35%

Poluição das águas                              18%

Poluição do ar                                       15%

Lixo urbano                                           14%

Esgoto urbano                                      13%

Outros                                                      1%

Não opinou                                              5%
Fonte: CNI / Ibope 1998.



OPORTUNIDADES

Vantagens Comparativas e Competitivas do Brasil

� Solos e clima favoráveis 
� Disponibilidade de terras
� Disponibilidade de mão-de-obra
� Conhecimento científico e tecnológico
� Alta Produtividade

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO FLORESTAL
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� Alta Produtividade
� Capacidade organizacional da iniciativa privada
� Indústria de bens de capital
� Mercado interno e externo
� Agregação de valor (clusters)
� Baixo custo de produção
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OPORTUNIDADES

•Expansão da base florestal plantada com recuperação de áreas 
degradadas

•Metas: plantio anual de 500 mil ha / aumentar para 30% a 
participação do pequeno produtor

•Expansão da área florestal manejada

Programa Nacional de Florestas

•Expansão da área florestal manejada

•Metas: aumentar para 15 milhões de ha a área de florestas 
naturais / garantir que 30% da área manejada seja em florestas 
sociais (manejo comunitário e familiar)



OPORTUNIDADES

•Institui o Serviço Florestal Brasileiro

•Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal

•Descentraliza a gestão, delegando aos órgãos ambientais estaduais a 

Gestão de Florestas Públicas
(Cerca de 65% das florestas do Brasil estão em terras públicas; 75% 
na Amazônia)

•Descentraliza a gestão, delegando aos órgãos ambientais estaduais a 
exploração de florestas públicas e privadas

IMPACTOS ESPERADOS

•Áreas sob manejo comunitário: 25 milhões ha

•Área total em concessões: 13 milhões ha (3% da Amazônia)

•Receita anual direta: R$ 187 milhões

•Arrecadação anual de impostos: R$ 1,9 bilhão

•Geração de empregos: 140 mil



OPORTUNIDADES

•Investimentos programados em andamento

•Demanda aquecida

•Rentabilidade do negócio florestal e industrial

•Inserção de pequenos e médios produtores

•Uso múltiplo da madeira e da floresta•Uso múltiplo da madeira e da floresta

•Consolidação de pólos de desenvolvimento florestal

•Protocolo de Kyoto

•Competitividade

•Produtos de clase mundial

•Fechamento de plantas industriais no hemisfério norte

•Certificação Florestal



CERTIFICAÇÃO E MELHORIAS AMBIENTAIS

- Conservação de recursos hídricos

- Área de Reserva Legal

- Área de Preservação Permanente

- Estabelecimento de corredores ecológicos

BIOSFERA

REGIÃO

PAISAGEM

MICROBACIA

UMF- Estabelecimento de corredores ecológicos



CERTIFICAÇÃO E MELHORIAS AMBIENTAIS

- Respeito à biodiversidade

- Proteção de ecossistemas com importância cultural, histórica, ambiental

- Proteção de fauna e flora

- Demarcação e proteção dos habitats da fauna- Demarcação e proteção dos habitats da fauna

- Proibição / controle de caça e pesca



CERTIFICAÇÃO E MELHORIAS AMBIENTAIS

- Conservação do solo

- Recuperação de áreas degradadas

- Estabelecimento adequado da malha viária

- Colheita com impacto reduzido- Colheita com impacto reduzido



CERTIFICAÇÃO E MELHORIAS SOCIAIS

– Geração de emprego e renda

– Cumprimento da legislação trabalhista

– Direitos dos trabalhadores

– Condições de saúde e higiene– Condições de saúde e higiene

– Alimentação e alojamentos adequados

– Segurança do trabalhador



CERTIFICAÇÃO E MELHORIAS SOCIAIS

- Treinamento e capacitação dos trabalhadores

- Formação de expertises nacionais

- Estímulo a empreendedores locais

- Fomento florestal- Fomento florestal



CERTIFICAÇÃO E MELHORIAS SOCIAIS

- Respeito aos direitos de posse ou uso da terra

- Legalidade tributária e recolhimento de impostos

- Relacionamento entre a organização e comunidades locais

- Participação da comunidade local no quadro de trabalhadores da organização- Participação da comunidade local no quadro de trabalhadores da organização

- Programas de alfabetização, educação ambiental, higiene, saúde e segurança



• Diversidade ecológica e sócio-econômica

• Infraestrutura e logística

• Longo prazo de maturação / retorno do investimento

• Linhas de financiamento ainda inadequadas

• Insegurança fundiária e conflitos politizados  pelo uso dos recursos 
naturais

DESAFIOS PARA O SETOR FLORESTAL

naturais

• Estatísticas e informações de mercado confiáveis

• Base científica para novos modelos de produção

• Silvicultura de espécies nativas

• Agrosilvicultura



• Barreiras culturais para adoção de novas tecnologias
• Escassez de recursos humanos e materiais
• Paradigmas sobre florestas plantadas (mitos e verdades)
• Capacitação de produtores rurais
• Política e legislação florestal / ambiental complexa
• Autoridade difusa (União x Estados x Municípios)

DESAFIOS PARA O SETOR FLORESTAL

• Autoridade difusa (União x Estados x Municípios)
• Manejo florestal sustentável como despesa e não como investimento

• Custos e benefícios não compartilhados euitativamente entre 
clientes e produtores

• Benefícios não quantificados e não percebidos em termos 
monetários

• Florestas e agenda internacional
• Pagamento de serviços ambientais



COMPETÊNCIA
• Qualidade de quem é capaz de resolver / fazer
• Significa: capacidade / habilidade /aptidão
• Exige: dominar as vantagens comparativas

POSTURA

PERFIL DO PROFISSIONAL PARA MELHOR ATENDER AS 
OPORTUNIDADES E DESAFIOS

POSTURA

• Pautar a carreira pela ética
• Compromentimento, idoneidade, responsabilidade
• Vontade, disposição, criatividade construtiva

• Trabalhar de maneira estruturada
• Relação transparente



IDEOLOGIA
• Coerente e consciente
• Aspectos econômicos, ambientais e sociais não se dissociam
• Transformar vantagens comparativas em vantagens competitivas
• Apoiar o MFS com padrões exeqüíveis, fundamentados na ciência

PERFIL DO PROFISSIONAL PARA MELHOR 
ATENDER AS OPORTUNIDADES E DESAFIOS

ENGENHEIRO FLORESTAL
• Agrega ciência biológica + engenharia

“O meio ambiente que todos desejam será possível com a 
capacitação eatuação dos profissionais em prol da 

sustentabilidade”.
Isto agrega valor, protege o negócio florestal e dá 

legitimidade ao profissional e à atividade



SOCIALAMBIENTAL

ECONÔMICA

MFS

Obrigado!

www.sbs.org.br


