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Florestas Plantadas por região (FAO, 2001)

Região Área Florestal Total Floresta Natural Floresta Plantada % sobre a Área
(milhões ha) (milhões ha) (milhões ha) de Floresta Plantada

Africa 650 642 8 4
Asia 548 432 116 62
Europa 1039 1007 32 17
América do Norte e Central 549 532 18 9
Oceania 198 194 3 2
América do Sul 886 875 10 6
Total Mundial 3869 3682 187 100
Brasil 544 538,5 5,5 2,9



Números do Setor de Florestas Plantadas 
(Todos os Segmentos – 2004)*

4,1%Participação no PIB

5,5 milhões de haÁrea Plantada

2,5 milhões(direct and indirect)Empregos

US$ 3,8 bilhõesTaxas

US$ 5,0 bilhões(Superavit)Balança Comercial

US$ 5,8 bilhõesExportação

US$ 17,5 bilhõesReceita

Potencial para os próximos 10 anosPotencial para os próximos 10 anos

11,0 milhões de haÁrea Plantada

US$ 15 bilhõesExportações

*Celulose, papel, carvão, movelaria, madeira compensada, painéis reconstituídos, portas, pisos, resinas, óleos etc



Florestas Plantadas no Brasil

Área = 5,5 milhões ha

Consumo de Madeira = 125 milhões m³ por ano

Eucalyptus – 3,3 milhões ha
Pinus – 1,9 milhões ha
Outras Espécies * – 300 mil ha

Acácia, Araucária, 
Teca, Populus e Seringueira

Área Plantada em 2005 = 553.000 ha

Unidades de Manejo Certificadas = 3.104.000 ha



Biodiversidade

“A variabilidade entre os seres vivos (animais e 
plantas), incluindo a diversidade dentro de espécies, 
entre espécies e dos ecossistemas”
Diversidade Genética (dentro de populações ou de 
espécies)
Diversidade de Espécies (riqueza de espécies)
Diversidade Estrutural (estruturas verticais e 
horizontais de comunidades vegetais)
Diversidade Funcional (variação das características 
funcionais das espécies vegetais)



A Biosfera

A Região

A Paisagem

A Microbacia

A Unidade de 
Manejo

A Espécie



Benefícios Funcionais da Biodiversidade 
para as Florestas Plantadas

Biodiversidade x Fitossanidade
Biodiversidade x menor ocorrência de 
inimigos naturais nas monoculturas
Biodiversidade x Aumento da produtividade 
(sistemas agroflorestais)
Funcionamento do Ecossistema: 
redundância, singularidade,imprevisibilidade



Alguns Benefícios Inerentes das Florestas 
Plantadas para a Conservação da 
Biodiversidade

Em áreas degradadas, ajudam na 
restauração da biota nativa pela 
estabilização e melhoria do solo e por 
criarem condições microclimáticas favoráveis 
para espécies animais e vegetais
Eliminam os efeitos de borda nos 
remanescentes de florestas naturais
Desempenham função crucial ao diminuir a 
demanda por madeira de florestas naturais



Diretrizes Básicas normalmente utilizadas 
para a Formação de Novas Áreas com 
Florestas Plantadas

Compatibilidade com o Programa Nacional de 
Florestas
Planejamento ambiental criterioso
Monitoramento ambiental (flora, fauna, recursos 
hídricos)
Restauração de áreas degradadas nas unidades de 
manejo
Não desmata florestas naturais (legislação)
Evita o uso de fogo na preparação do solo
Controle de incêndios florestais





Restauração de Áreas Degradadas
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Código Florestal Brasileiro

Área de Preservação Permanente (APP) ao 
redor de nascentes: raio de 50m 
APP ao longo de cursos d’água: 30m (em 
microbacias)
Topo de morro e encostas declivosas
Reserva Legal





Agregação de Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal

Setor de Papel e Celulose (2004)
a) Plantações Florestais  = 1931 x 103ha

b) APP / RL   = 2620 x 103ha

c) Outros Usos = 246 x 103ha
d) Área Total = 4800 x 103ha

RL = 80%

RL = 20%

RL = 35%

2.49 ha total

1.36 ha APP/RL (54 %)
Para cada ha plantado





Perspectivas para a Melhoria da Biodiversidade 
no Manejo de Florestas Plantadas

Diversidade Genética:
– Controle do ganho genético e da diversidade 

genética nos programas de melhoramento 
florestal

– Controle de qualidade das informações 
genéticas

– Aumento da diversidade genética nos níveis 
dos talhões e da paisagem: mosaicos 
multiclonais, limitar áreas monoclonais no 
espaço e no tempo etc





Perspectivas para a Melhoria da Biodiversidade 
no Manejo de Florestas Plantadas

Manejo Florestal:
– Vegetação do sub-bosque
– Cultivo mínimo
– Variabilidade nos espaçamentos dos plantios
– Aumento do período de rotação (o que é também favorável 

para a ciclagem de nutrientes e para a hidrologia)
– Uso múltiplo das florestas plantadas
– Variabilidade de idades (mosaico de idades)
– Manutenção de troncos de árvores nativas mortas, troncos e 

galhos caídos, que contribuem para a criação de habitat’s
– Aumentar o conteúdo de matéria orgânica no solo
– Métodos conservativos de colheita florestal que diminuam a 

compactação e a perturbação do solo
– Controle biológico de pragas e doenças
– Controle de incêndios florestais





Perspectivas para a Melhoria da Biodiversidade 
no Manejo de Florestas Plantadas

Manejo de paisagem:
– Corredores ecológicos ao logo das APP’s e conectividade 

entre os fragmentos de florestas naturais
– Manutenção de fragmentos naturais no mosaico (APP’s, RL, 

RPPN)
– Redesenho do talhonamento da área visando criar 

irregularidades estruturais
– Otimização do arranjo de talhões de diferentes idades 

(mosaico de idades)
– Diminuição da densidade de estradas e carreadores / Melhoria 

do desenho da malha viária
– Responsabilidade social e educação ambiental





Disponível em:

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais
http://www.ipef.br

Obrigado ! Sociedade Brasileira de Silvicultura
http://www.sbs.org.br
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