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Plano Nacional de 

Florestas Plantadas
Pontos para discussão e encaminhamento



• Discussões apoiadas por MAPA e SAE

• Política Agrícola para Florestas Plantadas –
Decreto no. 8.375

• Plano Nacional de Florestas Plantadas (a ser construído):

Antecedentes



Plano Nacional de Florestas 
Plantadas (a ser construído):

Horizonte de 10 anos

Conteúdo mínimo:

I. Diagnóstico da situação do setor de florestas 
plantadas, incluindo seu inventário florestal;

II. Proposição de cenários, incluindo tendências 
internacionais e macroeconômicas; e

III. Metas de produção florestal e ações para seu 
alcance.



Previsão de metas -Congresso: 
(Castanheira  SAE) 

1. Dobrar a área - 14 milhões de hectares, 10 anos

2. Integrar a economia de base florestal as estratégias 
de desenvolvimento do país.

3. Gerar maior sinergia entre políticas públicas 

» Política Nacional de Mudanças Climáticas

» Política Nacional de Mudanças Climáticas

» Bioenergia

» Reserva Legal

» PLANAVEG

» ILPF

» NDC 

» PLANO ABC



4. Melhorar a orientação institucional

» Incluir florestas plantadas em organizações 

públicas e planos de ATER (fomentando 

planejamentos regionais de produção 

florestal), proteção fitossanitária, fomento a 

ciência e tecnologia, crédito agrícola

» Diminuir barreiras legais para a silvicultura

5. Aumentar o grau de investimento em florestas 
plantadas e diversificar o portfólio 

Previsão de metas -Congresso: 
(Castanheira  SAE) 



6. Integrar pequenos e médios 
empreendedores rurais 

» Olhar para a cadeia de valor, integrar 

prestadores de serviço, produtores 

de insumos

7. Fomento a C,T&I

Previsão de metas -Congresso: 
(Castanheira  SAE) 



Da apresentação no Senado (2)

Estudo para Cadeia Insumo x Produto 

• Não há porque plantar florestas de produção se não houver 
perspectiva de uso

• Fomentar plantios sem política industrial associada--- problemas

Pacotes: 

• Ciência e Tecnologia 

• Energia biomassa florestal 

• Leilões

• Geração distribuída

• Construções de madeira: limitações legais e culturais

• Mecanismos de inserção de pequenos e médios empreendedores



Documento preparado pela Ibá
para suporte ao Plano

Muitas informações da: 

• Situação histórica e atual das cadeias relacionadas 
ao setor de florestas plantadas no Brasil e análise de 
aspectos econômicos e socioambientais da atividade 
florestal

• Análise da demanda futura de produtos florestais, e 
a necessidade de base florestal no Brasil:

• Cenário realista: Crescimento da área plantada em 
1,1 milhão de hectares até 2025 (10 anos)  
expansão de celulose de mercado

• Cenário pessimista: perda de 1,0 milhão de 
hectares de área no mesmo período: retração do 
setor de bioenergia



• Consulta de gargalos para o desenvolvimento 
restrita a membros da Ibá.

• Alguns pontos levantados como gargalos são 
importantes para produtores de menor porte? 
Por exemplo, a questão da posse da terra por 
estrangeiros?

• Levantamento de gargalos não considera 
regionalização de problemas.

Documento preparado pela Ibá 
para suporte ao Plano



Gargalos para o setor de árvores plantadas, Ibá



Comentário

• Outros gargalos precisam ser melhor discutidos

• Segundo: não há outros gargalos? 

• Por exemplo a existência de grandes áreas florestais 

em locais onde não há indústrias, devidas a programas 

anteriores de assistência técnica, fomento e crédito 

(regiões do MS, Tocantins ou áreas do interior do 

Paraná)

• Preços baixos pagos ao silvicultor, 

• Inexistência de mecanismos de negociação de preços 

setoriais ou de preço mínimo para florestas

• Ciclos florestais mais longos não contam com 

financiamentos



Com relação aos gargalos e ao 
diagnóstico setorial

• Vários estados estão fazendo seus planos florestais
ou já os possuem

• No Paraná, Ailson Lopper desenvolveu análise de 
gargalos do setor em tese de doutorado; no RS, a 
Ageflor recém publicou seu diagnóstico; Goiás está
fazendo todo um diagnóstico com o apoio de Sebrae; 
MS e Piauí fizeram planos com a contratação da STCP;

• Esses documentos tem que ser considerados no 
diagnóstico;

• CNA e OCB devem ser consultadas e apresentar sua
visão da área florestal; agricultores tem uma
importância grande na produção florestal. 

• Essa ação é complementar ao trabalho da Ibá



Definidos os gargalos, o diagnóstico básico do Plano 

Nacional pode ser construído a partir do “Documento Ibá” 

e validado oficialmente mesclado a três documentos 

publicados pelo Serviço Florestal Brasileiro, “Boletim 

sobre a Produção Florestal no Brasil” 

(http://www.florestal.gov.br/documentos/publicacoes/2230

-boletim-snif-producao-florestal-2016) 

Ensino e Pesquisa 

http://www.florestal.gov.br/publicacoes/819-boletim-snif-

2016-ensino-e-pesquisa 

Guia de Financiamento Florestal 

http://www.florestal.gov.br/publicacoes/575-guia-de-

financiamento-florestal-2016

Os documentos do SBF são sintéticos e permitiriam que 

se discutisse pesquisa e de financiamentos ao setor, 

ambos listados como gargalos, mas não detalhados

http://www.florestal.gov.br/publicacoes/575-guia-de-financiamento-florestal-2016


Com relação a integração do 
setor com outros planos 
nacionais

• Vale a pena discutir se o plano quer entrar na seara da 

utilização da reserva legal, uma vez que o artigo 66, 

§ 3º permite o plantio de exóticas em até 50% da 

reserva legal, em consórcio, e isso permitiria que áreas 

com baixo custo de oportunidade para agricultores 

fosse florestada com madeira para a indústria?

• Além disso, nativas como araucaria, bracatinga, 

guanandi, taxi branco, para-para, paricá, e outras 

podem ser plantadas e produzir madeira de qualidade 

para serrados. Isso é considerado?



Com relação a integração do 
setor com outros planos 
nacionais

• Como  o ILPF influenciará a oferta de madeira 

regionalmente?

• No NDC (Acordo de Paris), o Brasil se comprometeu a 

plantar 12 milhões de hectares de novas florestas. Isso 

não faz parte do cenários dA Ibá.



Informações geográficas 
sobre plantios

• A Embrapa, em contrato com a FBDS, desenvolveu um 

sistema de informações geográficas com a localização 

de florestas em toda a região do Cerrado e Mata 

Atlântica, locais onde há realmente plantios florestais, 

com exceção de algumas áreas na Amazônia

• O Plano pode apresentar essa localização de florestas e 
incluir em suas estratégias  de execução o 
enriquecimento do sistema de informações com 
camadas de informação de consumidores (indústrias 
florestais) e de atores da cadeia produtiva. Essa 
estratégia de informação pode ser promovida pelo 
MAPA com parceria com Estados



A estrutura do plano - contexto

• Apresentação

• Florestas plantadas são boas para o ambiente (incluindo 
água, carbono, fauna etc)

• Florestas plantadas geram empregos Florestas plantadas 
no Brasil tem um grande diferencial de crescimento por 
tecnologia e por condições de solo e clima

• Fatos e fotos: gráficos de produção por setor 

• A integração da Política Agricola de Florestas 
Plantadas com outras políticas nacionais

• Código Florestal

• Política Nacional de Mudanças Climáticas

• Energias Renováveis 

• Reserva Legal

• PLANAVEG

• ILPF

• NDC 

• PLANO ABC



• Onde estão as florestas plantadas

• Conjunto de mapas com localização de florestas plantadas 
(FBDS - Ibá – Embrapa) + números IBGE

• E as indústrias? Mapa com grandes consumidores 
(celulose, chapas, carvão vegetal, cooperativas).

• Necessidade de um sistema de informação sobre florestas 
plantadas, consumidores, prestadores de serviço etc. 
Talvez o SNIF possa cumprir esse papel (MMA)

• Marco institucional

• No MAPA

• Relacionamento com MMA e outros ministérios

• Florestas plantadas nos governos estaduais

A estrutura do plano - contexto



Estrutura do plano – dinâmica 
de crescimento

• Gargalos 

• Há necessidade de bater o martelo sobre os 

gargalos atuais

• Desafios

• Aqui o plano declara algumas coisas que serão 

feitas, não ligadas a gargalos. Por exemplo, o 

alinhamento aos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e o compromisso 

em adotar práticas sustentáveis 



Estrutura do plano – dinâmica 
de crescimento

• Cenários

• Para onde vai o mundo

• Externalidades

• E as florestas plantadas

• Continuidade – sem interferência

• Otimista – com a ação do plano

• Plano de ação para 10 anos

• Ações a serem tomadas por ator

• Ações a serem levadas para outros atores 

externos



Sobre a linguagem do Plano 
e sua elaboração

• O Plano deve ser lido por todos, leigos e técnicos

• Tem que ter uma linguagem clara, não técnica, mas 
correta

• Sua finalização é trabalho de comunicadores, feito a 
partir de um documento básico “quadrado” produzido 
pelo GT

• Embrapa Florestas (alocados Yeda Oliveira e Erich 
Schaitza para gerar a versão 1) escreve o plano em 
linguagem “quadrada”, mas necessita de feedback 
constante de membros do GT

• Isso leva a uma necessidade de:

• Um calendário de ação e

• Comunicação entre os membros do GT



Calendário de ação

• GT analisa e aprova a estrutura do documento 
30 de setembro de 2017 

• Membros do GT fazem consulta sobre gargalos a seus 
afiliados (especialmente agricultores e pequenos e médios 
produtores) 
15 de outubro de 2017

• Embrapa Florestas prepara e distribui versão 01 da parte 
denominada CONTEXTO
20 de outubro de 2017

• Reunião para consolidação de gargalos e ajustes em 
CONTEXTO
26 de outubro de 2017



Calendário de ação

• Embrapa Florestas prepara segunda parte do Plano –
Dinâmica de crescimento, usando documento do Ibá
como base e com apoio do MAPA
24 de novembro de 2017

• Reunião para discutir 2ª parte do plano e METAS
30 de novembro de 2017 

• Entrega de versão 1 escrita pela Embrapa Florestas
15 de dezembro de 2017

• Readequação de linguagem e gráfica pelo GT
30 de janeiro de 2017

• Publicação do documento
15 de fevereiro de 2017



Obrigado! 
cnpf.chgeral@embrapa.br


