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Localizado no extremo sul da América Latina, o Chile 

apresenta uma área de 75 milhões de hectares, sendo 21% 

coberto por floresta (15,65 milhões de ha). O uso industrial da 

madeira de pinus. radiata vem evoluindo em um ritmo 

acelerado à frente de outras espécies. A área de florestas 

plantadas é de 1,98 milhões de hectares, onde 75% são 

plantações de pinus. radiata, 17% de eucalipto e 8% de outras 

espécies. A área total de nativas é de 7,6 milhões de ha, de 

pinus radiata é de 1,4 milhões de ha e a de eucalipto é de 0,3 

milhões de ha. 



Com cerca de 750.000 ha de florestas de pinus e eucaliptus, a estrutura conta 

com um viveiro de produção de mudas, e tem todas as operações florestais 

(plantio, silvicultura e colheita) terceirizadas.





Observamos uma colheita em plano e outra em declive (de mais de 60 graus). Chama 

atenção no Chile que não há limite de declividade para plantios florestais, e ao questionar 

sobre isto a resposta foi “a Silvicultura foi a solução encontrada pelo governo para proteger 

as áreas de erosão devido à exploração agrícola em declive.”o que se tem é a 

obrigatoriedade de replantio das florestas nestas áreas declivosas.







Forestal Mininco



No Escritório central da Mininco (responsável por todas operações 

florestais da CMPC no Chile, recebemos informações importantes sobre 

os incêndios florestais. Podemos destacar que o último incêndio (2017) 

foi cerca de 10 vezes maior do que o normal (em média queimam 60 mil 

Ha / ano no Chile, nos piores 100 mil ha) este ano foram mais de 

560.000 ha queimados (Ha total 2 mi), com a perda de 30 vidas humanas 

e dezenas de povoados dizimados.



Área florestada 2 milhões de Ha. Mais de 560 mil Ha queimados, 

destes140 mil eram pequenas propriedades, 300 mil Ha florestas nativas e 

o restante florestas das empresas. Mais de 90% dos incêndios foram 

criminosos e o maior foco teve uma área de 80 km X 60 km.



O clima mediterrâneo com umidade entre 8% a 12%, e temperaturas altas 

(tanto a noite como de dia) catalisaram a catástrofe, para minimizar futuras 

perdas, as empresas estão investindo mais recursos em prevenção e estrutura 

de combate (na CMPC serão U$12 milhões para prevenção nos próximos 6 anos, 

monta 5 vezes maior do que antes. E U$29 milhões em 2018 para estrutura de 

combate).



Outros grandes aprendizados: estruturação de um comando único para 

combate em catástrofes (dirigido por militares), sistema de aceiros 

calculados por risco, vento, etc (do americano Jack Cohen), mais torres de 

detecção de focos (sempre com homens e mulheres da região). Linguagem 

simples e unificada para prevenção e aviso.







Reunião com Corma



Durante a EXPOCORMA, pudemos nos reunir com a diretoria da CORMA, 

que é uma associação nacional das empresas de base florestal no Chile, e 

organizadora da feira. A CORMA tem enfrentado problemas muito 

similares aos da IBA e da AGEFLOR; como  as criticas dos 

“sandias”(melancias) verdes por fora vermelhos por dentro; contra a 

silvicultura, e as restrições de transporte (peso por carga) além dos 

sindicatos.



As ações da CORMA focam muito a comunicação positiva sobre o setor, 
alinhando as estratégias dos sócios para que a linguagem seja única e mais 
eficiente, buscam também melhorar a infraestrutura junto ao governo, educar 
a sociedade sobre a silvicultura, promover o desenvolvimento sustentável, 
incluir e fomentar os pequenos produtores florestais, participação e 
representatividade do setor nos fóruns de discussão de temas relevantes, com 
CONAF, FSC, CERFLOR, PEFC, etc.



Após 12 anos de discussão estao finalizando um plano de desenvolvimento 

do setor florestal (similar ao nosso Plano Nacional de Florestas Plantadas), 

onde a CORMA tem importante participação. Um diferencial da CORMA é 

que “vendem”um serviço de validação e qualificado dos operadores 

(trabalhadores) florestais.







Feira ExpoCorma



Com o objetivo de educar e propiciar o desenvolvimento sustentável da 

cadeia de base florestal, a CORMA criou  a feira EXPOCORMA, que além de 

reunir fabricantes de equipamentos florestais de todo o mundo, apresenta 

uma série de eventos técnicos em um congresso paralelo à feira.
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