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PLANO NACIONAL DE FLORESTAS PLANTADAS



Resumo do que dissemos na última reunião
• Versão 1 do contexto escrita, mas com necessidade de modificação

• opção por escrever muito texto e depois simplificar

• distribuído para participantes da reunião de Curitiba para sugestões (Sul 
Brasileira, ACR, APRE e AGEFLOR)

• Gargalos identificados, mas sujeitos a críticas

• Próxima atividade é descrever gargalos e propor soluções
• Enviado arquivo chamado gargalos e oportunidades – plano de acao 

enviado.doc



Gargalos agrupados em categorias





O plano de ação – respostas a gargalos

•5 linhas
• Programa de Fortalecimento Institucional do Setor de 

Florestas Plantadas no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento (MAPA)

• Organização da Informação Estratégica 
• Geração e Democratização do Conhecimento

• pesquisa
• extensão
• capacitação 

• Incentivos para a produção de florestas  
• Valorização da floresta plantada



Programa de Fortalecimento Institucional do Setor 
de Florestas Plantadas no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento (MAPA)

• O exemplo do Agro + e do Agro Integridade
• PPA versus LOA
• Fortalecimento de representações nacionais, regionais e estaduais 
• Solução de problemas tarifários e outros
• Inclusão do setor florestal em discussões de infraestrutura pari passu com grãos ou 

outros produtos agrícolas
• Inclusão em políticas agrícolas e de desenvolvimento
• Sanidade quarentenária florestal
• Trabalho conjunto com defensivos agrícolas (tanto na liberação de novos produtos, 

quanto no desenvolvimento de produtos a partir de biorrefinarias – derivados de 
pirólise, licor negro e lignina)

• Integração MAPA – Estados
• Integração com outros ministérios
• Informação estratégica sobre florestas







Organização da Informação Estratégica 

1. Fortalecimento do Inventário Florestal Nacional com florestas plantadas, estabelecendo 
uma metodologia de longo prazo com parcelas permanentes, que permita à sociedade 
acessar informações sobre a distribuição de florestas plantadas por espécie, seu 
crescimento e relacionamento com outros elementos da paisagem florestal. 

2. Mapeamentos por satélite da área de plantios florestal com frequência anual 
disponíveis na Internet e com possibilidade de visualização de mudanças do uso da 
terra;

3. Mapeamento georreferenciado de consumidores florestais grandes e médios, com 
descrição de requerimentos quanto a matéria prima consumida;

4. Definição do nexo entre a produção florestal e diversos sistemas produtivos agrícolas, 
especialmente no que tange ao uso de energia térmica;

5. Cadastro de produtores de mudas florestais e da produção regionalizada de mudas;
6. Construção de sistemas de acompanhamento de custo de produção regionalizados e 

construídos em função de diferentes sistemas de produção tanto em função das 
características e tamanho dos produtores florestais, quanto do nível tecnológico 
adotado;

7. Fortalecimento do Sistema Nacional de Informações Florestais no que tange a florestas 
plantadas;



Geração e Democratização do Conhecimento
1. Formação de uma plataforma de apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Cooperativo, na qual governo, empresas 

privadas e instituições de pesquisa compartilhem decisões sobre problemas a serem resolvidos, financiamento de 
pesquisa e execução de projetos. Para o estabelecimento desse programa, é essencial que se procure uma 
aproximação com órgãos de fomento à pesquisa e inovação, notadamente CNPq, Finep e as Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa para promoverem chamadas articuladas de projetos, somando seus recursos aos recursos de 
empresas, em chamadas induzidas para a solução de problemas e o desenvolvimento de inovações de interesse 
setorial. Universidades, organizações estaduais de pesquisa e Embrapa participam de pesquisas contribuindo com 
seus recursos intelectuais e laboratórios.

2. Fortalecer a extensão rural pública e privada em silvicultura, manejo e planejamento da produção, através de 
treinamentos organizados por instituições de pesquisa, conjuntamente com empresas florestais. Essa atividade tem 
que ser realizada em parceria com os Estados e com o Sistema Sibrater, porém é importante envolver associações de 
técnicos e engenheiros florestais e agronômicos, Conselhos Regionais de Engenharia e o sistema cooperativo na 
captação de público. Os treinamentos podem ser financiados em parte pelo Ministério de Agricultura e por governos 
de Estado, como parte de seus programas de desenvolvimento, mas parceiros importantes como o Senar e o Sescoop 
também podem contribuir técnica e financeiramente na atividade.

3. Treinamentos regionalizados para mão de obra florestal em parceria entre o sistema de assistência técnica pública 
e privada, SENAR, empresas florestais e instituições de pesquisa e universidade, oferecidos presencialmente e 
através de cursos on-line de amplo alcance (MOOC). As ementas de treinamento deverão ser elaboradas em parceria 
com empresas florestais regionais. Os mesmos treinamentos deverão ser estendidos para produtores rurais.

4. Definição de parâmetros técnicos e modelos para a recuperação da reserva legal, conciliando produção e 
restauração florestal, seja com a presença de espécies exóticas usadas como facilitadoras de regeneração e 
geradoras de renda no curto prazo ou com o manejo combinado de espécies nativas de curto e rápido crescimento. 



Incentivos ao plantio de florestas
1. Viabilização de recursos para a execução de projetos similares ao Projeto Rural Sustentável, de maneira que a 

ação de promoção de mudanças do uso da terra associada a produção industrial de produtos da floresta, com 
escala nacional e com mecanismos claros para acesso a recurso por beneficiários.

2. Estabelecimento de sistemas cooperativos regionalizados para a produção de material genético de qualidade 
para a produção de madeira para energia, desdobro e resinagem em parceria com pequenas e médias 
empresas e com o apoio de instituições de pesquisa e desenvolvimento, buscando primeiramente o 
estabelecimento de populações básicas para conservação e melhoramento genéticos e a obtenção de 
materiais superiores no longo prazo. Essa estratégia pode ser replicada com espécies exóticas e nativas 
conforme interesse regional. 

3. Estabelecer 06 unidades demonstrativas regionalizadas para a geração de energia elétrica, calor e frio a partir 
de biomassa florestal por gaseificação de madeira e uso do gás resultante em motores de combustão interna, 
com ligação ao grid, em escala de micro geração

4. Análise e adequação das condições de crédito oferecidas pelo Programa ABC, especialmente no que tange a 
carência para o cultivo de pinus. Análise sobre a possibilidade de mecanismos mais atrativos de securitização, 
com prêmios e limites parcialmente financiados pelo governo. 

5. Promoção de discussão entre silvicultores em pequena escala, indústria brasileira de máquinas, instituições 
de pesquisa e desenvolvimento e órgãos financiadores da inovação sobre a oportunidade de 
desenvolvimento de equipamentos específicos para uso em operações florestais na escala de dezenas de 
hectares por ano.

6. Remoção de barreiras para a construção de casas de madeira em programas governamentais e em 
financiamentos habitacionais, definindo claramente os requisitos técnicos para construções de madeira.



Programa de valorização da floresta plantada

1. Estabelecimento de um sistema de unidades de paisagem demonstrando pontos positivos e negativos de 
diferentes usos da terra. 
Essas unidades devem obrigatoriamente abranger florestas bem manejadas.
Estar preferencialmente localizadas em regiões de conflitos e de pressão ambiental sobre florestas 
plantadas.

2. Criar uma campanha de esclarecimento, baseada em ciência e fatos, mostrando os impactos positivos e 
negativos de florestas plantadas sobre o meio ambiente, a partir das unidades de paisagem 
demonstrativas de casos reais sobre o relacionamento de reflorestamentos com água (especialmente com 
eucaliptos), biodiversidade, erosão e ciclo de carbono; manejo florestal e potencial invasor (especialmente 
em florestas de pinus), comparando unidades de paisagem dominadas por reflorestamentos com áreas 
agrícolas e florestas naturais; e, sobre a importância de produtos de florestas plantadas no cotidiano das 
pessoas.

3. Organização de missões governamentais de promoção comercial, em parceria com o Ministério de 
Agricultura, MDIC e MRE. 

4. Articulação com o MRE e trabalho em rede para promoção comercial de produtos florestais brasileiros 
através das Secretarias Comerciais das Embaixadas Brasileiras.

5. Organização de congressos científicos, eventos técnicos e viagens técnicas mostrando o potencial de 
plantios florestais para produção de produtos e para a mitigação de mudanças climáticas 

• Congresso Mundial de Pesquisa Florestal no Brasil em 2019



Perguntas

• São essas as atividades que devem ser feitas?

• Quem faz o quê?

• Quem custeia o quê?

• Quais outras atividades poderiam ser incluídas


