
Plano Nacional de 

Desenvolvimento de 

Florestas Plantadas  

PlantarFlorestas





Lei nº 12.651/12 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa
Art. 72. Para efeitos desta Lei, a atividade de silvicultura, quando realizada 
em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, 
nos termos da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a 
política agrícola”.

Decreto Nº 8.375/2014 – Define a política agrícola para florestas 
plantadas
Art. 2º Consideram-se florestas plantadas, para efeito deste Decreto, as 
florestas compostas predominantemente por árvores que resultam de 
semeadura ou plantio, cultivadas com enfoque econômico e com fins 
comerciais.
Art. 6º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento coordenará o 
planejamento, a implementação e a avaliação da Política Agrícola para 
Florestas Plantadas e promoverá a sua integração às demais políticas e 
setores da economia.
Art. 7º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaborará o 
Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas – PNDF.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm




PlantarFlorestas – O Setor Florestal Brasileiro

• Área plantada de 10 milhões de hectares;

• Líder no ranking global de produtividade florestal,  35,7 m³/ha/ano para 
eucalipto e 30,5 m³/ha/ano para pinus, valores quase duas vezes maiores do que 
a produtividade das florestas em países do hemisfério norte; 

• Ocupa aproximadamente 1% da área do país e responde por 91% de toda a 
madeira produzida para fins industriais; 

• O Valor da produção primária florestal alcançou R$ 18,5 bilhões em 2016, com 
PIB estimado em R$ 71  bilhões; 

• No acumulado até outubro/18, o setor foi o terceiro do agronegócio em vendas 
externas, registrando um valor recorde de US$ 11,61 bilhões (+23,2%), atrás do 
complexo soja (US$ 36,27 bilhões) e Carnes (US$ 12,12 bilhões);

• São 6 milhões de hectares destinados a conservação;

• São 5,8 milhões de hectares com certificação reconhecida internacionalmente;

• 3,7 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito renda.



Os desafios são apresentados em 9 grandes 
temas:

Tema 1: Locus institucional do setor de florestas plantadas
Tema 2: Informação estratégica
Tema 3: Demanda por produtos florestais
Tema 4: Fomento ao cultivo de florestas plantadas
Tema 5: Pesquisa, desenvolvimento e inovação em florestas plantadas
Tema 6: Infraestrutura e logística
Tema 7: Questões legais 
Tema 8: Defesa sanitária florestal
Tema 9: Comunicação e promoção comercial
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Visão de futuro em 2030 

i. Ambiente de negócios favorável, com segurança jurídica, 
aos investimentos em florestas plantadas, desde o 
segmento fornecedor de insumos até o consumidor final. 

ii. Setor de florestas plantadas reconhecido nacionalmente 
pela sua importância econômica, social e, especialmente, 
pelos seus efeitos positivos ao meio ambiente, à 
preservação das florestas nativas e à mitigação dos gases 
do efeito estufa. 
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Meta Nacional Florestal

i. Mais 2 milhões de hectares plantados com florestas
comerciais até 2030.
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Objetivos Nacionais Florestais (ONF) e Ações 
Indicativas (AI)

ONF 1: Fortalecer institucionalmente o setor de florestas 
plantadas.

- 5 AI.
ONF 2: Desburocratizar, aprimorar e fortalecer o sistema de 
defesa sanitária florestal.

- 8 AI.
ONF 3: Ampliar a base de dados e informações sobre 
florestas plantadas. 

- 7 AI.
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Objetivos Nacionais Florestais (ONF) e Ações 
Indicativas (AI)

ONF 4: Ampliar a capacitação da mão-de-obra, a difusão do 
conhecimento e a extensão rural em florestas plantadas. 

- 4 AI.
ONF 5: Atrair mais investimentos privados e adequar as 
políticas de crédito e gestão de risco rural ao setor de 
florestas plantadas 

- AI 11.
ONF 6: Investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
no setor de florestas plantadas e seus produtos.

- AI 5
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Objetivos Nacionais Florestais (ONF) e Ações 
Indicativas (AI)

ONF 7: Aumentar a demanda por produtos florestais.
- AI 13

ONF 8: Desburocratizar os processos de concessão de 
licenças ambientais.

- AI 4 
ONF 9: Simplificar e o sistema tributário, reduzir alíquotas 
de impostos e encargos sobre o setor. 

- AI 3
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Objetivos Nacionais Florestais (ONF) e Ações 
Indicativas (AI)

ONF 10: Ampliar a comunicação e a promoção comercial do 
setor de florestas plantadas e seus produtos.

- AI 3
ONF 11: Propor medidas para a equalização da matriz 
brasileira de transportes, a melhoria da infraestrutura viária e 
a expansão portuária, para ampliar a competitividade na 
exportação dos produtos agroflorestais .

- AI 5
ONF 12: Aumentar a participação da biomassa de madeira na 
matriz energética.

- AI 4 
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Envolvidos na elaboração do PNDF

• Equipe técnica do MAPA.

• Câmara Setorial de Florestas Plantadas
- GT Coordenado pela Embrapa Florestas

• Consulta Pública por 45 dias
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1. Agenda Estratégica da Câmara Setorial

2. Contribuição Nacionalmente Determinada - NDC

3. United Nations Strategic Plan for Forests, 2017-2030

4. ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: Proposta de adequação 
(IPEA)

1. Meta 15.2 (Nações Unidas) 

• Até 2020, promover a implementação da gestão 
sustentável de todos os tipos de florestas, deter o 
desmatamento, restaurar florestas degradadas e 
aumentar substancialmente o florestamento e o 
reflorestamento. 
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A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas, 
órgão consultivo externo exercerá as funções de monitoramento e 
avaliação do PlantarFlorestas, bem como propor ações para o 
alcance dos objetivos florestais nacionais. 

A Comissão de Florestas Plantadas, órgão consultivo interno, 
criado pela PORTARIA MAPA Nº 1191 DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2014, exercerá as funções de monitoramento e avaliação do 
PlantarFlorestas, bem como propor ações para o alcance dos 
Objetivos Florestais Nacionais. Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA 

A secretaria do PlantarFlorestas será exercida por uma estrutura 
específica, com competência sobre a área de florestas plantadas, 
dentro do organograma do MAPA. 
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➢A Assessoria de Comunicação do MAPA elaborará 
um Plano de Comunicação do PlantarFlorestas, a 
ser aprovado pela Câmara Setorial de Florestas 
Plantadas, e que deverá prever a publicação de 
relatórios das atividades desenvolvidas e dos 
progressos obtidos pelo programa referentes aos 
anos 2020, 2025 e 2030.

➢Será utilizada a data de 21 de março, dia 
internacional das florestas, como data de 
referência para campanha de âmbito nacional de 
divulgação do plano e dos resultados alcançados. 
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Saudações Florestais

Obrigado!


