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O pulmão que 
oxigena o Brasil

O agronegócio brasileiro impõe-se perante o mundo na produção de alimentos e de ma-
térias-primas, a partir das lavouras e das criações de animais. Mas talvez nenhum setor hoje 
seja tão estratégico, em termos de composição ambiental, quanto o das florestas plantadas. 
Diante das evidentes limitações globais em reservas florestais nativas – inclusive com o avan-
ço verificado junto aos remanescentes em âmbito de Brasil –, ou a sociedade aprende a apos-
tar todas as suas fichas nas espécies plantadas para os mais diversos fins, ou a própria sobre-
vivência no planeta estará seriamente comprometida.

E no cenário dos plantios florestais com fins comerciais, o Brasil mostra ser um ambien-
te privilegiado. Os resultados alcançados com o eucalipto, certamente a espécie que apresen-

ta a melhor relação custo-benefício 
em termos de tempo de crescimen-
to até o porte do aproveitamento 
comercial e de amplitude de usos, 
impressionam a todos os investido-
res. Bem por isso, essa espécie é um 
curinga por excelência, proporcio-
nando desde a lenha em si até a ce-

lulose e o papel, a madeira para diversas indústrias, incluindo a moveleira, e a geração de 
energia. Não bastasse, ainda tem virtudes fitoterapêuticas. A cada novo ano surgem surpreen-
dentes aproveitamentos para os produtos e subprodutos oriundos das florestas, em diferen-
tes espécies e nas mais variadas regiões do País.

Diante desse esplêndido cenário, os plantios florestais conquistam olhares de admiração e 
entusiasmo junto a investidores internacionais. E isso é mais do que compreensível e justifica-
do. Agora, a edição 2016 do Anuário Brasileiro da Silvicultura vem atualizar as informações 
sobre produção e mercados, evidenciando o quanto esse setor é pujante e indispensável na so-
cioeconomia. Afinal, são as árvores o pulmão que oxigena o progresso do Brasil. Boa leitura!
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Brazilian agribusiness stands before the 
world as a relevant producer of food and raw 
materials, with agriculture and livestock oper-
ations playing a decisive role. However, maybe 
there is no sector nowadays that is so strategic, 
in terms of environmental composition, than 
the segment of planted trees. In light of clear 
global limitations of native forest reserves – de-
spite the expansion of the remnant forests in 
Brazil -, either society bets all its chips on plant-
ed trees for different purposes, or the survival of 
the planet itself is in serious jeopardy.

In the scenario of planted forests for com-
mercial purposes, Brazil has proved to be a priv-
ileged environment. The results achieved with 
eucalyptus stands, certainly the species that 
boasts the best cost-benefit relation, in terms of 
time it takes to reach the size for commercial 
use and other uses, impress any investors. Just 
because of this, this species is a trump card 
par  excellence, being a source of wood, cel-
lulose, paper, timber for different industries, 

including furniture, and the generation of ener-
gy. As if that was not enough, this tree also boasts 
phytotherapic properties. year after year, new 
and surprising uses for products and byproducts 
from forests surface, in different species and a va-
riety of regions across the Country.  

In light of the gorgeous scenario, the for-
est plantations attract admiring glances and 
enthusiasm from international investors. This 
is more than understandable and justifiable. 
Now, the 2016 edition of the Brazilian Silvicul-
ture yearbook  includes updated features on 
production and markets, attesting to what ex-
tent the sector is powerful and indispensable 
in socioeconomic terms. After all, the trees are 
the lung that oxygenates the progress in Bra-
zil. Happy reading!

The lung that 
oxygenates Brazil
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Apesar de as previsões para 2016 sugerirem bastante 
cautela, o último ano deixou saldo muito otimista 
em toda a silvicultura brasileira 

Bons frutos

CeluloSe 
e pApel 

liderAm 
Setor que 
exportou 

uS$ 7,8 
BilhõeS 
em 2015

O setor da silvicultura brasileira olha com 
muita cautela para o cenário de negócios em 
2016, pois tem plena consciência dos desa-
fios que precisam ser enfrentados. Por outro 
lado, 2015 deixou saldo otimista. O segmento 
foi responsável por gerar US$ 7,8 bilhões em 
exportações para o Brasil no ano. A silvicul-
tura emprega direta e indiretamente mais de 
4 milhões de pessoas no País, conforme a In-
dústria Brasileira de Árvores (Ibá). Além disso, 
gera mais de R$ 10 bilhões em tributos fede-
rais, estaduais e municipais, o que representa 
0,8% da arrecadação nacional. 

Em 2015, a produção de celulose atingiu 
17,2 milhões de toneladas, com alta de 4,5% 
sobre o volume de 2014, que fora de 16,4 
milhões de toneladas. A produção de papel 
manteve-se praticamente estável em relação a 
2014, com ligeira queda de 0,5%. Foram pro-
duzidas 10,3 milhões de toneladas no ano. 

Ainda assim, as exportações de papel alcança-
ram alta de 11,5% em 2015. 

Já as vendas domésticas de papel somaram 
5,5 milhões de toneladas, volume 4,6% infe-
rior em relação a 2014. Por fim, as vendas de 
painéis de madeira totalizaram 6,4 milhões de 
m³ em 2015, volume 11,3% menor na compa-
ração com 2014.

Atualmente, o Brasil possui área de árvores 
plantadas – eucalipto, pinus, acácia, araucária, 
paricá e teca, entre outras – que supera a 7,7 
milhões de hectares. Desse total, 34% é desti-
nado para a produção de celulose e papel. Ou-
tros 26,8% são de produtores independentes. 
As árvores plantadas para a produção de car-
vão vegetal e visando a siderurgia representam 
15,2% do total. Painéis de madeira e pisos la-
minados respondem por 6,8%. Serrados, mó-
veis e outros produtos sólidos são produzidos 
a partir de área de 3,6% do total plantado.
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FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL
Planted florests in Brazil

O País tem 7,7 milhões de hectares de florestas plantadas de eucalipto, pinus e 
demais espécies (acácia, araucária, paricá, teca etc), para os seguintes segmentos:

Fonte: Ibá.

Celulose e papel 34%
Siderurgia e carvão vegetal 15,2%
Painéis de madeira e pisos laminados 6,8%
Investidores financeiros 10,2%
Produtores independentes 26,8%
Serrados, móveis e outros produtos sólidos 3,6%
Outros 3,4%



Although all business forecasts for 2016 suggest 
austerity measures, the performance of the 
previous year helped engender optimism in 
Brazil’s entire silviculture business

Bearing good fruit

CelluloSe 
And pAper 

led the 
SeCtor with 

exportS 
thAt 

Amounted 
to uS$ 7.8 

Billion 
in 2015

The Brazilian silviculture sector envisions 
the 2016 business scenario with caution, and 
is fully aware of the challenges that need to be 
conquered. On the other hand, 2015 left the 
Country with an optimistic   surplus. Over the 
year, the segment generated for the govern-
ment coffers revenue of US$ 7.8 billion in ex-
ports. Silviculture employs directly or indirect-
ly 4 million people in the Country, according to 
the Brazilian Tree Industry (Ibá). Furthermore, 
it generates upwards of R$ 10 billion in federal, 
state and municipal taxes, representing 0.8% of 
all national tax collections. 

In 2015, the production of cellulose reached 
17.2 million tons, up 4.5% from the volume in 
2014, which amounted to 16.4 million tons. Pa-
per production remained almost stable com-
pared to 2014, with a light drop of 0.5%. The pro-

duction in the year remained at 10.3 million tons. 
Even so, paper exports soared 11.5% in 2015. 

Domestic paper sales totaled 5.5 million tons, 
down 4.6% from 2014. Finally, wood panel sales 
totaled 6.4 million m³ in 2015, down 11.3% from 
2014.

Currently, the areas devoted to trees in Bra-
zil – eucalyptus, pines, acacia, araucaria, nitta tree 
and teak, among others – reaches upwards of 7.7 
million hectares. Of this total, 34% of the trees are 
destined for the production of cellulose and pa-
per. Another 26.8% come from independent pro-
ducers. The trees planted for the production of 
charcoal and for the metallurgy sector represent 
15.2% of the total. Wood panels and laminate 
flooring account for 6.8%. Sawn lumber, furniture 
and other solid items are produced in a propor-
tion of 3.6% of the total planted area.
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A integração dos pequenos produtores e processadores 
de madeira acontece na Bahia de forma pioneira

O Programa Mais Árvores Bahia é uma 
iniciativa da Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF), em parceria 
com uma série de entidades ligadas à ag-
ricultura, indústria e à qualificação de mão 
de obra. Busca incentivar o produtor rural 
a investir no plantio e manejo de florestas 
para uso múltiplo com tecnologia aplicada. 
Prevê a implantação de duas vertentes de 
atuação, um chamado Projeto Indústria e 
outro Projeto Produção, em quatro polos na 
Bahia - Litoral Norte, Sul, Sudoeste e Oeste.

O Projeto Indústria, que tem como ob-
jetivo a implantação de polos madeireiros, 
começou em Teixeira de Freitas (Extremo Sul 
da Bahia), onde já existe um projeto piloto 
de polo madeireiro. Na região foi definido 
– em workshop realizado em 18/03 e apro-
vado no segundo encontro em 18/06 – o 
projeto para 2015 e outro com ações com-
plementares para ser executado entre 2016 
e 2019. Tudo isso sob a coordenação do 
Sebrae, Moveba/Fieb, Senai, ABAF e par-
ceiros locais que formam um Comitê Gestor 
(Sebrae Teixeira de Freitas, Suzano, Fórum 
Florestal, Madeireira Rancho Alegre, Lyptus, 

Sudic, Amesul, Covre, Senai, Abaf, Aspex, 
Prefeitura de Teixeira de Freitas e grupo de 
artesanato).

As ações incluem: mapeamento, di-
agnóstico, capacitação tecnológica e con-
sultoria gerencial para empresas do setor 
(serrarias, carpintarias etc); engajamento de 
serrarias âncoras; fortalecimento do coop-
erativismo; aplicação do Programa Mais Ár-
vores (CNA); ações de acesso a mercado e 
crédito e ação estruturante da Amesul. Com 
base nestas ações iniciais, será definido o 
programa mais amplo para 2016/2019. 
Posteriormente o programa também será 
ampliado para as regiões, considerando 
suas vocações econômicas.

Já o Projeto Produção (liderado pela 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado da Bahia/Faeb e pela CNA) prevê o 
desenvolvimento local do ‘Programa Mais 
Árvores’, da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil/CNA, na Bahia. Este pro-
jeto teve início em julho de 2015 com a reali-
zação do primeiro módulo ‘Dia de Campo’, 
em cada uma das quatro regiões produto-
ras da Bahia. 

Esta ação visa informar e orientar peque-
nos e médios produtores para produção de 
madeira para uso múltiplo, notadamente 
serrarias e movelarias regionais, através 
de cinco módulos: Sistemas Agroflorestais e 
Solos Florestais; Manejo Florestal para Usos 
Múltiplos; Legislação Florestal, CAR e Opor-
tunidades de Renda nas Áreas de Reserva 
Legal; Linhas de Crédito e Certificação Flo-
restal; Gestão da Propriedade Rural. Os 
módulos poderão ser modificados para 
atender as peculiaridades de cada uma 
das quatro regiões produtoras florestais da 
Bahia. Este segmento vai realizar 20 dias de 
campo, realizando quatro mil treinamentos 
com os produtores.

Ambos os projetos do Mais Árvores 
Bahia contam com a coordenação local 
das entidades regionais que agregam os 
produtores de eucalipto: Aspex (Associação 
dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul 
Bahia), Assosil (Associação dos Silvicultores 
do Sudoeste da Bahia), Sineflor (Sindicato 
das Empresas Florestais da Bahia que atua 
no Litoral Norte), e Aiba (Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia, no Oeste).

Anuário da Silvicultura_3.indd   1 15/2/16   3:18 PM



 Florestas fazem bem ao meio ambiente. Mas 
não só. Fazem um bem imenso também à econo-
mia, como o revelam os negócios brasileiros com 
o mundo. A balança comercial do setor alcançou 
até o fim de 2015 acréscimo de 17,3% em relação 
ao ano anterior, num saldo de US$ 6,5 bilhões. 
As informações são da Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá), com base em dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Além do aumento nas vendas externas, 
a valorização do dólar em relação ao real influen-
ciou positivamente nesse comportamento, aju-
dando o setor a recuperar receita após anos de 
dólar excessivamente desvalorizado. 

Somente a celulose representou 80% do to-
tal, com US$ 5,2 bilhões. Em receita, as expor-

tações do setor alcançaram em 2015 a cifra de 
US$ 7,8 bilhões, com acréscimo de 6,1% em rela-
ção ao mesmo período de 2014, quando o valor 
chegou a US$ 7,3 bilhões. Em 2013, o total havia 
sido de US$ 7,2 bilhões, revelando o incremento 
constante nos últimos anos. 

A celulose, responsável em 2015 por US$ 5,6 
bilhões dos produtos exportados, teve cresci-
mento de 5,8% em relação ao mesmo período de 
2014. Com os bons negócios fechados em 2015, 
a participação das exportações do setor na balan-
ça comercial brasileira representou 4,09%, acrésci-
mo de 25% em relação ao ano anterior. Já as im-
portações tiveram redução de 28,1%, fechando o 
ano com US$ 1,3 bilhão. Entre os produtos impor-
tados, o papel foi responsável por 73% do total.

Florestas não fazem bem só ao meio ambiente. 
Têm importância vital na economia, com saldo de 
US$ 6,5 bilhões nas exportações em 2015

Árvores para o mundo

BAlAnçA 
ComerCiAl 

do Setor 
floreStAl 
no BrASil 

CreSCeu 
17,3% 

em 2015
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Fonte: Secex-MDIC.

VERDES PAISAGENS
Green landscapes

Balança comercial de produtos florestais do Brasil (US$ milhões)
 2014 2015 Variação
EXPORTAÇÃO 7.369 7.819 6,1%
Celulose 5.298 5.603 5,8%
Painéis de madeira 149 195 30,9%
Papel 1.922 2.021 5,2%
IMPORTAÇÃO 1.814 1.304 -28,1%
Celulose 347 339 -2,3%
Painéis de madeira 25 7 -72%
Papel 1.442 958 -33,6%
SALDO 5.555 6.515 17,3%
Celulose 4.951 5.264 6,3%
Painéis de madeira 124 188 51,6%
Papel 480 1.063 121,5%



Trees for the world
Forests are not only good for the environment. They 
play a vital importance in the economy, and revenue 
from exports amounted to US$ 6.5 billion in 2015

Forests are good for the environment. How-
ever, it is not all. They are equally good for the 
economy, a fact that is attested by Brazilian busi-
nesses with the world. Up until the end of 2015, 
the trade of balance was up 17.3% from the pre-
vious year, representing a surplus of US$ 6.5 bil-
lion. These data come from the Brazilian Tree 
Industry (Ibá), based on data released by the 
Ministry of Development, Industry and Foreign 
Trade (MDIC). Besides the ever-increasing for-
eign sales, the higher value of the dollar against 
the Brazilian currency was also a positive factor 
in this behavior, helping the sector with recov-
ering its profits after years of an excessively de-
valued American dollar. 

Cellulose alone represented 80% of the to-

tal, with US$ 5.2 billion. In revenue, the exports 
of the sector brought in US$ 7.8 billion in 2015, 
up 6.1% from the same period in 2014, when 
revenue reached US$ 7.3 billion, attesting to 
the constant growth over the past years. 

Cellulose, responsible for the shipment 
abroad of products worth US$ 5.6 billion, in 
2015, soared 5.8% compared to the same pe-
riod in 2014.With all the good business deals 
closed in 2015, the participation of the sec-
tor in the trade of balance of Brazil represent-
ed 4.09%, up de 25% from the previous year. 
In the meantime, imports dropped 28.1%, with 
the year’s total remaining at US$ 1.3 billion. 
Among the imported products, paper was re-
sponsible for 73% of the total.

the trAde 
BAlAnCe of 
the foreSt 

SeCtor 
in BrAzil 

SoAred 
17.3% in 2015
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As exportações brasileiras de produtos flo-
restais em 2015 apresentaram comportamento 
positivo para o setor. A recuperação econômica 
dos Estados Unidos e da Europa, entre os princi-
pais importadores, aliada à desvalorização cam-
bial do real frente ao dólar, beneficiou produ-
tos como celulose, papel e também painéis de 
madeira, que registram crescimento nas vendas. 
Como já ocorrera em 2014, o produto mais ex-
portado pelo segmento em 2015 foi a celulose. 

O volume de embarques de celulose somou 

11,5 milhões de toneladas no acumulado de 
2015, com crescimento de 8,6% em relação às 
10,6 milhões de toneladas exportadas de 2014. 
De janeiro a dezembro de 2015, as vendas exter-
nas de painéis de madeira alcançaram 641 mil 
m³, alta de 52,3% em relação ao mesmo perío-
do de 2014. Já as exportações de papel atingi-
ram 2,1 milhões de toneladas em 2015, volume 
11,5% maior em relação a 2014. 

Em valores, as exportações brasileiras de ce-
lulose conseguiram elevação de 5,8% em 2015. 

Vendas externas de produtos florestais do Brasil 
tiveram excelente desempenho em 2015, 
com bom incremento em vários nichos de mercado

Ao sabor da brisa

CâmBio e 
retomAdA 

dA eConomiA 
noS euA e 

nA europA 
fAvoreCerAm
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O mercado que teve o maior crescimento foi a 
China, com o qual as negociações totalizaram 
US$ 1,8 bilhão. No entanto, os 8,8% de acrésci-
mo conquistados junto ao mercado chinês aca-
baram sendo equilibrados com reduções de ex-
portações para outros destinos importantes. A 
Europa manteve-se como principal destino da 
celulose brasileira e foi responsável por aproxi-
madamente 38,5% dessa receita, seguida da Chi-
na e da América do Norte, respectivamente, com 
cerca de 33,2% e 17,6%. 

Os painéis de madeira alcançaram acréscimo 
de 30,9% no resultado das exportações em 2015. 
O setor registrou saldo de US$ 195 milhões, en-
quanto no mesmo período de 2014 esse valor fica-
ra em US$ 149 milhões. Os mercados que obtive-
ram maior crescimento no período foram América 
Latina (55%) e América do Norte (34,4%). Europa, 
África e Ásia apresentaram reduções, mas são des-
tinos com menor volume de envios. 

Na área de papel também houve incremen-

to nas exportações, com total de US$ 2,021 bi-
lhões. Em 2014, havia sido registrado US$ 1,922 
bilhão. O setor apresentou aumento significa-
tivo em destinos como China (41,8%), Améri-
ca Latina (6,1%), África (10,5%), Ásia e Oceania 
(5,3%). Na Europa e na América do Norte, hou-
ve ligeira redução. Ainda assim, os europeus e 
os norte-americanos seguem entre os que mais 
consomem o papel produzido no Brasil.  

VAI E VEM 
* Os 10 países que mais importam produtos ma-
deireiros do Brasil, considerando o total em valor, são 
Estados Unidos, China, Países Baixos, Itália, Argenti-
na, Reino Unido, Bélgica, França, Venezuela e Japão. 
* Os cinco estados brasileiros que mais exportam, em 
valor, são Bahia (US$ 1.597.268.214), São Paulo (US$ 
1.711.037.592), Paraná (US$ 1.504.507.463), Mato 
Grosso do Sul (US$ 1.097.720.939) e Espírito Santo 
(US$ 1.059.482.079). 
Os dados são do Sistema Nacional de Informações Florestais.
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Brazilian exports of forest products in 2015 
had a positive behavior that favored the sector. 
The economic recovery of the United States and 
Europe, among major importers, along with the 

At the mercy 
of the breeze  

Foreign sales of forest products had an 
excellent performance in 2015, particularly in 
several specific market niches

exChAnge 
rAte And the 

eConomy 
in the uSA 

And europe 
piCking up 

SteAm, hAd 
A SAy in the 

performAnCe

devaluation of the Brazilian currency against the 
dollar, benefited products like cellulose, paper and 
wood panels whose foreign sales soared consid-
erably. Just like what had happened in 2014, the 
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GIGANTES  –  Giants

Exportações do setor florestal, por áreas
CELULOSE (US$ milhões)

DESTINO 2014 2015 Variação
América Latina 81 103 27,2%
Europa 2.087 2.155 3,3%
América do Norte 974 984 1,0%
África 11 10 -9,1%
Ásia-Oceania 434 489 12,7%
China 1.711 1.862 8,8%
Total 5.298 5.603 5,8%
Fonte: Secex-MDIC.

PAINÉIS DE MADEIRA (US$ milhões)
DESTINO 2014 2015 Variação
América Latina 80 124 55,0%
Europa 8 7 -12,5%
América do Norte 32 43 34,4%
África 16 11 -31,3%
Ásia-Oceania 12 10 -16,7%
China 1 0 –
Total 149 195 30,9%
Fonte: Secex-MDIC.

PAPEL (US$ milhões)
DESTINO 2014 2015  Variação
América Latina 1.082 1.148 6,1s%
Europa 262 260 -0,8%
América do Norte 261 241 -7,7%
África 95 105 10,5%
Ásia-Oceania 131 138 5,3%
China 91 129 41,8%
Total 1.922 2.021 5,2%
Fonte: Secex-MDIC.



most exported product in 2015 was cellulose. 
The volume of cellulose shipments amount-

ed to 11.5 million tons in 2015, up 8.6% from 
the 10.6 million tons in 2014. January through 
December 2015, foreign sales of wood panels 
amounted to 641 thousand  m³, up 52.3% from 
the same period in 2014. On the other hand, pa-
per exports reached 2.1 million tons in 2015, up 
11.5% from 2014. 

In values, Brazilian cellulose exports soared 
5.8% in 2015. The market that grew the most was 
China, with which negotiations totaled US$ 1.8 bil-
lion. Nevertheless, the 8.8-percent higher sales to 
the Chinese market were offset by smaller ship-
ments to other important destinations. Europe was 
as usual, the main destination of Brazilian cellulose 
and was responsible for approximately 38.5% of 
this total, followed by China and North-America, 
respectively, with about 33.2% and 17.6%. 

Shipments abroad of wood panels soared 
30.9% in 2015. The sector registered total reve-
nue of US$ 195 million, while in the same pe-
riod in 2014 this value had remained at US$ 
149 million. The markets that grew the most 
over that period were Latin America (55%) and 
North America (34.4%). Europe, Africa and Asia 

reduced their imports, but they are destinations 
that do not acquire big volumes. 

The paper sector also celebrated bigger ship-
ments abroad, with a total of US$ 2.021 billion. 
In 2014, this total had amounted to US$ 1.922 
billion.  The sector increased its exports signifi-
cantly to such destinations as China (41.8%), Lat-
in America (6.1%), Africa (10.5%), Asia and Oce-
ania (5.3%). In Europe and in North America, 
there was a slight reduction. Even so, Europe and 
North-America are still the leading consumers of 
paper produced in Brazil. 

COMING AND GOING 
* The top 10 countries that are leading importers of 
Brazilian timber products, considering the total in 
value, are as follows: the United States. China, the 
Netherlands, Italy, Argentina, the United Kingdom, 
Belgium, France, Venezuela and Japan. 
* The top 5 Brazilian states that are leaders in 
exports, in value, are as follows: Bahia (US$ 
1,597,268,214), São Paulo (US$ 1,711,037,592), 
Paraná (US$ 1,504,507,463), Mato Grosso do 
Sul (US$ 1,097,720,939) and Espírito Santo (US$ 
1,059,482,079). 
These data are from the National Forest Information System.
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O Brasil está entre os cinco maiores pro-
dutores mundiais de celulose, posicionando 
a silvicultura nacional em destaque. Integram 
esta lista, além dos brasileiros, Estados Uni-
dos, China, Canadá e Suécia. De acordo com 
dados divulgados pela Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá), a partir de levantamento reali-
zado em 2013, o produto fabricado no País 
ocupava, naquele período, o quarto lugar no 
mercado mundial, com 15,1 milhões de to-

neladas. Nações como Finlândia, Japão, Rús-
sia e Indonésia possuem produções mais re-
duzidas. 

 Na análise da presidente executiva da 
Ibá, Elizabeth de Carvalhaes, existe deman-
da forte pelos produtos florestais brasileiros. 
Tanto que 2015 mostrou recuperação nas ex-
portações. “A silvicultura brasileira vive mo-
mento positivo, de reconhecimento de sua 
importância. Questões ambientais têm obti-

Com uma silvicultura dinâmica e pujante, Brasil 
está entre os maiores produtores mundiais de 
celulose e papel e já se impõe em outros produtos

De encher os olhos

quArto 
mAior 

produtor 
mundiAl de 

CeluloSe, 
pAíS CreSCe 

em várioS 
SetoreS

18



do destaque no mundo todo, assim como a 
relevância de se ter economia de baixo car-
bono, com produtos sustentáveis, questões 
que necessariamente passam pelo setor flo-
restal”, avalia. 

Na área do papel, o Brasil ocupa, confor-
me o mesmo relatório da Ibá, a nona posi-
ção, com 10,4 milhões de toneladas. Lide-
ram este mercado a China, com mais de 100 
milhões de toneladas, e os Estados Unidos, 
com 74 milhões de toneladas. Japão, Alema-
nha, Suécia, Coreia do Sul, Canadá e Finlân-
dia igualmente possuem produções superio-
res a 10 milhões de toneladas. 

Os principais destinos das exportações 
brasileiras no continente europeu, de acordo 
com dados do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, são Fran-
ça, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Itália 
e Bélgica. Já na Ásia destacam-se Japão e Chi-

na. Na América do Sul, é a Argentina que re-
cebe a maior parte das exportações do setor, 
seguida pela Venezuela. Na América do Nor-
te, o destaque são os Estados Unidos. 
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Fonte: Ibá.

Estados Unidos 2157
China 1887
Holanda 969
Itália 688
Argentina 443
Reino Unido 362
Bélgica 304
França 302
Venezuela 247
Japão 223
Alemanha 175

CASCUDOS  –  Powerful
Exportações de produtos florestais,

por país (milhões de dólares)

Sí
lv

io
 Á

vi
la



With a dynamic and lush silviculture system, Brazil ranks 
as one of the biggest global producers of cellulose and 
paper, and is excelling in other products, too

A sight for sore eyes

fourth 
BiggeSt 

CelluloSe 
produCer in 

the world, 
Country 

iS mAking 
StrideS on 

multiple 
frontS

Brazil ranks as one of the five biggest cel-
lulose producers in the world, putting our na-
tional silviculture in the limelight. The other 
countries on the list are the United States, Chi-
na, Canada and Sweden. According to data re-
leased by the Brazilian Tree Industry (Ibá), 
based on a survey conducted in 2013, the Bra-
zilian product, back then, ranked as fourth in 
the global market, with 15.1 million tons. Pro-
ductions are smaller in nations like Finland, Ja-
pan, Russia and Indonesia. 

In the analysis of Ibá executive president 
Elizabeth de Carvalhaes, there is strong de-
mand for Brazil’s forest products. So much so 
that exports recovered in 2015. “Brazilian silvi-
culture is experiencing a positive moment, and 
its importance is widely acknowledged. Envi-
ronmental matters have been in the limelight all 
over the world, as well as the relevance of rely-

ing on a low carbon economy, with sustainable 
products, questions that necessarily go through 
the forest sector”, she comments.  

According to Ibá’s report, in the area of pa-
per, Brazil ranks as ninth, with 10.4 million 
tons. This market is led by China, with upwards 
of 100 million tons, and the United States, with 
74 million tons. Japan, Germany, Sweden, 
South Korea, Canada and Finland equally pro-
duced upwards of 10 million tons. 

According to the Ministry of Development, In-
dustry and Foreign Trade, the destinations of Bra-
zilian exports to the European continent include 
the following countries: France, United Kingdom, 
Holland, Germany, Italy and Belgium. In Asia, the 
biggest importers are China and Japan. In South 
America, Argentina is the destination of most im-
ports of the sector, followed by Venezuela. In 
North-America the highlight is the United States.
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www.iba.org

UMA ASSOCIAÇÃO COM 
RAÍZES SUSTENTÁVEIS

A Ibá representa o setor de árvores  
plantadas no Brasil, produtores              
independentes, investidores institucionais 
e associações estaduais. 

Os principais produtos do setor são: 
painéis e pisos de madeira, celulose, 
papel e florestas energéticas.
 
A missão da Ibá é consolidar a árvore 
plantada como matéria-prima do             
desenvolvimento econômico e socioambiental.

A árvore plantada é o futuro das matérias 
primas renováveis, recicláveis e amigáveis 
ao meio ambiente, à biodiversidade, à 
vida humana.
 
A Ibá é responsável pela represen-
tação do setor de árvores plantadas 
no Brasil e seus produtos, com 
destaque para painéis e pisos de 
madeira, celulose, papel, florestas 
energéticas, além dos produtores 
independentes. 

Sua Missão é consolidar a árvore plan-
tada como produtora de valor 
econômico e socioambiental.



O Brasil possui 851 milhões de hectares de 
área. Destes, 58% são de vegetação nativa, 11%  
compreendem as cidades e 30% são destinados a 
agricultura, pecuária e floresta plantada. Mas, do 
total, apenas 0,8% corresponde à última. Portan-
to, é mercado que tem muito para crescer. O pes-
quisador André Dominghetti, da Embrapa, aponta 
que, em breve, teremos déficit de madeira. “Deve-
mos mudar a mentalidade do produtor, ganhar 
competitividade e qualidade e usar de forma cons-
ciente o meio ambiente”, ressalta.

O sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (ILPF) é visto como uma das alternativas que 
tem diversas vantagens, como controle de pragas e 
doenças, recuperação de áreas degradadas, diver-
sificação dos sistemas de produção, eficiência no 
uso dos recursos, aumento da renda do produtor 
e conservação de recursos naturais (solo e água). 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 172 milhões 
de hectares de pastagens, sendo que 77% dessa 
área tem pouca ou muita degradação. 

Dominghetti afirma que se deve optar por 
cultivar a soja a cada quatro anos, e com 12 anos 
fazer um corte raso das árvores para aproveita-
mento da madeira. Em curto prazo, melhora-se o 
solo, recuperando áreas antes degradadas, con-
cluindo alguns ciclos de soja com êxito e chegan-
do ao final do período mínimo para silvicultura 
com matéria-prima de excelente qualidade.

Utilizar esse sistema permite otimizar a pro-
dução por unidade de superfície, respeitando 
sempre o princípio de rendimento contínuo, 
principalmente por meio da conservação e da 
manutenção do potencial produtivo dos recur-
sos naturais renováveis. A escolha da espécie do 
eucalipto é muito importante, pois pode fazer 
toda a diferença, uma vez que há mais de 700 
variedades. A opção correta influencia na adap-
tabilidade, na velocidade do crescimento e na 
produtividade. 

MUITOS USOS Em alguns países, há di-
versos usos para o eucalipto. Nos Estados Uni-
dos, é aproveitado em especial para postes de 
eletrificação; no Chile, na construção civil; na Itá-
lia e na Costa Rica, é direcionado à movelaria e à 
produção de energia. A floresta plantada permi-
te a geração de inúmeros produtos essenciais à 
sociedade contemporânea: celulose, painéis de 
madeira industrializada, serrados, compensados, 
carvão vegetal e lenha, dentre outros. A celulo-
se e os compensados estão largamente presentes 
no comércio internacional. Os demais produtos 
são consumidos pelo mercado interno.

Conta da demanda florestal em relação à oferta tende 
a fechar cada vez menos nos próximos anos, diante 
das necessidades crescentes no mundo todo

Menos do que precisa

floreStA 
plAntAdA 

oCupA 
ApenAS 0,8% 

dA áreA, e 
preCiSA de 

inCremento
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Brazil’s total area comprises 851 million hect-
ares. Of these, 58% are of native vegetation, 11% 
of the land is occupied by cities and 30% of the 
hectares are destined for agriculture, cattle farm-
ing and planted forests. However, of this total only 
0.8% correspond to planted forests. Therefore, it is 
a market that is still on a fledgling stage. Embrapa 
researcher André Dominghetti has it that we will 
soon run out of timber. “There is need to change 
the mentality of the producers, fight for competi-
tiveness and quality and make use of the environ-
ment in a very conscious manner”, he stresses.

The Integrated Crop-Livestock-Forest System 

Less than needed 
The supply of forest products over the coming 
years is likely to lag behind demand, in light of 
the ever-increasing needs in the world

plAnted 
foreStS 
oCCupy 

only 0.8% 
of the AreA, 

therefore, 
there iS need 

for more

(ILPF, in Portuguese acronym) is viewed as one 
of the alternatives that offer several advantages, like 
the control  of pests and diseases, the recovery of 
degraded areas, diversification of the production 
systems, efficiency in the use of resources, higher 
farmer income and the conservation of the natural re-
sources (soil and water). From data by the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE) Brazil is 
home to 172 million hectares of pasturelands, and 
77% of this area is either much or little degraded. 

Dominghetti maintains that soybean should be 
cultivated at four year intervals, and after 12 years 
the trees should be cut as close to the ground as 
possible for their timber. It will not take long for 
soil to improve, thus recovering areas previously de-
graded, concluding some soybean cycles successful-
ly and reaching the end of the minimum period for 
silviculture, with raw material of excellent quality.

This system should be used as target, whilst op-
timizing production per area unit, always in com-
pliance with the continued output principle, espe-
cially through the conservation and maintenance 
of the productive potential of the renewable natural 
resources. The selection of the eucalyptus species is 
very important, as it could make all the difference, 
seeing that there are upwards of 700 species of eu-
calyptus. The correct choice has an influence on 
adaptability, growth speed and productivity. 

MULTIPLE USES In some countries, eu-
calyptus trees serve several purposes. In the Unit-
ed States, they are mainly used for utility poles; in 
Chile, in civil construction; in Italy and Costa Rica, 
they are destined for the furniture industry and for 
the production of energy. Planted forests are the 
origin of countless products essential to present 
day society: cellulose, industrialized wood panels, 
sawn lumber, plywood, charcoal and firewood, 
among other uses. Cellulose and plywood are 
widely present in the international marketplace. 
Most other products are for the domestic market.
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A expectativa da Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá) é que sejam investidos mais de R$ 
50 bilhões no setor até 2020, com o objetivo 
de duplicar a base florestal, ampliar as indús-
trias e criar novas unidades. A meta é quase do-
brar a produção de celulose em uma década, 
passando de 14 milhões de toneladas (produ-
ção registrada em 2010) para 22 milhões mi-
lhões de toneladas em 2020. Em 2014, nes-
sa linha de crescimento, a produção chegou a 
16,5 milhões de toneladas. 

Já no segmento do papel, a cadeia espera al-

cançar, conforme a Ibá, produção de 13 milhões 
de toneladas até 2020. Em 2014, foram obtidas 
10,4 milhões de toneladas. Nos painéis de ma-
deira, o objetivo é passar de 6,5 milhões de me-
tros cúbicos, verificados em 2010, para 10 mi-
lhões de metros cúbicos. O incremento já vem 
sendo observado, pois em 2014 a produção do 
segmento chegou a 8 milhões de metros cúbicos. 

O segmento pretende ainda duplicar a 
base florestal, atingindo em 2020 mais de 14 
milhões de hectares plantados. Em 2014, com 
mais de 7 milhões de hectares de árvores plan-

Até 2020 devem ser investidos mais de R$ 50 bilhões 
no setor para duplicar a base florestal, ampliar 
as unidades industriais e criar novas

O céu é o limite

em 10 AnoS, 
o Setor quer 

pASSAr de 
14 pArA 

22 milhõeS de 
tonelAdAS 

de CeluloSe
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tadas no País, num universo de 70 empresas, 
a geração de receita era superior a R$ 60 bi-
lhões, o equivalente a 6% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro, além de exportações 
próximas a US$ 8 bilhões, 3% de todas as ven-
das externas brasileiras. 

“Mesmo com nossa já forte participação 
global em celulose e papel, os números indi-
cam tendência de crescimento, a partir do uso 
intensivo de tecnologia na produção de euca-
lipto, o que significa a instalação, a cada dois 
anos, de uma nova fábrica de celulose no País”, 
salienta o diretor executivo da Ibá, Marcílio Ca-
ron. Novos polos para a produção de madeira 
e de móveis estão surgindo em várias regiões, 
como, por exemplo, no Oeste da Bahia. 

CARGA TRIBUTÁRIA 
 A desoneração tributária dos investimen-

tos é um dos principais pleitos do setor visan-
do incrementar a competitividade. Ao contrário 
do que ocorre em muitos países que são con-

correntes diretos por recursos externos, o Bra-
sil ainda tributa investimentos. No caso de nova 
fábrica de celulose, as alíquotas chegam a 18% 
do valor do projeto. Faz parte dessa discussão a 
continuidade da desoneração das exportações, 
que recebeu impulso significativo com o estabe-
lecimento, em caráter permanente, do Regime 
Especial de Reintegração de Valores Tributários 
para as Empresas Exportadoras (Reintegra). 

PRODUTOR E TECNOLOGIA 
 O Brasil detém as mais modernas tecno-

logias para as florestas plantadas em todo o 
mundo, com destaque para o plantio e para 
o manejo do eucalipto. As empresas do setor 
querem fortalecer a parceria com o produtor 
rural, de forma a descentralizar a atividade e 
reduzir a concentração de terras em poder das 
grandes corporações. Para isso, a meta é in-
centivar a transferência de tecnologia e de téc-
nicas modernas de plantio ao pequeno e ao 
médio produtores.
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The expectation of the Brazilian Tree In-
dustry (Ibá) is for the investment of up to R$ 
50 billion in the sector by 2020, with the aim 
to double the forest base, expand the indus-
tries and create new units. The target is to 
nearly double the production of cellulose in 
one decade, from 14 million tons (produc-
tion achieved in 2010) to 22 million tons by 
2020. In 2014, in this line of growth, produc-
tion reached 16.5 million tons. 

With regard to the paper segment, the sup-
ply chain hopes to increase its production to 
13 million tons until 2020, according to Ibá 
officials. In 2014, 10.4 million tons were pro-
duced. As to wood panels, the target is to in-
crease the production from 6.5 million cubic 
meters in 2010, to 10 million cubic meters. 
This increase has been materializing, be-
cause in 2014 the production of the segment 
amounted to 8 million cubic meters. 

Investments of upwards of R$ 50 billion are to be 
made by 2020 with the aim to double the forest base, 
broaden the industrial units and create new ones

The sky is the limit
in 10 yeArS, 
the SeCtor 
intendS to 

inCreASe itS 
produCtion 

from 14 to 
22 million 

tonS of 
CelluloSe
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The segment also intends to double the for-
est base, with the area devoted to planted trees 
amounting to 14 million hectares by 2020. In 
2014, with more than 7 million hectares de-
voted to planted trees in the Country, in a uni-
verse of 70 companies, revenue amounted to 
upwards of R$ 60 billion, equivalent to 6% of 
the Gross Domestic Product (GDP) in Brazil, 
besides exports of almost US$ 8 billion, 3-per-
cent of all Brazilian foreign sales. 

“In spite of our hefty global share in cellulose 
and paper, the figures point to a rising trend, 
based on the intensive use of technology in the 
production of eucalyptus, which means the es-
tablishment of a new cellulose factory in the 
Country, every other year”, says the executive 
director  of Ibá, Marcílio Caron. New timber and 
furniture production hubs are surfacing in sev-
eral regions like, for example, in Western Bahia. 

TAX BURDEN  
Tax-free investments is one of the require-

ments of the sector with an eye on stronger 
competitiveness. Contrary to what is happen-

ing in many countries that are our competitors, 
as far as foreign resources go, Brazil is still im-
posing taxes on investments. In the case of the 
new cellulose factory, the rates are as high as 
18% over the value of the project. The continu-
ity of tax exemptions over exports are part of this 
debate, which was given a significant forward 
thrust with the establishment, on a permanent 
basis, of the Special Tax Values Reintegration Re-
gime for Exporting Companies (Reintegra). 

PRODUCER AND TECHNOLOGY 
Brazil boasts the most advanced technol-

ogies relative to planted forests all over the 
world, where the highlights are eucalyptus 
plantings and management practices.  The 
companies of the sector want to strengthen 
their partnership with the rural producers, so 
as to decentralize the activity and reduce the 
amount of land under the control of huge cor-
porations. To this end, the target consists in 
encouraging the transference of technology 
and modern planting techniques to small and 
medium-scale producers. 
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A silvicultura brasileira tem grande potencial 
de crescimento em área e em produtividade. 
Isso porque, além de representar forte incen-
tivo à economia de baixo carbono, as florestas 
são fundamentais na geração de diversos pro-
dutos, da celulose, do papel e da madeira em si 
a combustíveis mais limpos, como a biomassa e 
o etanol celulósico. De olho neste contexto, e 
preocupadas com as questões ambientais, enti-
dades buscam ampliar a atuação e tornar o País 
ainda mais competitivo neste mercado. 

A manutenção de investimentos constan-
tes em pesquisas e em desenvolvimento pelas 
empresas do setor já vem possibilitando que 
o Brasil se mantenha como a nação de maior 
produtividade florestal e com os produtos mais 
sustentáveis. Além dos investimentos em mane-
jo florestal e na melhoria genética, conforme a 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), dois anún-
cios importantes de expansão de fábricas de ce-
lulose feitos em 2015 tendem a contribuir para 
manter os brasileiros entre os maiores produto-
res deste insumo no mundo.

 Com a missão de incrementar a competi-
tividade e alinhar as empresas associadas em 
um elevado patamar de ciência, tecnologia e 
responsabilidade socioambiental, ao longo de 
toda a cadeia produtiva das árvores, a Ibá tem 
se dedicado a buscar soluções inovadoras para 
o mercado brasileiro e global. A fim de alcançar 
estes objetivos de crescimento, a entidade man-
tém uma série de compromissos do setor.   

ESTRATÉGIAS 
 Confira algumas estratégias do setor para 

manter o crescimento e a competitividade, com 
base em carta de princípios divulgada pela Ibá. 
O documento tem como objetivo mostrar que 

o setor constitui-se de uma agroindústria mo-
derna, competitiva, visionária e inovadora, 
além de assumir o compromisso com a ética, a 
excelência e a responsabilidade socioambien-
tal: 

 * Uso de madeira que vem de árvores plan-
tadas, manejadas de forma sustentável e com 
aplicação de tecnologia que garanta o mínimo 
impacto ambiental, além de se comprometer 
com a manutenção dos recursos naturais para 
futuras gerações.

 * O acompanhamento da cadeia, visando 
à rastreabilidade dos produtos e à garantia de 
atendimento à legislação e aos princípios de 
responsabilidade socioambiental. 

* Incrementar a competitividade também 
demanda o combate permanente à concorrên-
cia desleal e a eliminação de gargalos de infraes-
trutura e logística, que encarecem custos e ope-
rações. O setor atua de forma constante nessas 
duas áreas, trocando informações e apresenta-
do propostas que buscam ganhos de eficiência 
e produtividade.   

 * As ações que incentivem a sustentabilida-
de do manejo florestal nas áreas sob influência 
das empresas, com a adoção de medidas que 
conciliem os interesses conservacionistas com 
o uso de florestas e solos florestais, além do in-
vestimento, em conjunto com universidades e 
instituições de pesquisa, em inovação e em pes-
quisas relacionadas à silvicultura. 

* Os investimentos em ações sociais totali-
zam R$ 177 milhões, distribuídos em progra-
mas de saúde, cultura, qualidade de vida e edu-
cação. As iniciativas beneficiam cerca de dois 
milhões de pessoas, consolidando o setor bra-
sileiro de base florestal como indutor de desen-
volvimento econômico e social do País.

De olho no amplo potencial do setor e 
preocupado com as questões ambientais, 
o Brasil investe em pesquisa e tecnologia

Além do horizonte
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With an eye toward the vast potential of the sector and 
concerned about the environmental questions, Brazil 
invests in research and technological development

Beyond the horizon

foreSt 
mAnAgement 

And genetiC 
enhAnCement 

Are on the 
AgendA of the 

SeCtor in the 
Country

Brazilian silviculture poses a big potential for 
growth in area and productivity. It happens be-
cause, besides representing strong incentive to 
low-carbon economy, forests play a fundamental 
role in the generation of several products, from 
cellulose to paper to wood itself to cleaner fuels, 
like cellulosic biomass and ethanol. With an eye to-
ward this context, and concerned about the envi-
ronment, entities are engaged in broadening their 
efforts, thus turning the Country even more com-
petitive in this market. 

The maintenance of constant investments in 
research and in development by the companies 
of the sector has been ensuring Brazil’s position 
as the nation with the highest forest productivity 
and supplier of the most sustainable products. Be-
sides the investments in forest management and 
in genetic enhancement, according officials of the 
Brazilian Tree Industry, two important announce-
ments of the expansion of cellulose factories made 
in 2015 tend to strengthen Brazil’s position as one 
of the biggest producers of this input in the world. 

With the mission to strengthen competitiveness 
and bringing the associated companies together to 
a higher platform, science, technology,  production 
and social responsibility, along the entire tree pro-
duction supply chain, Ibá has been devoted to find-
ing  innovative solutions for the global and Brazilian 
market. In order to achieve these growth objectives, 
the entity is engaged in a series of commitments of 
the sector. So much so that the companies area pro-
jecting a billionaire growth by 2020.   

STRATEGIES 
Just check the strategies of the sector to main-

tain the spirit of growth and competitiveness, 
based on a letter of principles disclosed by the Ibá. 
The objective of the document consists in demon-
strating that the sector consists of a modern, com-
petitive, visionary and innovative agroindustry, 

which, besides undertaking a commitment with 
ethics, excellence and social responsibility, also 
cares about: 

* The use of wood from planted trees, man-
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CONHEÇA A IBÁ
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) é a associação 

responsável pela representação institucional da 
cadeia produtiva de árvores plantadas, do campo à 
indústria, junto a seus principais públicos de interesse. 
Lançada em abril de 2014, a entidade representa as 
69 empresas e associações estaduais de produtos 
originários do cultivo de árvores plantadas, com 
destaque para painéis de madeira, pisos laminados, 
celulose, papel, florestas energéticas e biomassa, 
além de produtores independentes de árvores 
plantadas e investidores financeiros.   

A Ibá reúne as empresas que participavam 
da Associação Brasileira da Indústria de Painéis 
de Madeira (Abipa), da Associação Brasileira da 
Indústria de Piso Laminado de Alta Resistência 
(Abiplar), da Associação Brasileira dos Produtores 
de Florestas Plantadas (Abraf) e da Associação 
Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa).

LEARN MORE ABOUT THE IBÁ
The Brazilian Tree Industry (Ibá) is the association 

responsible for the institutional representation 
of the supply chain of planted trees, from field 
to industry, before its main interested public. 
Launched in April 2014, the entity represents the 
69 state companies and associations of products 
that come from planted trees, where the highlights 
are wood panels, laminate flooring, cellulose, paper, 
energy forests and biomass, besides independent 
planted tree producers and financial investors.    

The Ibá comprises the companies that used 
to be members of the Brazilian Association of 
the Wood Panel Industry (Abipa), the Brazilian 
Association of High-Resistance Laminate Flooring 
Industries (Abiplar), the Brazilian Association of 
Planted Forests Producers (Abraf) and the Brazilian 
Association of Cellulose and Paper (Bracelpa).

aged in a sustainable manner and with the appli-
cation of technologies that cause the smallest en-
vironmental impact, besides undertaking the 
commitment to maintain the natural resources for 
the future generations.

* A close watch on the supply chain, aimed at 
ensuring the traceability of the products and com-
pliance with legislation and with the principles of 
socio-environmental responsibility.

* Boosting competitiveness also requires a per-
manent fight against unfair competition and the 
elimination of infrastructure and logistics hurdles, 
as they increase costs and operations. The sector is 
constantly involved in these two areas, exchanging 
information and coming up with proposals that 

pursue productivity and efficiency gains.   
* Initiatives that encourage forest management 

sustainability in the areas under the influence of 
companies, with the adoption of measures that 
reconcile the conservationist interests with the 
use of forests and forest soils, besides investments, 
jointly with universities and research, in innova-
tion and research works related to silviculture. 

* Investments in social initiatives totaled R$ 
177 million, split into healthcare, cultural, qual-
ity of life and educational programs. The initia-
tives benefit about two million people, consoli-
dating Brazil’s forest-based sector as an inducer of 
social and economic development throughout the 
Country.
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As plantações de eucalipto ocupam 5,56 mi-
lhões de hectares da área de florestas planta-
das no Brasil, envolvendo silvicultores em mais 
de 15 estados. Na lista dos maiores produto-
res, Minas Gerais ocupa a primeira colocação, 
com 25,2%, seguido de São Paulo, com 17,6%, 
e Mato Grosso do Sul, com 14,5%. De acordo 
com o balanço da Associação Mineira de Silvicul-
tura (Silviminas), os mineiros cultivam cerca de 
1,545 milhão de hectares, que correspondem a 
23,6% das florestas plantadas em território na-
cional e 2,62% do território mineiro. 

A vocação produtiva do Estado se impõe des-
de 1949, quando ocorreu o primeiro plantio co-
mercial de eucalipto no município de Santa Bár-
bara. Do total de florestas plantadas em Minas 
Gerais, 1,493 milhão de hectares são destinados 
para a produção de eucalipto. A liderança no 

segmento florestal decorre basicamente da exis-
tência de grande parque metalúrgico, formado 
pelas indústrias de ferro-gusa, aço, ferroligas e, 
mais recentemente, pelas indústrias de celulose, 
de chapas de fibra de madeira e de lápis. 

No cultivo de pinus, quem desponta no ce-
nário produtivo é o Paraná, com 673.769 hecta-
res. As plantações, juntamente com o eucalip-
to (224.089 hectares) e outras espécies, hoje já 
competem com as grandes culturas plantadas 
no Estado, como a soja. O setor florestal repre-
senta fatia significativa no Valor Bruto da Pro-
dução (VBP), com participação de 6% e fatu-
ramento de R$ 4 bilhões em 2014. No mesmo 
período, segundo dados do Departamento de 
Economia Rural (Deral), a atividade foi respon-
sável pelo ingresso de US$ 1,5 bilhão em expor-
tações no Paraná.

Produção brasileira de florestas plantadas é liderada 
por Minas Gerais e Paraná, que se destacam no 
cultivo de eucalipto e pinus, respectivamente

Sinais bem verdes
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Eucalyptus wood lots occupy 5.56 million 
hectares of the planted forests area in Brazil, 
involving tree planters in upwards of 15 states 
throughout Brazil. On the list of the biggest pro-
ducers, Minas Gerais ranks as first, with 25.2%, 
followed by São Paulo, with 17.6%, and Mato 
Grosso do Sul, with 14.5%. According to a sur-
vey by the Minas Gerais Silviculture Association 
(Silviminas), the state devotes about 1.545 mil-
lion hectares to reforestation, corresponding to 
23.6% of all planted forests in the national terri-
tory and 2.62% of the state territory. 

The productive vocation of the State start-
ed back in 1949, when the first commercial eu-
calyptus woodlot was established in the munic-
ipality of Santa Bárbara. Of all forests planted 
in Minas Gerais, 1.493 million hectares are des-
tined for the production of eucalyptus. The 

leadership in the forest segments stems basical-
ly from the existence of a huge metallurgy park, 
comprising the industries of pig iron, steel, alloy 
metals and, more recently,   cellulose, wood fi-
ber boards and pencil industries.  

In the cultivation of pine trees, the highlight 
in this productive scenario is the State of Paraná, 
with 673,769 hectares. The plantations, along 
with eucalyptus lots (224,089 hectares) and 
other species, are now competing with the big 
commercial crops grown in the State, like soy-
bean. The forest sector accounts for a significant 
chunk in the Gross Domestic Product, with a 
share of 6% and revenue of R$ 4 billion in 2014. 
During the same period, according to data from 
the Rural Economy Department (Deral), the ac-
tivity was responsible for bringing in revenue of 
US$ 1.5 billion from exports in Paraná.

Very green signs
Brazilian production of planted forests is led by 
Minas Gerais and Paraná, states that are prominent 
cultivators of eucalyptus and pines, respectively
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Fonte: Ibá.

O ESTADO DAS FLORESTAS – The state of the forests

Área ocupada com florestas plantadas nos diversos estados, em hectares
Estados Eucaliptos Pinus Outros
Minas Gerais 1.400.232 39.674 5.313
São Paulo 976.186 123.996 90.147
Mato Grosso do Sul 803.699 7.135 23.000
Bahia 630.808 – 34.000
Rio Grande do Sul 309.125 184.585 103.592
Espírito Santo 228.781 – 15.000
Paraná 224.089 673.769 16.255
Maranhão 211.334 – –
Mato Grosso 187.090 – –
Goiás 124.297 113.249 –
Santa Catarina 112.944 541.162 –
Tocantins 115.564 – 45.876
Amapá 60.025 – 1.936
Piauí 31.212 – –
Pará 18.157 – 56.140



Os plantios comerciais de florestas começa-
ram no Brasil em 1903, quando foram impor-
tadas as primeiras mudas de eucalipto desti-
nadas à produção de madeira para dormentes 
nas estradas de ferro. Segundo o Sistema Na-
cional de Informações Florestais (Snif ), a po-
lítica brasileira de incentivos fiscais para ativi-
dade de reflorestamento começou somente 
mais de meio século depois, entre as décadas 
de 1960 e 1970. Desde então, vem ganhando 
força em todo o território nacional. 

Atualmente, a Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá) estima que a cobertura de flo-
restas plantadas no País seja superior a 7,74 
milhões de hectares, entre eucalipto, pinus 
e outras espécies. Os estados de Minas Ge-
rais, São Paulo, Paraná, Bahia, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul são 
detentores de 87,1% da área total de plantios 
florestais. A intenção do setor é dobrar a área 
de árvores plantadas até 2020, chegando a 15 
milhões de hectares. 

A espécie mais cultivada pelos silviculto-
res é o eucalipto, que ocupa 5,56 milhões de 
hectares em todo o território nacional. De 
acordo com dados da Ibá, representa 71,9% 

do total das florestas cultivadas. As planta-
ções estão localizadas principalmente nos 
estados de Minas Gerais (25,2%), São Paulo 
(17,6%) e Mato Grosso do Sul (14,5%). A es-
pécie teve expressivo avanço produtivo nos 
últimos anos, saltando de 3.862.546 hectares 
em 2006 para 5.558.653 hectares em 2014. 

No mesmo período, as plantações de pi-
nus mantiveram-se estáveis, com ligeira que-
da, e agora ocupam 1,59 milhão de hectares. 
O Sul do País é o maior produtor, com Para-
ná e Santa Catarina na liderança do ranking, 
com 673.769 e 541.162 hectares, respectiva-
mente. A produção corresponde a mais de 
76% do cultivo nacional. O Rio Grande do 
Sul também mantém posição de destaque 
no segmento, com 184.585 hectares cultiva-
dos. Fora da região, o Estado de São Paulo 
tem a maior área com a espécie, totalizando 
123.996 hectares.

Maiores estados produtores de florestas puxam 
avanços do setor, que pretende dobrar a atual área 
e chegar a 15 milhões de hectares em poucos anos
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Ano Eucalipto Pinus  Outros
2006 3.862.546 1.886.286 –
2007 4.078.168 1.874.656 –
2008 4.456.069 1.832.320 –
2009 4.658.924 1.794.720 –
2010 4.900.949 1.756.359 462.390
2011 5.049.714 1.641.892 489.282
2012 5.304.164 1.562.782 521.131
2013 5.473.176 1.570.146 557.653
2014 5.558.653 1.588.997 588.521
Total: 7,7 milhões
Fonte: Ibá.

EVOLUÇÃO  –  Evolution

Florestas plantadas no Brasil (hectares)



Commercial forest plantations started in Bra-
zil in 1903, when the first eucalyptus seedlings 
were imported for the production of railroad 
crossties. According to the National Forest Infor-
mation System (Snif ), the Brazilian fiscal incen-
tive policy towards reforestation initiatives start-
ed only half a century later, from the 1960s to the 
1970s. Since then, it has been gaining momen-
tum in the entire national territory. 

Currently, the Brazilian Tree Industry (Ibá) 
estimates that the area devoted to planted forests 
in the Country exceeds 7.74 million hectares, 
with species like eucalyptus, pines and others. 
The States of Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Ba-
hia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul and Rio 
Grande do Sul comprise 87.1% of the total refor-
ested area. The intention of the sector is to dou-
ble the planted area by 2020, reaching a total of 
15 million hectares. 

The Eucalyptus is the species that is most cul-

tivated by the foresters, and occupies 5.56 mil-
lion hectares in the entire national territory. Ac-
cording to Ibá sources, it represents 71.9% of the 
total cultivated forests. The majority of the eu-
calyptus woodlots are located in Minas Gerais 
(25.2%), São Paulo (17.6%) and Mato Grosso do 
Sul (14.5%). The species made significant strides 
over the past years, jumping from 3,862,546 
hectares in 2006 to 5,558,653 hectares in 2014. 

In the same period, pine plantations remained 
almost stable, experiencing a slight decrease, and 
now occupy 1.59 million hectares. South Brazil is 
the leading producer, with Paraná and Santa Cata-
rina ranking as biggest producers, with 673,769 and 
541,162 hectares, respectively. The production cor-
responds to upwards of 76% of the national output. 
Rio Grande do Sul is also a highlight in the segment, 
with 184,585 hectares under cultivation. Apart from 
the region, São Paulo has the biggest area devoted 
to the species, totaling 123,996 hectares.

Leaven in the dough
Major forest producing states drive the sector forward, 
now engaged in doubling the present planted area 
and reach 15 million hectares in a few years
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O Mato Grosso do Sul tem se destacado no 
cenário nacional do setor florestal nos últimos 
10 anos. A silvicultura cresce a passo largos e 
hoje o Estado já é o terceiro maior produtor em 
volume de área de eucalipto no Brasil, perden-
do apenas para Minas Gerais e São Paulo. A ex-
pectativa é continuar pelo caminho de plena 
ascensão. A Associação Sul-Mato-Grossense de 
Produtores e Consumidores de Florestas Plan-
tadas (Reflore MS) projeta que a área plantada 
com florestas pode chegar a 5 milhões de hec-
tares até 2040, desde que haja mercado para ali-
cerçar a expansão.

O presidente da entidade, Moacir Reis, es-
tima que a meta de chegar a 1 milhão de hec-
tares em 2020 será atingida bem antes do pra-
zo estabelecido, ainda em 2018. “Os dois anos 
de antecedência fortalecem a vocação do Mato 
Grosso do Sul para a economia verde”, afirma. 
O otimismo deve-se a novos investimentos con-
firmados em 2015, como as ampliações anun-
ciadas pelas empresas Eldorado Brasil Celulose 
e Fibria, que planejam duplicar suas linhas de 
produção no município de Três Lagoas.

O governo sul-mato-grossense também apos-
ta no fortalecimento da economia e oferece su-
porte a toda cadeia produtiva da madeira, que 
hoje emprega cerca de 80 mil pessoas. Os incen-
tivos fiscais para novos investidores estão entre 
os fatores que apontam o Estado como uma re-
gião fértil e promissora para o desenvolvimen-
to de florestas plantadas. Outros diferenciais 
são as condições climáticas e a topografia favo-
ráveis, a abundância de água de qualidade dis-
ponível e a legislação moderna. Além disso, atu-
almente há disponibilidade de 10 milhões de 
hectares de áreas degradadas que podem ser 
aproveitadas para a silvicultura.

Participação de Mato Grosso do Sul no setor 
florestal brasileiro vem crescendo na última década, 
e expectativa é de que os avanços prossigam

É mato que não acaba
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Woodlots on 
a rising trend

Share of Mato Grosso do Sul in the Brazilian forest 
sector has been rising over the past decade, and 
there is expectation for these advances to continue

Mato Grosso do Sul has been standing out 
in the forest sector over the past 10 years. Sil-
viculture is making strides and now the State 
ranks as third biggest producer in volume and 
area devoted to eucalyptus lots in Brazil, com-
ing only after Minas Gerais and São Paulo. The 
expectation is for this rising trend to continue. 
The Mato GrossoState Association of Produc-
ers and Consumers of Planted Forests (Reflore 
MS) maintains that the area devoted to plant-
ed forests could reach 5 million hectares by 
2040, provided there is demand in the market 
for absorbing such an expansion. 

The president of the entity, Moacir Reis, es-
timates that the target of 1 million hectares by 
2020 will be achieved way before the previous-
ly set target, before 2018 comes to an end. “The 
two years in advance strengthen the vocation of 
Mato Grosso do Sul towards the green econo-
my”, he says. This optimistic atmosphere stems 
from new investments confirmed for 2015, like 
the expansions announced by companies Eldo-
rado Brasil Celulose and Fibria, which are plan-
ning to double their production lines in the mu-
nicipality of Três Lagoas.

The government of Mato Grosso do Sul is 
also betting on the reinforcement of the econo-
my and offers support to the entire timber supply 
chain, which now employs about 80 thousand 
people. Fiscal incentives for new producers are 
among the factors that turn the State into a fer-
tile and promising region for the establishment 
of planted forests. Other factors include the fa-
vorable climate and topographic conditions, like 
the abundance of good quality water and mod-
ern legislation in force. Furthermore, currently, 
there are 10 million hectares of degradable land 
available for silviculture initiatives. 
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A Bahia possui na atualidade menos de 
10% da área total brasileira de eucalipto, com 
cerca de 617 mil hectares. Embora ainda seja 
tímida, a atividade deve tomar forte impulso 
no Estado nos próximos anos. A projeção da 
Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (Abaf ) é implantar outros 300 mil hec-
tares nas próximas safras a fim de atender a 
projetos da construção civil e de geração de 
energia a partir de biomassa, além da produ-
ção de celulose líquida e papel. 

Até 2020, a ideia é atingir 1 milhão de hec-
tares. Em janela menor, em até três anos, o au-
mento estimado das florestas cultivadas em 
território baiano deve ser de 40%. De acordo 
com o diretor-executivo da Abaf, Wilson An-
drade, o governo estadual tem se mobilizado 
para incrementar a atividade, oferecendo re-
dução e até isenção de Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
empreendedores. Os projetos ainda podem 
contar com redução de 25% do Importo de 
Renda, vantagem oferecida pela União para 
quem se instala na região Nordeste.

Afora os incentivos, a produtividade é o 
maior diferencial da Bahia no momento. An-
drade reitera que, enquanto no Brasil a média 
é de 35 metros cúbicos de eucalipto por hecta-
re ao ano, os baianos alcançam 42 metros cú-
bicos. O índice é superior a tradicionais países 
produtores, como Chile e China. “Temos seis 
biomas diferentes no Estado, com ilhas de ex-
celência para o eucalipto. No Sul, a produtivi-
dade chega a 60 metros cúbicos por hectare 
ao ano”, ressalta o dirigente.

As vantagens produtivas têm aberto novos 
mercados para a madeira cultivada – como a co-
geração de eletricidade – e possibilitado a explo-
ração de novas fronteiras florestais. Hoje, mui-
tas plantações surgem no Oeste da Bahia, após 
pesquisas que apontaram os materiais genéticos 

melhor adaptados às condições mais secas da re-
gião. O eucalipto ainda tem seu crescimento im-
pulsionado pelo avanço de empresas de celulo-
se, como a Fibria e a Suzano Papel e Celulose.

MAIS ÁRVORES
O Programa Mais Árvores busca incentivar o 

produtor rural a investir no plantio e no manejo 
de florestas comerciais para usos múltiplos com 
tecnologia aplicada. A iniciativa é da Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf ), 
em parceria com entidades ligadas à agricultu-
ra, à indústria de formação e à qualificação de 
mão de obra. A ação, que tem como base o Pro-
grama Mais Árvores, da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), será 
aplicado em quatro polos na Bahia (Litoral Nor-
te, Sul, Sudoeste e Oeste), com duas vertentes: 
os projetos Indústria e Produção. Eles contarão 
com a coordenação local das entidades regio-
nais que agregam os silvicultores.

Produção de eucalipto toma forte impulso na 
Bahia, e o Estado já planeja incrementar em 
40% a área de cultivo nas próximas três safras

Com muito axé
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Currently, Bahia is home to less than 10% of 
the area devoted to eucalyptus in Brazil, with ap-
proximately 617 thousand hectares. Although 
still on a fledgling stage, the activity is supposed 
to thrive in the State over the coming years. The 
projection by the Bahia State Association of For-
est Plantations (Abaf ) is the establishment of 
300 thousand hectares of eucalyptus in the com-
ing growing seasons in order to meet the needs 
of the civil construction projects and the gener-
ation of energy from biomass, besides the pro-
duction of liquid cellulose and paper. 

Until 2020, the idea is to achieve 1 million 
hectares. On a smaller basis, in three years, the 
estimated increase in planted forests in Bahia 
should reach 40%. According to Abaf executive 
director Wilson Andrade, the state government 
has been promoting the activity, offering tax re-
ductions and even exempting the entrepreneurs 
from the Tax on Consumption of Goods and 
Services (ICMS). The projects can also take ad-

With much axé
Production of eucalyptus is thriving in Bahia, and the 
State is planning to increase by 40% the area devoted 
to the tree over the next three growing seasons
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euCAlyptuS 

By 2020

vantage of a 25-percent Income Tax reduction, 
a benefit offered by the federal government for 
those who start agricultural operations in the 
Northeast.

Apart from these incentives, productivity is 
what really makes a difference in Bahia at the 
moment. Andrade reiterates that, while in Brazil 
35 cubic meters of eucalyptus are harvested per 
hectare, on average, in Bahia it is 42 cubic meters.  
It means that productivity is higher than in tradi-
tional eucalyptus producing countries, like Chile 
and China. “We have six different biomes in the 
State, with isles of excellence for eucalyptus. In 
the South, productivity reaches 60 cubic meters 
per hectare a year”, the official comments.

These productive advantages have paved the 
way for new markets of planted wood – like the 
cogeneration of electricity – and has led to new 
forest frontiers. Now, many plantations are estab-
lished in Western Bahia, after research works that 
came up with genetic materials that best adapt to 
the drier regions. Eucalyptus lots are equally driv-
en by newly established cellulose companies – 
like Fibria and Suzano Papel e Celulose.

MORE TREES
The More Trees Program aims to encourage 

the rural producers to invest in the establish-
ment and management of planted commercial 
forests, for multiple uses with applied technol-
ogy. The initiative is by the Bahia Association of 
Planted Forests (Abaf ), in partnership with enti-
ties linked to agriculture, formation industry and 
qualified labor. The initiative, which is based on 
the More Trees Program, of the Brazilian Con-
federation of Agriculture and Livestock (CNA), is 
to be applied in four hubs in Bahia (North Coast, 
South, Southeast and West), with two ramifica-
tions: the Industry and Production projects. 
They will rely on local coordination of regional 
entities that comprise all forest planters. 
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O setor moveleiro brasileiro também sentiu 
forte os reflexos da crise econômica ao longo de 
2015. Os indicadores de desempenho do seg-
mento não fecharam com saldo positivo no com-
parativo com o ano anterior, com recuo na pro-
dução de peças e também na geração dos postos 
de trabalho e empregos. A diretora executiva da 
Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliá-
rio (Abimóvel), Cândida Cervieri, explica que a 
indústria contava com a continuidade de uma 
onda favorável de crescimento, o que acabou 
não se confirmando, por uma série de fatores.

“O cenário de recessão que se desenha é 
consequência do momento econômico, polí-
tico e institucional pelo qual passa o País”, fri-
sa. “Não temos indicativo que permita visuali-
zar panorama diferente.” A dirigente lamenta 
que não haja sinalização, por parte dos poderes 
instituídos, de que haverá saneamento, contro-
le e equilíbrio fiscal em 2016. “Fica muito difí-
cil esperar por uma melhora no cenário macro-
econômico”, admite. Com a crise de confiança 
instalada, a diminuição no consumo acaba afe-
tando o giro de toda a cadeia produtiva.

O conjunto de incertezas afasta os inves-
tidores internacionais, tornando o Brasil um 
país de alto risco para o estabelecimento de 
parcerias. Diante da recessão, as empresas do 
setor precisaram ir em busca de diferenciais 
para se sobressair aos problemas. “Coube às 
indústrias fazerem um criterioso exercício de 
revisão interna de processos, produtos e es-
tratégias, a fim de encontrarem alternativas 
capazes de tornar sua rotina produtiva mais 
eficiente”, explica. A regra agora é enxugar 
custos para compensar a queda nas vendas e 
manter o equilíbrio dos negócios.

PROMOÇÃO DOS NEGÓCIOS 
A Associação Brasileira das Indústrias do 

Mobiliário (Abimóvel) tem atuado em parce-

Empresas do setor moveleiro no Brasil apelaram 
para a união e para a criatividade a fim de contornar 
o cenário de recessão no País em 2015

Hora de sentar à mesa
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ria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
para desenvolver ações de promoção comer-
cial da indústria brasileira. Isso ocorre através 
de prospecção de mercados, participação em 
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feiras e outros incentivos estruturantes às ex-
portações. Em 2015, diversas missões interna-
cionais foram realizadas e outras tantas estão 
previstas para 2016. 

O objetivo é fomentar as exportações mo-
veleiras, permitindo às empresas brasileiras 
retomarem seu espaço e sua participação no 
mercado moveleiro global. Com a crise no 
mercado interno, o mercado internacional 
torna-se mais atrativo e estratégico para a in-
dústria nacional. Hoje, o maior ambiente ex-
portador brasileiro é o Polo Moveleiro de São 
Bento do Sul, em Santa Catarina, que retomou 
a liderança na participação das vendas exter-
nas brasileiras de móveis.
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The Brazilian furniture sector was also affect-
ed by the ripple effects from the economic cri-
sis in 2015. The performance indicators of the 
segment did not match the surplus compared 
with the previous year, with a reduction in the 
production of replacement parts and also in the 
generation of job positions. The executive di-
rector of the Brazilian Association of Furniture 

Industries (Abimóvel), Cândida Cervieri, main-
tains that the industry was betting on the conti-
nuity of a scenario favorable to growth, which, in 
light of many factors, did not confirm.

“The recession-oriented scenario now un-
folding stems from the economic, political and 
institutional moment the Country is experienc-
ing now”, she says. “There is no indicator that 

Time to sit at the 
negotiating table 

Companies of the furniture sector in Brazil called for 
union and creativity in order to find a way around the 
ongoing recession scenario in the Country in 2015
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allows us to visualize a different panorama”. 
The official regrets the fact that there is no in-
dication from the government pointing to im-
provements, control and fiscal balance in 2016. 
“There is hardly any hope that there will be a 
better macroeconomic scenario”, she admits. 
With the crisis of confidence, the reduction in 
consumption ends up affecting the working cap-
ital of the entire supply chain.

A long series of uncertainties keeps interna-
tional investors at bay, turning Brazil into a high 
risk for the establishment of partnerships. In 
light of the recession, the companies of the sec-
tor had to go in search of differentials in order to 
conquer the problems. “It was up to the indus-
tries to enact a judicious exercise of the revision 
of the internal processes, products and strate-
gies, in order to come up with alternatives capa-
ble of turning their productive routine more ef-
ficient”, she explains. The rule now is to reduce 
costs to make up for  dwindling sales  and com-
ply with the common law of business balance.

BUSINESS PROMOTION 
The Brazilian Association of Furniture In-

dustries (Abimóvel) has been working joint-
ly with the Brazilian Trade and Investments 
Promotion Agency (Apex-Brasil) towards pro-
moting trade initiatives of the Brazilian indus-
try. This occurs through market prospection, 
attendance at fairs and other incentives that 
lead to exports. In 2015, several international 
missions were carried out and other missions 
have been scheduled for 2016. 

The aim consists in promoting furniture 
exports, allowing the Brazilian companies to 
resume their space and share in the global fur-
niture market. With the crisis in the domes-
tic market, the international market becomes 
more attractive and strategic for the national 
industry. Currently, the biggest Brazilian ex-
port environment is the Furniture Hub in São 
Bento do Sul, State of Santa Catarina, which 
won back its leadership in the share of foreign 
sales of Brazilian furniture.
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O Brasil ocupa papel proeminente dentre 
as lideranças internacionais em silvicultura. Eli-
zabeth de Carvalhaes, presidente executiva da 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), assumiu 
em 2015 o cargo institucional máximo do setor 
de base florestal mundial. Ela tornou-se a pre-
sidente do International Council of Forest and 
Paper Associations (ICFPA). Pela primeira vez, 
uma associação do hemisfério sul assume o co-
mando da entidade, que trata de questões re-
levantes para o desenvolvimento do setor, em 
âmbitos nacional e global, como os múltiplos 
usos da floresta, as tendências mundiais da in-
dústria, os bioprodutos, a bioeconomia e as no-
vas tecnologias, entre outros.

O mandato é de dois anos, prorrogável por 
mais dois. Nesse período, a sede do ICFPA, que 
é rotativa, será no Brasil. O ICFPA reúne associa-
ções da indústria de base florestal de 33 países. 
Seu objetivo é promover a cooperação, o rela-
cionamento e o debate de temas comuns en-
tre seus membros. “O grande desafio será equi-
librar interesses muitas vezes distintos em uma 
única agenda global, diante de um cenário eco-
nômico adverso”, afirma Elizabeth. Em 2015, o 
principal foco da atuação do órgão foi a ação 
das indústrias de base florestal na mitigação dos 
efeitos das mudanças climáticas, com destaque 
para a presença na Conferência das Nações Uni-
das, a COP 21, em Paris. 

Desde sua criação, em 2002, o ICFPA sem-
pre foi liderado por entidades da América do 
Norte e da Europa. Além disso, o ICFPA repre-
senta o setor em fóruns internacionais, como 
a Organização das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO), atuando no Advisory 
Committee on Sustainable Forest-based Indus-
tries (ACSFI), órgão estatutário dessa institui-
ção. Debate, também, padrões e políticas para 
boas práticas de manejo e produção florestal 
global no Forest Stewardship Council (FSC) e 

no Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC), os dois mais importantes 
sistemas de certificação florestal mundiais.

“A indicação da Ibá para a presidência do 
ICFPA é motivo de orgulho para as empresas 
associadas, pois indica a presença crescente do 
País no cenário mundial desse segmento e, tam-
bém, seu papel como player fundamental para 
atender à demanda futura por alimentos, fibras, 
energia e madeira”, afirma Carlos Aguiar, presi-
dente do Conselho Deliberativo da Ibá.

Brasil assume pela primeira vez o cargo institucional 
máximo do setor florestal no mundo, através da 
presidente da Ibá, Elizabeth de Carvalhaes
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Brazil occupies a prominent position amidst 
global leaderships in silviculture. Elizabeth de 
Carvalhaes, executive president of the Brazilian 
Tree Industry (Ibá), in 2015, assumed the insti-
tutional job at the global forest sector. She took 
over as president of the International Council of 
Forest and Paper Associations (ICFPA). For the 
first time an association of the Southern Hemi-
sphere presides over the entity, which deals with 
relevant questions relative to the development 
of the sector, at home and abroad, like the mul-

Very active voice
For the first time, Brazil assumes the most important 
institutional job in the global forest sector, with Ibá president 
Elizabeth de Carvalhaes presiding over the institution

in A two-
yeAr term, 
elizABeth 

will 
ConduCt 

the workS 
At the iCfpA

tiple uses of forests, the global trends of the in-
dustry, byproducts, bioeconomy and new tech-
nologies, just to mention a few. 

It is a two-year term, which can be extend-
ed for another two years. During this period, 
the head office of the ICFPA, which moves from 
country to country, will be based in Brazil. The 
ICFPA comprises forest related associations from 
33 countries. Its main objective consists in pro-
moting cooperation, relationship and debates 
on themes that are common among its mem-
bers. “Our big challenge consists in balancing 
distinct interests in only one global agenda in 
light of an adverse economic scenario”, says Eliz-
abeth. In 2015, the organ’s main focal point con-
sisted in urging the forest based industries to try 
to mitigate the effects of climate changes, with 
great emphasis on the need to attend the United 
Nations Conference, the COP21, in Paris. 

Since its foundation, in 2002, the ICFPA had 
always been presided over by entities of North-
America or Europe. Furthermore, the ICFPA rep-
resents the sector in international forums like the 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), actively involved with the Advisory 
Committee on Sustainable Forest-Based Industries 
(ACSFI), statutory organ of this institution. It also 
stages debates on patterns and policies geared to-
wards best management practices and global for-
est production at the Forest Stewardship Council 
(FSC) and in the Program for the Endorsement of 
Forest Certification (PEFC) – the two major forest 
certification systems in the world.

“The indication of the Ibá for the presidency 
of the ICFPA is reason for pride for all associated 
companies, as it suggests an ever-growing pres-
ence of the Country in the global scenario of this 
segment and, also, its role as fundamental play-
er in meeting future demands for food, fiber en-
ergy and wood”, says Carlos Aguiar, president of 
Ibá’s Deliberative Council.
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Pesquisa RESEARCH
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Pesquisas na área da tecnologia prometem avanços 
para o setor de base florestal, como facilidades no 
manejo e maior renda para os silvicultores

Não tem galho
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Em busca de florestas mais uniformes, que 
minimizem os custos e maximizem os resulta-
dos, os silvicultores brasileiros têm apostado 
cada vez mais em novas tecnologias. Nos últimos 
anos, a silvicultura de precisão vem ajudando os 
investidores a melhorarem seus desempenhos 
com o auxílio de máquinas e equipamentos de 
última geração. No entanto, enquanto em ou-
tros países essa ferramenta já é largamente uti-
lizada, o Brasil ainda esbarra nos altos investi-
mentos e em problemas com os sistemas de 
comunicação. Os especialistas apontam que as 
maiores dificuldades hoje ainda são a transferên-
cia de dados entre celulares e a própria lingua-
gem, que não é padrão nos equipamentos.

Com o objetivo de auxiliar os produtores a 
simularem o manejo de precisão para os plan-
tios florestais, atualmente a Embrapa Flores-
tas disponibiliza gratuitamente em seu portal 
softwares Família SIS. Trata-se de simuladores 
para manejo, análise econômica, modelagem e 
para crescimento e produção de florestas plan-
tadas. Os usuários podem utilizar os softwares 

para testar todas as opções de manejo da flores-
ta para cada condição de clima e solo, fazer prog-
nose de produções presente e futura, efetuar 
análises econômicas e, depois, levar para o cam-
po apenas a melhor alternativa. Esse tipo de pla-
nejamento é considerado crucial para o sucesso 
dos negócios, principalmente porque a atividade 
florestal é conduzida em médio a longo prazo.

Outra novidade que vem despontando no 
setor de base florestal é a nanotecnologia. O 
pesquisador Washington Luiz Esteves Maga-
lhães, da Embrapa Florestas, acredita que esse 
tipo de tecnologia ainda precisa ser desmistifi-
cada e pode ser melhor explorada para revitali-
zar a cadeia produtiva. Para que a nanotecnolo-
gia torne-se realidade na silvicultura, Magalhães 
argumenta que é necessário superar alguns de-
safios, mas ressalta que seus usos são amplos. 
Entre as possibilidades está sua utilização para 
aumentar a resistência de alguns tipos de pa-
pel a partir de nanofibrilas de celulose. “Quan-
to mais tecnologia se tem, maior é o valor agre-
gado para os produtos”, lembra.
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In pursuit of more uniform forests, where 
costs are minimized and results maximized, 
Brazilian foresters have increasingly been bet-
ting on new technologies. Over the past years, 
precision silviculure has been a good aid for in-
vestors to improve their performance with the 
help of state-of-the-art machines and equipment. 
However, while in other countries this tool is be-
ing widely used, Brazil is still running into high 
investments and communication related prob-
lems. Specialists maintain that the biggest dif-
ficulties nowadays consist in data transference 
between cell phones and the language itself, 
which is not standard in the equipment. 

With the aim to help foresters with simulating 
the precision management for forest plantations, 
currently the portal of Embrapa Forests offers 
free access to softwares of the SIS Family. These 
are simulators for management, economic anal-
ysis, modeling, and for growth and production 
of planted forests. Users can use the softwares 

for testing all forest management options for ev-
ery different climate and soil condition, conduct 
prognoses of present and future production, car-
ryout economic analyses and, then take to the field 
just the best alternative. This type of planning is 
considered to be of uttermost importance for 
business success, especially because forest activi-
ties are conducted in the medium and long run. 

Another novelty now surfacing in the forest-
based sector is nanotechnology. Embrapa Forests 
researcher Washington Luiz Esteves Magalhães be-
lieves that this type of technology still needs to be 
demystified  and could be thoroughly explored to 
revitalize the supply chain. For nanotechnology to 
become a reality in silviculture, Magalhães argues 
that it is necessary to conquer some challenges, 
but stresses that it can be widely used. Among the 
possibilities is its use for increasing the resistance 
of some types of paper based on cellulose nanofi-
bers. “The more technology is available, the bigger 
the added value of the products”, he recalls. 

Research works in the area of technology are hinting at 
advances for the forest-based sector, like management 
facilities and bigger profits for producers
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As lagartas estão entre as principais pragas 
que atingem os plantios de eucalipto. Somente 
no Brasil, são 110 espécies nativas registradas. 
Uma das lagartas que causam maior apreensão 
entre os produtores é a parda (Thyrinteina ar-
nobia). Ao longo dos anos, já foi identificada 
em 14 estados brasileiros. Especialistas acre-
ditam que os picos populacionais desse inse-
to geralmente estão associados a eventos que 
provoquem algum tipo de desequilíbrio am-
biental, como as mudanças climáticas e o desa-
parecimento de inimigos naturais. As lagartas – 
e depois as mariposas em que se transformam 
– ficam nas áreas de cultivo e são responsáveis 
pelo desfolhamento das plantas. 

O controle da lagarta parda na silvicultu-
ra vem mobilizando o setor. Além da utilização 
de armadilhas luminosas para atrair e prender 
as mariposas nas áreas produtivas, o combate é 
feito com um inseticida biológico à base de Ba-
cillus thuringiensis. Conforme o professor do 
Departamento de Ciências Ambientais da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar), Pe-
dro José Ferreira Filho, o produto é específi-
co para controle das desfolhadoras, sem causar 
prejuízos aos homens e a outros animais, pre-
servando os inimigos naturais da invasora. “Tra-
ta-se de um agente atóxico ao meio ambiente, 
inclusive porque a bactéria já existe naturalmen-
te, sem causar danos a outros organismos”, frisa.

No nordeste do País, mais especificamen-
te na Bahia, um surto da lagarta parda ao longo 
de 2015 motivou a integração de forças para en-
frentar o problema. Uma das ações adotadas e 
difundidas entre os silvicultores foi a cartilha so-
bre o Programa Fitossanitário de Controle da La-
garta Parda, que apresenta todas as informações 
sobre a espécie e contatos para apoio técnico. 
O Estado também empossou a Comissão Téc-
nica Regional (CTR), que agrega todos os elos 
da cadeia envolvidos no aspecto do refloresta-

Lagarta parda já foi registrada em 14 estados 
brasileiros e figura entre as pragas que causam 
maior apreensão junto aos produtores de madeira

Todos contra ela
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mento e representantes de outras culturas que 
possam ser impactadas. A proposta é buscar so-
luções coletivas a fim de coibir o avanço e, por 
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consequência, evitar danos à produtividade jun-
to aos agricultores da região.

PESQUISA REFORÇADA
A ampliação e a reforma do Laboratório de 

Controle Biológico de Pragas Florestais da Fa-
culdade de Ciências Agronômicas (FCA), da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 
Botucatu, foi efetivada em 2015 com o obje-
tivo de ampliar as pesquisas sobre pragas flo-
restais. As novas instalações englobam espa-
ços para pesquisas com controle microbiano, 
voltadas ao estudo de inseticidas biológicos à 

base de bactérias e fungos. 
Uma das salas de criação foi estruturada se-

guindo normas para receber insetos em qua-
rentena. “No futuro, pretendemos solicitar o 
credenciamento junto ao Ministério da  Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para que 
possamos fazer a quarentena de pragas no labo-
ratório”, antecipa o professor Carlos Frederico 
Wilcken. O laboratório é considerado um dos 
mais bem montados do País no que diz respei-
to a pragas florestais e ainda é tido como fun-
damental para que a FCA continue auxiliando 
na resolução de demandas do setor produtivo.
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Caterpillars are among the most serious 
pests that attack eucalyptus woodlots. In Bra-
zil, there are 110 registered native species. One 
of the caterpillars that cause the biggest concern 
among the farmers is the brown caterpillar (Thy-
rinteina arnobia). Over the years, it has been de-
tected in 14 Brazilian states. Specialists maintain 
that the highest population of these insects is as-
sociated with events that trigger some type of 
environmental unbalance, like climate changes 
and the disappearance of their natural enemies. 
The caterpillars, and then the moths into which 

Eucalyptus defoliator has been detected in 14 
Brazilian states and is one of the pests that cause 
great concern among the timber producers 

All against it 

fight 
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iS with 

BiologiCAl 
inSeCtiCide

they transform, cause the leaves of the eucalyp-
tus trees to fall off. 

The control of the brown caterpillar is mo-
bilizing the sector. Besides the use of luminous 
traps to attract and catch the moths in the pro-
ductive areas, the fight also involves biological 
insecticide based on Bacillus thuringiensis. Ac-
cording to Pedro José Ferreira Filho, professor 
at the Environmental Science Department of 
the Federal University in São Carlos (UFSCar), 
the product is specific for controlling defolia-
tors, causing no harm to people or animals, pre-
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serving the natural enemies of the pest. “It is an 
agent that is not toxic to the environment, even 
because the bacteria exists naturally, without 
causing damage to other organisms”, he says.

In the Northeast, more precisely in Bahia, 
an outbreak of the brown caterpillar in 2015 re-
quired joint efforts to face the problem. One of 
the initiatives that was widely spread among the 
timber producers was a primer on the Phytos-
anitary Program for Controlling the Brown Cat-
erpillar, and features information on the spe-
cies and contacts for technical support. The 
State also created the Regional Technical Com-
mission (RTC), which comprises all the links of 
the supply chain involved with reforestation, 
and representatives of other crops that may be 
affected. The idea is to come up with collective 
solutions aimed at keeping the pest at bay and, 
consequently, prevent any productivity damage 
throughout the region. 

REINVIGORATED RESEARCH 
The expansion and the refurbishment of 

the Laboratory for Biological Control of For-
est Pests of the Agronomic Science College 
(FCA), at the São Paulo State University (Une-
sp), in Botucatu, was carried out in 2015 with 
the aim to expand all research works on for-
est pests. The new facilities comprise special 
rooms for research under microbian control, 
focused on studies on biological insecticides, 
based on bacteria and funguses. 

One of the breeding rooms was structured 
in compliance with standards  that accommo-
date insects under quarantine containment. 
“In the future, it is our intention to apply for 
an accreditation from the Ministry of Agricul-
ture, Livestock and Food Supply (Mapa) so 
that the quarantine containment of pests can 
be conducted in the Laboratory”, anticipates 
Carlos Frederico Wilcken. The laboratory is 
considered to be one of the best equipped in 
the Country, as far as forest pests go, and it 
is also viewed as fundamental if the FCA is to 
continue providing solutions to the demands 
coming from the productive sector.
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A principal inimiga das plantações de pinus 
no Brasil atualmente é a vespa-da-madeira (Si-
rex noctilio). Estima-se que o problema atinja 
pelo menos dois terços da área de 1,6 milhão 
de hectares implantados em território nacional. 
A presença do inseto nas florestas cultivadas 
vem sendo um desafio para os silvicultores, em 
especial porque prejudica a qualidade da ma-
deira e, por consequência, achata os lucros de 
quem produz. A mais recente aposta no com-
bate biológico à praga promete maior eficácia 
no método de aplicação e menores custos para 
a atividade. A novidade é a utilização de um hi-
drogel para implantar nas árvores o nematoide 
Deladenus (Beddingia) siricidicola, principal 
inimigo natural da vespa-da-madeira.

O método foi desenvolvido por pesquisado-
res da Embrapa Florestas, do Paraná, juntamen-
te com o Fundo Nacional de Combate de Pragas 
Florestais (Funcema), e possibilita redução de 
46,5% nos custos e 66,7% no tempo de execu-
ção do trabalho. Conforme a pesquisadora Su-
sete do Rocio Chiarello Penteado, da Embrapa 
Florestas, normalmente é preparada uma gela-
tina com doses do nematoide para inoculação 
nas plantas atacadas, o que exige mão de obra, 
infraestrutura e, sobretudo, tempo. “No novo 
processo, usamos hidrogel em substituição à 
gelatina para simplificar o sistema, uma vez que 
basta misturar as doses de nematoide com água 
e hidrogel em um saco plástico e a solução está 
pronta para uso”, diz.

O novo espessante objetiva dinamizar as 
operações, com maior eficácia no combate às in-
vasoras. Susete destaca que a utilização do ne-
matoide pode chegar a níveis próximos a 100% 
de parasitismo na vespa, interrompendo as ame-
aças aos pinus. “Entre os espessantes testados, 

o hidrogel revelou o menor custo, não afetou a 
sobrevivência do nematoide e apresentou maior 
estabilidade quando armazenado em geladeira”, 
esclarece. O analista Joel Penteado Júnior refor-
ça que a Embrapa Florestas vem apostando no 
aproveitamento de agentes de controle bioló-
gico, associados ao manejo florestal adequado, 
para reduzir os danos provocados por pragas e 
as perdas para os produtores.

Novo método para controle da vespa-da-madeira 
é aposta da Embrapa Florestas a fim de dinamizar 
o manejo e reduzir o prejuízo nas áreas de pinus

Acabando 
com o vespeiro

o SiStemA 
promete 

retrAção de 
46,5% noS 

CuStoS do 
Controle 
BiológiCo
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The sirex woodwasp is currently the fiercest 
enemy of the pine tree plantations in Brazil. It is 
estimated that the problem affects at least two-
thirds of the 1.6 million hectares established in the 
national territory.  The presence of the insect in 
the planted forests has become a challenge for the 
foresters, particularly because these insects jeop-
ardize the quality of the timber and, as a conse-

Getting rid 
of wasps’ nests

New method for keeping sirex woodwasps under 
control is Embrapa Forests’ endeavor in order to 
dynamize management practices and reduce 
losses in areas planted to pinesthe SyStem 

promiSeS 
to reduCe 

BiologiCAl 
Control 
CoStS By 

46.5%

quence, negatively affect the profits of those who 
produce. The most recent endeavor in the biolog-
ical fight against the pest promises to be more ef-
ficient at its application method, and lower costs 
stemming from the activity. The novelty is the use 
of hydrogel for inserting into the trees a nematode 
known as Deladenus (Beddingia) siricidicola, ma-
jor natural enemy of the sirex woodwasp.

The method was engendered by Embrapa For-
ests researchers in the State of Paraná, jointly with 
the National Fund for the Fight against Forest Pests 
(Funcema), and reduces costs by 46.5%, while the 
time to carry out the work is 66.7% shorter. Accord-
ing to Embrapa Forests researcher Susete do Ro-
cio Chiarello Penteado, as a rule, gelatin is prepared 
with nematode doses to be inoculated in the affect-
ed plants, a move that requires labor, infrastructure 
and, above all, time. “In the new process, we use hy-
drogel instead of gelatin so as to simplify the system, 
once the only thing to do is to mix the nematode 
doses with water and hydrogel  in a plastic bag and 
the solution is ready for use”, he says.

The new thickener aims to dynamize the op-
erations, with higher efficiency in the fight against 
the invaders. Susete maintains that the use of the 
nematode could reach close to 100-percent of 
wasp parasitism, thus interrupting the threats 
against the pines. “Among the tested thicken-
ers, hydrogel has turned out to be the cheap-
est, it did not affect the survival of the nematode 
and showed higher stability if stored in refrigera-
tors.” , she clarifies. Analyst Joel Penteado Júnior 
strengthens that Embrapa Forests has been bet-
ting on the use of biological control agents asso-
ciated with appropriate forest management, so as 
to reduce the damages caused by pests and loss-
es incurred by the farmers.
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FIMMA MADERALIA 2016
Data: 2 a 5 de fevereiro de 2016
Local:  Valência (Espanha)
E-mail: dnavarro@feriavalencia.com
Site: fimma-maderalia.feriavalencia.com

SEMANA INTERNACIONAL 
DA MADEIRA
Data: 6 a 11 de março de 2016
Local: Curitiba (PR)
Contato: (41) 3049 7888
E-mail: info@malinovski.com.br
Site: www.malinovski.com.br

SIMPóSIO SOBRE 
TECNOLOGIAS DE PRODUÇãO 
FLORESTAL – EUCALIPTO
Data: 12 a 14 de abril de 2016
Local: Center Convention – Uberlândia (MG)
Contatos: (31) 3899 1185
E-mail: sifeventos@gmail.com
Site: www.sif.org.br/@eucalipto2016

CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE BIOMASSA (CIBIO)
Data: 15 e 16 de junho de 2016
Local: Jardim Botânico – Curitiba (PR)
Contato: (42) 3025 7825
E-mail: contato@congressobiomassa.com
Site: www.congressobiomassa.com

7ª FEIRA INTERNACIONAL DE 
FORNECEDORES DA INDúSTRIA 
MADEIRA E MóVEIS
Data: 26 a 29 de julho de 2016
Local: Pavilhão Anhembi – São Paulo (SP)
Contato: (41) 3014 8787
E-mail: formobile@informa.com
Site: feiraformobile.com.br/pt/

II ENCONTRO BRASILEIRO DE 
INFRAESTRUTURA FLORESTAL
DATA: 24 A 26 DE AGOSTO DE 2016
Local: Centro de Eventos da Fiep – Curitiba (PR)
Contato: (41) 3049 7888
E-mail: info@malinovski.com.br
Site: www.malinovski.com.br

SIMPóSIO LATINO-AMERICANO 
SOBRE COLHEITA E 
TRANSPORTE DE MADEIRA
Data: 21 a 23 de setembro de 2016
Local: Belo Horizonte (MG)
Contato: (31) 3899 1185
E-mail: sifeventos@gmail.com
Site: www.sif.org.br
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Abra caminho para
a rentabilidade da sua floresta.

Valeos®. O herbicida dessecante da BASF contra as principais 
plantas daninhas de folhas largas de difícil controle.

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens 
e restos de produtos. Incluir outros métodos de controle dentro do programa 
do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Uso 
exclusivamente agrícola. Registro MAPA nº 2515.

Controla 
plantas 

daninhas 
de folhas 

largas

ação rápida Maior
rendiMento 
operaCional

aliado do 
glifosato

Baixe um leitor de QR Code,
use a câmera para acessar a imagem 
e saiba mais sobre Valeos®.

 0800 0192 500
     facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br

BFN-0009-15U-An Valeos-Anuario Silvicultura-20x27cm-af.indd   1 27/11/15   11:07

Eficiência e versatilidade 
no campo.

www.saudeambiental.com.br

Pulverização junto 
ao preparo do solo.

Excelente
efeito residual.

Pulverização 
em solo seco.

Pulverização 
durante o plantio.

Pulverização 
após o plantio.

Ação pós 
emergente iniclal.

Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as 
embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

Fordor® é reconhecido pela sua perfeita seletividade 
para as culturas de Pinus e Eucalipto.

Um produto seguro que possui efeitos duradouros 
que garantem eficácia à sua gestão florestal.
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KLABIN. 116 ANOS DE COMPROMISSO 
COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

A Klabin planeja e trabalha por um futuro que alia perspectivas para os negócios 
e para o planeta. Preserva mais de 200 mil hectares de florestas nativas, protege 
os recursos hídricos e tem mais de 80% de sua matriz energética composta 
por fontes renováveis, contribuindo para a construção da economia de baixo 
carbono. No próximo ano, com o início da operação da nova fábrica de celulose, 
em Ortigueira (PR), a companhia passa a ser autossuficiente na geração de 
energia elétrica. Com produtos de alta resistência, biodegradáveis e 100% 
recicláveis, a Klabin é líder em todos os segmentos em que atua: papéis e cartões 
para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. 

M
u

d
as

 d
e 

p
ín

u
s 

n
o

 v
iv

ei
ro

 d
a 

K
la

b
in

 e
m

 T
el

êm
ac

o
 B

o
rb

a 
(P

R
).

Fo
to

: M
ar

ci
o

 B
ru

n
o

anuario_silvivultura_V3.indd   1 08/12/15   18:33


