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José Carlos Rossetti
Coordenador da CATI 

Boa leitura!

Florestas: campo 
aberto para o incremento 
da economia e para a 
manutenção do meio 
ambiente

Desde tempos imemoriais, o homem tem 
nos produtos florestais uma das bases para 
sua evolução. Para suprir as demandas, 

através dos séculos, as civilizações foram utilizando a 
base florestal nativa em todos os continentes. No en-
tanto, com essa supressão, surgiu a necessidade de se 
investir em reflorestamento para que não haja escas-
sez nos produtos oriundos de matéria-prima florestal. 

Os produtos e subprodutos das florestas estão pre-
sentes em nosso dia a dia, nas mais diferentes formas 
como nos papéis que utilizamos, no carvão para o 
churrasco de fim de semana, nos móveis que decoram 
nossas casas, no combustível, entre outros. Integram o 
patrimônio florestal as cadeias produtivas de chapas e 
compensados, óleos e resinas; fármacos; cosméticos; 
alimentos; carvão, lenha e energia; celulose e papel; 
madeira e móveis. Não podemos deixar de mencionar 
que estudos demonstram que as florestas plantadas 
também auxiliam na manutenção da qualidade do ar, 
do solo e no sequestro de carbono.

No Brasil, que possui a segunda maior cobertura 
florestal do mundo, incluindo florestas nativas e reflo-
restamento, ficando atrás apenas da Rússia, estima-se 
que 69% dessa cobertura tenham potencial produti-
vo. Atualmente, são 6,5 milhões de hectares em flo-
restas plantadas, em sua maioria compostas por eu-
calipto e pinus. Nosso País é um grande consumidor 
de produtos florestais, absorvendo cerca de 95% de 
tudo o que produz, principalmente para o abasteci-
mento de cadeias produtivas relevantes para o de-
senvolvimento nacional, como siderurgia, mobiliário, 
construção civil, papel e energia. Nas exportações, os 
produtos florestais ocupam a quarta colocação, sen-

do um dos grandes pilares na balança comercial, fi-
cando atrás dos complexos dos setores de soja, carne 
e sucroalcooleiro.  

São Paulo possui a segunda maior área florestal, o 
maior mercado consumidor de madeira do País, sen-
do também um grande polo exportador. É o Estado 
com maior relevância na produção de borracha natu-
ral e resina de pinus. Além disso, é referência em cen-
tros de tecnologia e desenvolvimento florestal. É aqui 
também que estão localizadas as principais unidades 
industriais dos segmentos de celulose e papel, painéis 
de madeira industrializada, siderurgia a carvão vege-
tal e madeira mecanicamente processada. 

Observando o potencial e a importância do se-
tor para geração de renda, emprego e conserva-
ção dos recursos naturais no Estado, a Secretaria de 
Agricultura, por meio da CATI, capacita os produtores, 
incentiva as cadeias produtivas do setor como ativi-
dades rentáveis para os agricultores familiares, bem 
como estimula-os a participarem de projetos como 
integração lavoura-pecuária-floresta, como é o caso 
do Integra SP e, por meio de seus institutos de pes-
quisa, contribui com conhecimento e tecnologia para 
o segmento.

Ao ler as reportagens e os artigos desta edição, o 
leitor perceberá que o Brasil tem grande potencial 
para se consolidar como umas das principais potên-
cias da indústria mundial de base florestal e que São 
Paulo tem um campo aberto para mais investimentos 
no setor produtivo. 
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Setor florestal: fundamental para o 
crescimento sustentável do Brasil

Fernando Castanheira Neto – Engenheiro Florestal e 
gerente de projeto da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República – fernando.castanheira@presidencia.gov.br

Por Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br

A missão está até no nome. Fernando Castanheira 
Neto, teve, desde a infância, onde convivia com familiares 
no interior, seus passos guiados em direção às ações em 
prol do uso sustentável dos recursos naturais. Engenheiro 
Florestal com mestrado em Ciências Florestais pela 
Universidade de Brasília (UNB), Fernando já atuou, entre 
1995 e 2000, como consultor do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no Ministério 
do Meio Ambiente; já foi superintendente executivo do 
Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal de 2000 a 
2011 e, atualmente, é gerente de projeto da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/
PR). Nessa entrevista, Fernando mostra a importância do 
setor para a economia nacional e sugere ações para que 
haja maior qualificação do setor florestal e uma contribui-
ção mais significativa  para a geração de riqueza, renda e 
emprego no Brasil.

RCA - Quando o setor florestal 
começou a se destacar no Brasil?

FCN - As iniciativas de fomento à 
produção florestal tiveram início 
a partir de meados da década de 
1960, onde o governo lançou um 
conjunto de medidas que estimu-
laram, e muito, o crescimento de 
uma base florestal no País - marco 
legal com o novo Código Florestal 
Brasileiro; instrumentos de incen-
tivo econômico para o refloresta-
mento via Fundo de Investimento 
Setorial (Fiset); e o marco de gover-
nança com a criação do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Flo-
restal (IBDF).

Essas medidas também foram 
acompanhadas na década seguin-
te com o lançamento, no âmbito 
dos Planos Nacionais de Desen-
volvimento (I e II), dos Planos para 

Siderurgia e Celulose & Papel, que 
induziram a criação e o desenvol-
vimento do parque fabril nacional 
voltado a esses setores. 

RCA - Quais as principais con-
quistas e os maiores entraves 
do setor? Como avalia a situação 
atual do segmento?

FCN - As principais conquistas di-
zem respeito aos avanços científi-
cos e tecnológicos desenvolvidos, 
que tiveram como consequência a 
altíssima produtividade de nossas 
florestas plantadas, que redundou 
em que 90% da oferta de matéria
-prima florestal à indústria sejam 
provenientes delas. Os maiores 
entraves ainda se encontram na in-
segurança jurídica, nos gargalos de 
infraestrutura e logística, proble-
mas de licenciamento ambiental e 
no aumento de custos de produ-

ção, que estão reduzindo paulati-
namente nossas vantagens compa-
rativas.

Analisando a situação atual do seg-
mento, vejo dois lados. O negativo 
é a queda nas exportações de ma-
deira sólida, muito em função da 
crise internacional de 2008/2009, 
bem como na demanda por carvão 
vegetal para siderurgia por conta 
da queda do mercado internacio-
nal de aço. O outro lado, e aí posi-
tivo, mostra o mercado global de 
produtos florestais voltando a dar 
sinais de crescimento em níveis an-
teriores à crise internacional. A de-
manda interna também é crescen-
te. Há investimentos em expansão 
na área de celulose e papel, painéis 
e madeira serrada. Obras por todo 
o País também incrementam o uso 
da madeira na construção civil.        

O aumento do poder de compra do 
brasileiro também pressiona a de-
manda por produtos como mobili-
ário e outros produtos de madeira, 
além do uso da biomassa florestal 
como fonte de energia, principal-
mente no meio rural, para secagem 
de grãos e movimentação de cal-
deiras.

RCA – Qual a representatividade 
do Estado de São Paulo no setor?

FCN - São Paulo sempre foi um Es-
tado muito forte na área florestal. 
Historicamente, a cultura do euca-
lipto se iniciou no Horto Florestal 
Navarro de Andrade, na cidade de 
Rio Claro. Possui a segunda maior 
área florestal, o maior mercado 
consumidor de madeira do País, 
sendo também um grande polo 
exportador. Possui um parque in-
dustrial robusto, desde celulose, 
papel, painéis (MDF, compensado, 
laminados) e de produtos de maior 
valor agregado (pisos, portas etc.). 
É o Estado com maior relevância 
na produção de borracha natural. 
Além disso, é referência em centros 
de tecnologia e desenvolvimento 
florestal como a centenária Esco-
la Superior de Agricultura "Luiz 
de Queiroz", da Universidade de 
São Paulo (Esalq/USP), o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
o Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (Ipef ), a parte de estru-
turas de madeira da Universidade 
Federal de São Carlos. São Paulo 
também apresenta o maior parque 
industrial de preservação de ma-
deira.

RCA - O setor florestal e as madei-
reiras sofrem preconceito e culpa 
pelo mau uso dos recursos flores-
tais. Como desmistificar essa res-
ponsabilidade? 

FCN - É fundamental entender que 
o setor florestal é parte de um gran-
de processo que une de um lado, a 
questão de uso e ocupação do solo 
e, do outro, um mercado deman-
dador de matérias-primas ligadas 
a produtos e serviços das florestas. 
Apesar de receber boa parte de 
culpa nesse processo, é justamente 
esse setor que tem a capacidade de 

reverter o quadro de desmatamen-
to predatório por meio do manejo 
florestal sustentável ou dos reflo-
restamentos. 

Para desmistificar esse estigma que 
o setor carrega é fundamental que 
haja um maior nível de organiza-
ção setorial, pois é muito desunido; 
investimentos em informação e di-
vulgação dos benefícios do setor; 
integração com outros segmentos 
e profissionais (produtores rurais, 
construção civil, mobiliário, arqui-
tetos e engenheiros) e ampliação 
das parcerias com agentes de ino-
vação (universidades e centros de 
pesquisa).

RCA – Se por um lado, ambienta-
listas criticam o setor, por outro, 
entidades ligadas à exportação 
acreditam que o setor florestal 
é um parceiro importante. Como 
avalia essa situação?
FCN – O setor florestal é fundamen-
tal para a economia nacional. Nas 
exportações somos o 4.º produto 
mais importante do agronegócio 
brasileiro, ficando atrás dos com-
plexos soja, carne e sucroalcoolei-
ro. Os produtos de base florestal 
exportaram mais de US$ 9 bilhões, 
com superávit superior a US$ 7 bi-
lhões (diferença entre exportações 
e importações), contribuindo para 
o saldo de nossa balança comercial. 

A contribuição ao comércio exte-
rior tem sido mantida, mas a im-
portância maior ainda continua 
sendo no abastecimento interno, 
consumimos 95% da produção flo-
restal, principalmente para o abas-
tecimento de cadeias produtivas 
relevantes para o desenvolvimen-
to nacional, como a de siderurgia, 
mobiliário, construção civil, papel e 
energia.
 
As expectativas são muito posi-
tivas, em função da retomada do 
crescimento do setor siderúrgico, 
da continuidade da demanda inter-
nacional por celulose e papel, e do 
aumento da demanda interna por 
madeira sólida, painéis, borracha 
natural, e biomassa para energia. 
Há também boas perspectivas de 
crescimento do setor no meio rural, 

por meio dos programas de estí-
mulo à integração entre lavoura
-pecuária e florestas.

Em termos de mercado exterior 
não há grandes expectativas de 
crescimento no curto prazo, mas 
acredito que a partir da elaboração 
de uma estratégia nacional pode-
remos ocupar espaços no mercado 
internacional superiores à nossa 
participação atual, que é inferior a 
3% de um mercado superior a US$ 
220 bilhões ao ano.

RCA – Quais os avanços da polí-
tica brasileira de florestas plan-
tadas? 

FCN - A Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da Re-
pública (SAE/PR) coordenou um 
processo de articulação governa-
mental, visando construir uma pro-
posta para a Política Nacional de 
Florestas Plantadas. Essa foi uma 
demanda do setor privado e que 
foi corroborada pela maioria dos 
agentes de governo. Avançamos 
em termos de um conjunto de pro-
postas que foram divididas em dois 
blocos. 

O primeiro, vinculado à definição 
de um marco legal que orientasse 
a condução da Política, que será co-
ordenada pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento. 
Já o segundo bloco, é dedicado à 
uma agenda mais operativa que 
apresenta alguns desafios imedia-
tos que devem ser objeto de ações 
públicas, como é o caso de um 
pacote de medidas de estímulo à 
atração de investimentos por parte 
de fundos de pensão; a criação de 
uma cédula de crédito florestal; fa-
cilitação e promoção do seguro flo-
restal e ações de redução de carga 
tributária para redução de custos 
de produção. 

Outro ponto importante trata da 
necessidade de construção do Pla-
no Nacional de Desenvolvimento 
das Florestas Plantadas, que deve-
rá ser o instrumento máximo de 
orientação das políticas, programas 
e projetos do governo voltados ao 
desenvolvimento do setor. 
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tos em ciência e tecnologia.
Em outra perspectiva, é importante 

que a política florestal este-
ja integrada a outras políti-
cas públicas que interferem 
na atividade florestal, como 
são os casos das políticas 
sobre mudança do clima, 
industrial, biodiversidade, 
por exemplo. Melhorar a 
governança florestal tam-
bém é importante, já que os 
desafios são cada vez mais 
complexos e exigem do po-
der público a capacidade de 
apresentar soluções cada 
vez mais rápidas e integra-
das. 

É importante também que 
o País desenvolva uma ca-

pacidade de desverticalizar as in-
dústrias que trabalham com ma-
téria-prima florestal, característica 
marcante das últimas décadas. É 
fundamental que possamos ter 
cada vez mais oferta de matéria
-prima florestal vinda de terceiros 
e que as indústrias se concentrem 
em produzir, aumentando sua efici-
ência e reduzindo custos, ganhan-
do competitividade.

RCA – Qual a orientação aos ex-
tensionistas que prestam assis-
tência aos produtores paulistas?
FCN - Esses são alguns dos profis-
sionais mais importantes para o se-
tor florestal. É preciso que voltemos 
a vivenciar no meio rural a produ-
ção florestal de maneira a compor 
a renda do produtor, diversificar a 
produção e incentivar a inovação 
e o aumento da produtividade flo-
restal, ao mesmo tempo em que 
colabora para a desconcentração 
fundiária na produção florestal. 
Por isso, é fundamental aumentar 
o intercâmbio dos extensionistas, 
incluindo os centros de pesquisas e 
inovação, públicos e privados, a fim 
de dotá-los dos conhecimentos e 
tecnologias apropriadas. Também 
é preciso desmistificar a cultura de 
florestas junto a eles, pois muitas 
agências e agentes de extensão 
são preconceituosos com algumas 
culturas florestais, principalmente 
as exóticas.

florestas e, por princípio, essa ativi-
dade deveria ser incentivada. 

Quanto ao Código, entendo que 
para a área florestal essa nova Lei é 
positiva, pois regularizou florestas 
plantadas em áreas consideradas 
de preservação permanente no 
passado, por não existir uma defi-
nição clara até então sobre quais 
os limites, por exemplo, do topo 
de morro. Várias propriedades pos-
suem florestas em áreas de declive 
e aquelas que foram plantadas até 
22 de julho de 2008 são conside-
radas como áreas consolidadas, 
portanto, isentas de qualquer pe-
nalização ambiental. A nova Lei 
também permite incorporar Áreas 
de Preservação Permanente para 
completar a área de Reserva Legal 
e possibilita o uso de espécies exó-
ticas, como eucaliptos e pinus, na 
condução da regeneração inicial da 
Reserva Legal, bem como isenta de 
licenciamento ambiental os reflo-
restamentos. 

RCA – Quais os desafios do setor?

FCN - O setor florestal é imenso, 
cada segmento tem suas deman-
das específicas, mas entendo que a 
agenda atual deve atentar para os 
seguintes pontos: manter e ampliar 
o mercado atual, em nível nacio-
nal e internacional; fomentar o uso 
múltiplo das florestas, principal-
mente no âmbito de madeira sólida 
e energia; incentivar a integração 
das florestas com as outras ativida-
des rurais; aumentar os investimen-

RCA - O senhor declarou certa vez 
que a SAE viu que a floresta plan-
tada é um recurso natural 
estratégico para o País. A 
população e as autorida-
des valorizam a importân-
cia das florestas?

FCN - Sem dúvida. As flores-
tas plantadas são, e deverão 
continuar a ser, a principal 
fonte de abastecimento in-
dustrial no País, e no mundo. 
Segundo dados da Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Agricultura, as flores-
tas plantadas provêm entre 
1/3 a 2/3 da demanda global 
de madeira em tora para fins 
industriais. De maneira mais 
acentuada o mesmo ocorre 
no Brasil, onde elas já represen-
tam 90% da oferta de madeira em 
tora para o mercado. Além disso, é 
fundamental explicitar que a pro-
dução de matéria-prima das flo-
restas plantadas ocorre em função 
da nossa altíssima produtividade, 
pois se dá numa área inferior a 1% 
do nosso território, ou 7 milhões de 
hectares. Só para fins de compa-
ração, nossa pecuária se dá numa 
área de 170 milhões de hectares e a 
produção de soja se dá numa área  
de 27,7 milhões de hectares. 

A importância desse setor para a 
questão da mudança do clima é in-
discutível, principalmente por sua 
característica intrínseca de absor-
ção dos famosos gases de efeito es-
tufa e está claramente identificada 
nos planos setoriais previstos na Lei 
de Mudança do Clima do Brasil. 

RCA – Como avalia a legislação 
voltada para o setor e quais os 
impactos do novo Código Flores-
tal?
FCN - As regulamentações especí-
ficas são necessárias, mas que se-
jam claras e não mudem ao sabor 
do vento. É imprescindível que se-
jam abertos espaços democráti-
cos de debate sobre os princípios 
e critérios sobre o licenciamento 
ambiental voltado à atividade flo-
restal. Nada pode ser mais ambien-
talmente correto do que plantar 

O setor florestal é 
fundamental para a 
economia nacional. 
Nas exportações 
somos o 4.º produto 
mais importante 
do agronegócio 
brasileiro, ficando 
atrás dos complexos 
soja, carne e 
sucroalcooleiro. 
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Panorama do Setor 
Florestal

Jorge Bellix de Campos – Engenheiro Agrônomo, diretor da CATI Regional Bragança Paulista 
edr.braga@cati.sp.gov.br

Desde as suas origens, o Brasil 
está intimamente ligado às 
florestas. Único no mundo 

a ostentar como topônimo o nome de 
uma árvore, nosso País, ao longo de sua 
história, viveu fases econômicas forte-
mente ligadas à exploração de nossas 
matas. Desde a chegada dos europeus, 
o setor florestal teve sempre um papel 
de destaque no panorama econômico 
como no ciclo do pau-brasil em toda 
costa brasileira, da borracha no Norte 
do País, do jacarandá-da-bahia no 
Espírito Santo ou da araucária/imbúia e 
peroba nos estados do Sul. 

Infelizmente, esses ciclos em quase 
toda sua totalidade estiveram ligados 
à exploração predatória e não ao uso 
racional da floresta como importante 
recurso natural. Parte dessa história co-
meça a mudar no século 19, com a intro-
dução das culturas do pinus e eucalipto 
que, em poucas décadas, mudaram ra-
dicalmente esse panorama econômico. 

Fortemente ligado à iniciativa do en-
genheiro agrônomo Edmundo Navarro 
de Andrade, que visava suprir a falta 
de matéria-prima florestal para consu-
mo das ferrovias, especialmente da Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro, a cultura 
do eucalipto começou a ganhar contor-
nos de exploração comercial em vasta 
escala a partir do final da década de 
1960. Na ocasião, iniciava-se uma gran-
de estruturação da indústria de celulose 
e papel no País, combinada com o plan-
tio de extensas áreas de eucalipto que 
viria se consolidar como a principal ma-
téria-prima desse setor, em substituição 
ao pinus até então largamente utilizado.  

Hoje, a cadeia produtiva do setor 
florestal é responsável por aproximada-
mente 3,5% do Produto Interno Bruto 
- PIB de 2007 – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) - do Brasil, 
ou seja, cerca de US$ 37,3 bilhões; e por 

7,3% de todas as exportações do País, o 
que equivale a quase US$ 10,3 bilhões, 
gerando ainda mais de 7 milhões de 
empregos disseminados em uma ativi-
dade econômica complexa e diversifica-
da de produtos e aplicações energéticas 
e industriais. 

Esses números poderiam ser muito 
mais expressivos, caso as políticas pú-
blicas voltadas ao manejo de florestas 
nativas fossem efetivamente aplicadas, 
integrando desde a pesquisa em conhe-
cimento da nossa flora, formas de uso 
das madeiras ou dos produtos não ma-
deireiros, até sua comercialização nos 
mercados interno ou externo. Com a di-
minuição de oferta de madeira no mer-
cado externo, certamente os olhos do 
mundo voltam-se ao Brasil. De acordo 
com o Programa Nacional de Florestas, 
do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil 
é detentor da segunda maior cobertura 
florestal do planeta, vindo logo depois 
da Rússia. Dos 8,5 milhões de quilôme-
tros quadrados do território, cerca de 
63,7% são cobertos por florestas nativas  
e apenas 0,6% possuem  florestas plan-
tadas.  Nesse contexto, o Estado de São 
Paulo com seus pouco mais de 20 mi-
lhões de hectares possui cerca de 4 mi-
lhões de hectares de terras com aptidão 
florestal, distribuídas em suas mais de 
300 mil propriedades rurais (Florestar 
Estatístico, 2006).

Além do parque industrial formado 
pelas indústrias de celulose e papel, 
laminados de madeira, chapa de fibra 
e madeira aglomerada, dominado por 
poucas empresas de grande porte in-
tegradas - da floresta até a comercia-
lização de seus produtos, o setor pos-
sui uma gama diversificada de outras 
indústrias voltadas, principalmente, à 
produção de madeira serrada, compen-
sados e móveis, além de carvão, ponta-
letes, madeiras tratadas para mourões 

Ilha de 
Vera 
Cruz, 
Terra de 
Santa 
Cruz...
Brasil!
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Florestas nativas ou mistas 
com finalidade econômica 

Maria Jose Brito Zakia – Engenheira Agrônoma, assessora do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef) – zeze.zakia@uol.com.br
Isabel Fonseca Barcellos – Engenheira Agrônoma, diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Meio             

Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) – isabelfb@cetesnet.sp.gov.br

Entre abril de 2013 e fevereiro de 2014 o 
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 
(Ipef ), com o auxílio de várias instituições  e 

sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, realizou  estudos e vem subsi-
diando a formulação de propostas com instrumentos 
para viabilizar um Plano Estadual de Florestas Nativas, 
visando orientar programas e projetos voltados ao 
plantio de florestas nativas em áreas com aptidão flo-
restal. 

O que se espera, entre outros objetivos, é que: 
• a Reserva Legal seja um instrumento de promoção 
da recuperação florestal;
• haja o incentivo ao plantio de florestas nativas;
• haja um planejamento, que oriente a implantação de 
florestas nativas, com definição de áreas prioritárias 
considerando-se critérios ambientais e econômicos 
e reduzindo impactos do plantio de florestas sobre a 
produção agropecuária;
• a implantação/exploração de florestas nativas, inclu-
sive em Reservas Legais, seja economicamente viável, 
mantendo-se as suas funções ambientais;
• a implantação e exploração de florestas nativas, nati-
vas consorciadas com exóticas e sistemas produtivos 
com componentes arbóreos constituam uma alterna-
tiva real para a geração de renda.

O déficit de Reserva Legal no Estado de São Paulo
Estima-se que será necessário recompor cerca 

de 1,38 milhão de hectares de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) associadas aos cursos d´água, às 
nascentes, às veredas e às lagoas naturais e mais cerca 
de 420 mil hectares de florestas nativas ou consorcia-
das com exóticas como Reserva Legal.

A partir dos dados do Levantamento Censitário 
das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA/2008) 
pode-se estimar que a obrigação de recompor a 
Reserva Legal caberá a cerca de 12% dos proprietá-
rios rurais do Estado de São Paulo, que ocupam 69% 
da área rural paulista em imóveis com mais de quatro 
módulos fiscais.

A pergunta a seguir é: será possível implantar 420 
mil hectares de Reserva Legal sem atrapalhar as ativi-
dades agrícolas?

Para responder a esta pergunta foram realizados 
estudos que mostraram  claramente que há seis mi-
lhões de hectares de pastagens, boa parte delas em 
áreas de baixa ou média aptidão agrícola, cuja trans-
formação em Reserva Legal não competiria nem com 
a agricultura/silvicultura/pecuária de alta tecnologia, 
nem tampouco com as áreas de produção de alimen-
tos. 

A partir de mapeamentos e com critérios ambien-
tais, silviculturais e agrícolas, puderam ser identifica-
dos pelo menos 1,6 milhão de hectares, hoje ocupa-
dos com pastagem, que podem ser transformados 
em Reserva Legal, sem que haja competição com a 
agricultura. 

Simulações sobre a conversão de pastagem em 
Reserva Legal mostram que em todas as regiões do 
Estado de São Paulo haveria  ganho ambiental e finan-
ceiro mas, sem dúvida, devem ser feitas adequações 
nas linhas de financiamentos existentes, em especial 
quanto ao período de carência. 

Modelo proposto para Reserva Legal, utilizando seringueira

e postes, lenha, entre centenas de outros produtos e 
subprodutos florestais. 

Em várias regiões do Estado, as diversas cadeias 
produtivas do setor florestal destacam-se girando 
ora no entorno das indústrias de celulose e papel, 
integrando produtores rurais como fomentados ou 
empresas de plantio, corte e transporte; ora na explo-
ração de resinas ou látex, englobando viveiristas pro-
dutores de mudas, bem como indústrias de cosmé-
ticos, farmacêuticas ou alimentícias, que tem grande 
demanda por óleos essenciais. 

Ao mesmo tempo em que o Estado se destaca 
como grande consumidor de produtos florestais ma-
deireiros e não madeireiros, São Paulo carece de flo-
restas que possam suprir sua demanda, especialmen-
te, no que tange a madeira serrada para construção 
civil e movelaria, que são importadas dos estados 
do Norte do País. Por outro lado, apenas a região da 
Grande São Paulo consome aos finais de semana, 
milhões de sacos de carvão em churrascarias ou reu-
niões familiares. Além disso, outros milhares de me-
tros cúbicos de lenha para pizzarias e pontaletes para 
construção civil chegam todos os dias aos municípios 
da região movimentando uma imensa cadeia produti-
va que envolve centenas de produtores rurais de regi-
ões vizinhas, passando por trabalhadores que atuam 
no corte e transporte dessa madeira ou trabalham nas 
carvoarias e serrarias localizadas, muitas vezes, nas 
propriedades onde as florestas foram plantadas. 

Assim, os reflexos dessas cadeias econômicas 
fazem-se sentir diretamente no campo. Há mais de 
20 anos, estudos desenvolvidos pelo Floram, grande 
projeto elaborado por renomados pesquisadores do 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de 
São Paulo (USP), mapeou as áreas aptas para a im-
plantação de florestas no Estado. Grande parte des-
sas áreas coincide com as regiões onde, hoje, estão 
localizadas as principais florestas plantadas em São 
Paulo, seja por empresas de celulose e papel, seja 

por pequenos e médios produtores rurais. Com a re-
gulamentação do novo Código Florestal, certamente 
muitos desses produtores terão na implantação efe-
tiva de suas Reservas Legais, uma oportunidade eco-
nomicamente viável de negócios. Além disso, exten-
sas áreas de cana-de-açucar que, com a proibição da 
queima da palha durante a colheita, deixaram de ser 
competitivas frente à mecanização, passam também 
a ter áreas disponíveis à novas iniciativas de negócio. 
Seguramente, esse é um grande desafio que se põe 
diante de nossos governantes e líderes rurais. Como 
aproveitar o momento para estruturar, de forma racio-
nal e sustentável, um setor que cresce a cada ano? 

A demanda mundial por produtos florestais, oriun-
dos de regiões legalmente exploradas, é mais do que 
um mercado promissor, é uma realidade cada vez 
mais presente, especialmente pela velocidade com 
que as reservas mundiais de florestas nativas em to-
dos os continentes desaparecem e as pressões sobre a 
região amazônica aumentam, tanto no sentido de sua 
preservação, quanto no sentido de sua exploração. 
Segundo dados da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), apesar da crise econômica mundial de 2008, o 
consumo de matérias-primas de origem florestal, es-
pecialmente celulose e papel, vem crescendo princi-
palmente alavancado pelo mercado chinês.

Neste contexto, o Estado de São Paulo, por con-
centrar o grande mercado consumidor e também por 
abrigar os mais importantes centros de pesquisa e 
tecnologia do País, possuindo ainda uma forte rede 
de extensão rural disseminada em todos os seus mu-
nicípios, é capaz de gerar os conhecimentos necessá-
rios para que o pequeno e médio produtor rural possa 
ser plenamente inserido nessa cadeia econômica de 
grande valor agregado. 

Li
lia

n 
Ce

rv
ei

ra
 –

 C
ec

or
/C

AT
I

Cl
eu

sa
 P

in
he

iro
 –

 C
ec

or
/C

AT
I



 13 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 12

Espécies e modelos recomendados para 
composição da Reserva Legal com finalidade 

econômica  
 Até o momento, chegou-se a 19 espécies nativas, 

algumas de Cerrado e outras de Mata Atlântica, com 
dados de crescimento e/ou produção de produtos 
não madeireiros, valor econômico e mercado co-
nhecidos, que podem compor a Reserva Legal. Estas 
espécies são: angico-vermelho, pequi, angico-preto, 
araucária, murici, guanandi, cambuci, louro-pardo, 
baru, pitanga (óleo), palmeira  juçara, seringueira, ja-
tobá, amendoeira, aroeira verdadeira, canafístula, ipê, 
amarelinho e bico-de-pato. Para saber mais sobre as 
espécies, consultar o site do Instituto de Pesquisas 
Ecológicas (http://flora.ipe.org.br/). 

 A partir do segundo semestre está prevista a in-
clusão de mais 37 espécies, com informações suficien-
tes para serem recomendadas para compor a Reserva 
Legal. Também não se pode esquecer as espécies exó-
ticas, entre elas destaca-se a seringueira. 

Foram identificados e propostos oito diferentes 
modelos de delineamento para o plantio das espé-
cies. Alguns modelos são aceitos pela regulamenta-
ção da legislação em vigor e há outros que precisam 
ser aceitos, ou não, como Reserva Legal por meio da 
regulamentação existente e tendo em vista a nova le-
gislação florestal. 

Uma novidade – as serrarias móveis
Nos últimos anos, houve o aparecimento de ser-

rarias que apresentam um novo conceito de serras, 
móveis ou transportáveis, que têm como elemento 
principal as serras de fita ou serras circulares, e como 

característica específica o deslocamento da serra e 
não a movimentação da tora durante o corte. 

Essas serras têm custo relativamente baixo, podem 
ser instaladas em horas e, em geral, são acionadas por 
motores elétricos, a diesel ou a gasolina, ficando, por-
tanto, independentes de linhas de transmissão, quan-
do inexistentes.  

As serras de fita em geral são mais eficientes em 
termos de aproveitamento da madeira, pois as espes-
suras do fio de corte situam-se geralmente entre 1,5 e 
2mm, enquanto que nas serras circulares varia entre   
4 e 7mm, dependendo do diâmetro da serra. 

A presença da serra móvel ao pé da floresta au-
menta em cerca de 60% o preço pago ao produtor flo-
restal pelo metro cúbico em pé.  No caso de eucalipto,  
varia de R$ 35,00 para R$ 55,00 o m³ em pé.

A produção florestal por 
meio de plantios de espécies 
realmente nobres é pratica-
mente inexistente no Brasil. A 
nobreza, e consequentemen-
te o valor de uma tora, uma 
árvore ou de uma floresta, 
depende de vários fatores tais 
como: essência florestal, diâ-
metro, retidão de fuste, ausên-
cia ou pequena ocorrência de 
galhos ou ramos, entre outros. 

 Espécies com real valor 
podem ser viáveis, ainda, com 
incrementos anuais relativa-
mente modestos, pois o valor 
por unidade de volume de 
sua madeira pode compensar 
financeiramente. 

Serraria móvel para grandes toras
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Serraria móvel destinada ao processamento 
de toretes, acionada pela tomada de força 
de um trator.

Como iniciar na atividade: 
eucalipto e pinus

Luciana Duque Silva – Professora – Escola Superior de Agronomia "Luiz de Queiroz" - Universidade de São Paulo (Esalq/USP) 
lucianaduques@usp.br

As culturas de eucalipto e 
pinus juntas correspon-
dem a 92,75% da área 

de plantações florestais no Brasil, 
equivalendo a uma superfície apro-
ximada de 6,7 milhões de hectares, 
segundo dados divulgados em 
2013 pela Associação Brasileira de 
Tecnologia de Sementes (Abrates).

As diferentes possibilidades de 
uso da madeira e de produtos não 
madeireiros desses gêneros des-
pertam o interesse de muitos pro-
dutores rurais. Em 2000, os plantios 
com eucaliptos e pinus no Estado 
de São Paulo ocupavam 770.010ha, 
que correspondiam a 3,1% da área 
total do Estado.  Deste total, os 
eucaliptos representavam, aproxi-
madamente, 75%. De acordo com 
a Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, as principais 

espécies plantadas até 2002 eram 
Eucalyptus grandis (159.249ha), 
E. saligna (92.217ha), E. urophyla 
(18.654ha) e  Corymbia citriodora 
(7.654ha). Já em relação às espé-
cies do gênero Pinus, as principais 
plantadas no Estado de São Paulo 
eram P. elliottii (68.590ha), P. oocar-
pa (12.209ha), P. caribaea hondu-
rensis (9.637ha), P. caribaea caribaa-
ea (5.75ha), P. caribaea bahamensis 
(1.913ha).

A participação das pequenas e 
médias propriedades rurais nessa 
cadeia produtiva tende a aumentar 
em função de vários fatores, dos 
quais podemos destacar: a reposi-
ção das áreas de reflorestamentos 
com espécies exóticas por plan-
tações com espécies nativas em 
áreas governamentais; o alto custo 
da terra no Estado, inviabilizando 

a aquisição de grandes áreas para 
expansão das empresas florestais; 
o êxodo rural, que dificulta a dis-
ponibilidade de mão de obra na 
zona rural. Mas, talvez, o fator mais 
importante que tem levado os pro-
prietários rurais a se interessarem 
pelo plantio de eucaliptos e pinus é 
a rentabilidade que este agronegó-
cio está proporcionando.

Porém, para que a expectativa 
de produtividade, o uso dos pro-
dutos derivados desses gêneros e 
a rentabilidade sejam atingidos, o 
produtor deverá ter respostas para 
algumas questões. 
• A produção será voltada para o 
aproveitamento da madeira, de 
produtos não madeireiros ou de 
ambos? 
A sugestão é que o produtor ana-
lise o mercado local para verificar 
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quais tipos de produtos o mercado 
demanda e qual é o valor pratica-
do por metro cúbico de madeira 
e pelos produtos não madeireiros 
demandados na região. O múltiplo 
uso dessas culturas deve ser uma 
das alternativas avaliadas, pois ela 
poderá apresentar menor risco 
ao investimento, visto que aten-
derá diferentes mercados e, em 
uma possível redução de valor de 
um dos produtos, o produtor terá 
maior segurança. 
• Qual  o produto final da madeira 
a ser produzida na propriedade? 
As opções para as espécies perten-
centes a esses gêneros são diver-
sas, podemos citar como exemplo: 
uso para energia, mourões, postes, 
dormentes, caixotaria, celulose e 
papel, carvão vegetal, chapas re-
constituídas, serraria, laminação 
e construções. Vale destacar que, 
para alguns usos, o período de ro-
tação será superior aos convencio-
nais sete anos para eucalipto e de 
10 a 12 anos para pinus. Além dis-
so, algumas atividades silvicultu-
rais serão necessárias para que os 
produtos sejam produzidos com as 
características necessárias.

• Existem características de clima 
e solo da propriedade que podem 
vir a ser limitantes ao desenvolvi-
mento da espécie de interesse do 
produtor? 
As características climáticas que 
impõem maior limitação ao desen-
volvimento de algumas espécies 
de eucalipto são: a ocorrência de 
geada; o déficit hídrico, uma con-
dição na qual a maioria das espé-
cies pertencentes aos dois gêneros 
apresenta limitações de crescimen-
to; e para algumas espécies do gê-
nero Pinus, o desenvolvimento em 
algumas áreas do Estado pode ser 
limitado, em função da ocorrência 
de maiores temperaturas ao longo 
do ano, como é o caso, por exem-
plo, do P. taeda.
Algumas características do solo 
também podem levar à produção 
de um povoamento florestal me-
nos produtivo, como os solos com 
altos teores de areia, quando com-
parado a solos com maior teor de 
argila; e solos considerados rasos, 
que podem levar a uma menor pro-
dutividade, principalmente para a 
cultura do eucalipto.   

• O eucalipto ou pinus será planta-
do em monocultivo ou consorcia-
do com cultura agrícola ou criação 
animal? 
Essa é uma resposta muito particu-
lar do produtor, mas ao definir essa 
questão o mesmo deverá analisar 
se a interação entre as culturas é 
positiva, pois uma não deve limitar 
o desenvolvimento da outra.
• Qual a distância entre a proprie-
dade e o potencial mercado con-
sumidor da produção? 
O transporte da madeira da pro-
priedade até o mercado consumi-
dor pode causar um grande impac-
to no valor do produto final e isso, 
eventualmente, resultará em uma 
menor valorização da madeira por 
parte do consumidor, podendo até 
inviabilizar o negócio. 
• Qual é a expectativa de retorno 
financeiro? 
O produtor deverá definir qual é 
sua expectativa de retorno e, em 
seguida, realizar uma análise finan-
ceira do sistema de cultivo, assim 
ele poderá avaliar com mais cautela 
se há possibilidade de a expectati-
va ser atendida.
• Por se tratar de culturas perenes, 
é importante definir quanto tem-
po o produtor levará para recupe-
rar o capital investido? 

Conforme foi apresentado, 
para algumas finalidades de uso 
da madeira o período de rotação 
será superior ao convencional. Isso 
porque, para que se possam produ-
zir madeiras para uso em serraria, 
laminação e algumas aplicações 
na construção, as toras terão que 
apresentar maiores dimensões. O 
produtor deverá considerar essa 
informação, pois influenciará dire-
tamente no período de rotação da 
cultura e no retorno financeiro do 
investimento. 

Após a definição do uso da ma-
deira e/ou de produtos não madei-
reiros e da escolha da espécie, o 
próximo passo é definir o material 
genético a ser utilizado (mudas), o 

espaçamento de cultivo, os tratos 
culturais a serem realizados ao lon-
go da rotação, sendo que esse últi-
mo deve estar relacionado ao uso 
final da madeira. 

As mudas devem ser adqui-
ridas de viveiros idôneos, regis-
trados no Registro Nacional de 
Sementes e Mudas (Renasem) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), órgão 
responsável pela fiscalização da 
produção de sementes e mudas 
florestais no País. A regulamen-
tação que trata sobre a produção 
de sementes e mudas florestais no 
País (Lei n.º 10.711/03, Decreto n.º 
5.153/04 e Instrução Normativa n.º 
56/11) estabelece que o produtor 
de mudas deve garantir ao consu-
midor a origem do material de pro-
pagação das mudas, seja de mudas 
seminais, como de mudas clonais.

Alguns clones de eucalipto, 
bem como sementes de eucalipto 
e pinus apresentam melhores ex-
pectativas de produtividades em 
determinadas condições de clima 
e solo. O produtor deve levantar 
informações sobre o potencial do 
material de propagação de mudas 
disponível para compra na sua re-
gião, em plantações com situações 
de clima e solo semelhantes às da 

sua propriedade. A encomenda 
prévia das mudas a serem planta-
das traz para o produtor a certeza 
de que ele terá o material genético 
escolhido para plantio disponível 
na época adequada, esse detalhe 
pode parecer simples, mas faz mui-
ta diferença na prática. 

Outra etapa importante na im-
plantação é o controle de formiga, 
que deve ser realizado antes do 
plantio, pois caso o produtor ne-
gligencie essa operação na época 
adequada, a taxa de mortalidade 
inicial será acima do esperado e a 
operação de replantio custará mais 
do que o previsto. A área deve ser 
dessecada na linha de plantio an-
tes da realização do plantio, para 
que não haja competição por água, 
luz e nutrientes entre as mudas 
plantadas e as plantas daninhas. O 
controle de plantas daninhas e de 
formigas deverá ser realizado mais 
intensamente no primeiro ano de 
cultivo; após o fechamento da copa 
fica dispensado o controle das 
plantas daninhas.

As espécies florestais, de forma 
geral, necessitam de um preparo 
de solo mais profundo, quando 
comparadas às culturas anuais. O 
preparo deve ser feito na linha do 
plantio, podendo ser realizado com 

um subsolador; a profundidade de 
preparo pode variar entre 40cm 
e 100cm. Essa ampla faixa de va-
riação está relacionada ao tipo de 
solo. Solos de textura arenosa ne-
cessitam de uma menor profundi-
dade de preparo, já solos de textura 
argilosa necessitam de uma pro-
fundidade de preparo intermediá-
ria e solos com camadas de impedi-
mento necessitam de um preparo 
em maior profundidade. 

Para que haja uma fertilização 
adequada à cultura, deve ser reali-
zada previamente a análise quími-
ca do solo e confrontá-la com as 
exigências nutricionais da espécie 
escolhida. A adubação deve ser fei-
ta em diferentes momentos do de-
senvolvimento inicial, respeitando 
a exigência e capacidade de absor-
ção da planta.

O espaçamento de plantio é 
uma decisão que deve ser tomada 
no planejamento, visto que está di-
retamente relacionada ao material 
genético, ao uso do produto final, 
às atividades que serão realizadas 
na área ao longo do processo de 
produção, ao valor do investimen-
to inicial e ao retorno financeiro do 
povoamento florestal.

Em resumo, as áreas de reflores-
tamento com eucaliptos e pinus 
deverão aumentar nas pequenas e 
médias propriedades rurais, princi-
palmente em função do aumento 
da demanda com a melhoria da 
qualidade de vida da população, de 
programas governamentais como 
o Plano ABC do MAPA, que tem 
como meta expandir em mais dois 
milhões de hectares as plantações 
florestais e quatro milhões de hec-
tares com sistemas agroflorestais 
ou integração lavoura-pecuária-
-floresta. Porém, é importante sa-
lientar que o produtor deve sempre 
considerar o mercado de madeira, 
o planejamento das atividades de 
implantação do povoamento flo-
restal, garantindo que as mesmas 
sejam realizadas com qualidade.  
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Reserva Legal: 
oportunidade ou castigo?
Helena Carrascosa von Glehn – Assessoria Técnica da Secretaria do Meio Ambiente,  gerente técnica ambiental do Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável – hcarrascosa@sp.gov.br

A Lei Federal n.º 12.651/2014 (novo Código 
Florestal) prevê a destinação de 20%  dos 
imóveis rurais para a constituição de Reserva 

Legal, definida como “área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural com a função de as-
segurar o uso econômico de modo sustentável dos re-
cursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação 
e a reabilitação dos processos ecológicos e promover 
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo 
e a proteção da fauna e da flora nativa” .

Parte dos imóveis rurais do Estado de São Paulo 
não dispõe de vegetação suficiente para a regulariza-
ção de suas Reservas Legais. Para estes casos, a legis-
lação prevê a adoção, isolada ou conjuntamente, das 
alternativas de recomposição ou regeneração da re-
serva no interior do próprio imóvel ou compensação 
em outros imóveis. 

Há a percepção generalizada de que a Reserva 
Legal representa um ônus para os proprietários rurais, 

que seriam privados do uso de parte de seus imó-
veis (e de sua renda) em benefício da coletividade. A 
Reserva Legal seria, assim, uma espécie de punição ou 
sacrifício imposto a alguns para benefício de todos. 

É preciso considerar, no entanto, que a possibilida-
de de compensação de Reservas Legais fora do imó-
vel trouxe racionalidade à sua localização, evitando 
conflitos entre a conservação ambiental e a produção 
agropecuária. Não se trata de substituir 20% da área 
de cana, café, grãos, laranja etc. por florestas a serem 
mantidas intocáveis e, sim, de dar destinação adequa-
da a áreas com vocação florestal, que se encontram 
subutilizadas, inclusive para o plantio de florestas 
para compensação de reservas de imóveis com défi-
cit de vegetação. Acredita-se ser possível promover a 
adequação ambiental sem comprometer a produção 
agropecuária, sendo que há muitas situações em que 
a substituição de atuais usos por florestas traria au-
mento e não redução da renda.

Assim, mais do que uma forma de garantir a pre-
servação da vegetação existente, a Reserva Legal 
pode ser, também, um instrumento de fomento ao 
plantio de novas florestas, planejadas para conciliar 
a exploração econômica com a manutenção das fun-
ções ambientais que justificam a sua existência, espe-
cialmente a conservação dos recursos hídricos e da 
biodiversidade. Esta dupla finalidade, prevista na lei, 
é plenamente viável, desde que a exploração da flo-
resta ocorra dentro de limites que respeitem as suas 
funções ecológicas. 

As iniciativas de implantação de florestas nativas 
com finalidade comercial são ainda incipientes. Isto 
porque, de modo geral, há grande carência de infor-
mações silviculturais sobre espécies da Mata Atlântica 
e do Cerrado e muitas incertezas em relação aos mer-
cados para os produtos e serviços florestais. Estas la-
cunas historicamente vêm impedindo uma adequada 
avaliação econômica da atividade e inibindo a con-
tratação de financiamentos para a sua implantação. 
A falta de uma regulamentação capaz de garantir se-
gurança jurídica para a futura exploração das florestas 
também contribui para o problema. Os proprietários 
rurais de áreas com vocação florestal não vêm sendo 
encorajados a implantar florestas nativas com a finali-
dade de produzir madeira e produtos não madeireiros 
e, em consequência, áreas com vocação florestal que 
poderiam ser produtivas permanecem subutilizadas 
ou degradadas.  

Considerando este cenário, a Secretaria do Meio 
Ambiente (SMA) contratou, no âmbito do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef ) para realizar um 

estudo que procurou identificar e equacionar 
os entraves para a implantação de florestas na-
tivas com finalidades ecológica e econômica. 

Os resultados obtidos permitem vislum-
brar avanços, tanto para a recomposição de 
Reservas Legais como para a exploração de 
áreas com vocação florestal que não são pro-
tegidas por lei. Há, segundo o estudo, cerca de 
seis milhões de hectares com aptidão para a 
implantação de florestas nativas produtivas. 
São áreas importantes para a proteção da 
água e conservação da biodiversidade, onde 
as florestas não irão gerar conflitos com outras 
atividades econômicas consolidadas. Caso 
haja a adoção dos modelos preconizados em 
apenas 10% deste território, em cerca de 25 
anos a produção anual, de mais de seis mi-
lhões de metros cúbicos, seria suficiente para 
substituir toda a madeira da Amazônia consu-
mida em São Paulo, reduzindo a pressão sobre 

aquele bioma. 

Foram identificadas espécies, madeireiras e não 
madeireiras, e modelos de florestas economicamen-
te viáveis para todas as regiões de São Paulo. Para a 
avaliação, foram considerados dados de produção e 
crescimento das espécies definidas como “carro-che-
fe” nas diferentes regiões fitogeográficas e condições 
climáticas, além de seus produtos, mercados e preços. 

A próxima etapa, já programada, é o desenvolvi-
mento de uma ferramenta (web portal) para a dispo-
nibilização dos dados e modelos a todos os interessa-
dos, facilitando a apropriação e o uso de informações 
que, de outra forma, ficariam restritas a especialistas. 
Além disto, a SMA deverá criar as condições institu-
cionais e legais para viabilizar a implantação de flores-
tas nativas com finalidades econômica e ecológica e 
envidará esforços para que sejam oferecidas linhas de 
financiamento adequadas à atividade proposta. 

Viabilizar economicamente as Reservas Legais é o 
grande desafio que governos, cientistas e produtores 
rurais devem enfrentar. Quando as florestas nativas 
forem consideradas uma fonte real de renda para o 
produtor rural, as terras com vocação florestal serão 
melhor aproveitadas. E, com o aumento da vegetação 
a oferta dos serviços ecossistêmicos será ampliada 
com benefícios para toda a sociedade, inclusive para 
os produtores rurais, pois não há produção agrope-
cuária sustentável sem conservação de solo e água, 
polinizadores, inimigos naturais de pragas etc. Desta 
forma, será possível cumprir a legislação ambiental e, 
ao mesmo tempo, promover a geração de emprego e 
renda no campo.  
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Resina de Pinus: 
Produção e 
Comercialização
Osvaldo de Souza Lima – Engenheiro e consultor florestal – Florestal Aliança 
osvaldo@florestalalianca.com

O óleo resina é considerado uma substância transparente e pegajosa, que 
não é seiva; é um óleo porque não se dissolve em água, mas é solúvel 
em álcool, em óleos essenciais e em óleos gordurosos. Ele se exterioriza 

mediante a retirada da casca de uma árvore. É considerado um metabólico secun-
dário que apenas protege as árvores na sua cicatrização contra insetos e fungos. 

A produção de óleo resina em árvore viva é uma operação quase toda manual 
e seu custo ainda é viável no Brasil, mas não é praticado em muitos países desen-
volvidos.  O preço tem grandes oscilações em função do mercado mundial, no 
entanto, atualmente é uma atividade altamente rentável. 

A atividade resineira, iniciada comercialmente na década de 1970, passou pe-
los mais diferentes tipos de técnicas e utilização de materiais no processo de exsu-
dação. Considera-se que a introdução comercial da resinagem de pinus tropicais 
na década de 1990 foi a que mais propiciou inovações técnicas de resinagem em 
resinas cristalizadas, que possuem baixa concentração de terebintina e difícil ma-
nuseio. O Brasil é lugar onde se utilizam os métodos mais modernos no processo 
de colheita do óleo, que tem grande potencial de utilização nos mais variados se-
tores da indústria, como celulose e papel, chapas de aglomerado, MDF, laminados, 
pallets, serrarias e biomassa para produção de energia e outros.

O pinus é uma árvore rústica, que se desenvolve bem até em áreas de baixa fer-
tilidade.  Atualmente, é uma opção viável e certa para que pequenos agricultores 
façam consorciações, que podem render produtividade perene à sua propriedade.

Em uma plantação de pinus com espaçamento de 3 x 3m, com oito anos é 
possível resinar uma árvore em três painéis de quatro anos cada um, resultando 
em 12 anos de resinagem, produzindo em média 3,5/kg de óleo resina por ano. O 
preço atual é de R$ 3,00/kg no mercado nacional, o que resulta em um valor de R$ 
10,50 por árvore/ano (junho/2014). 

Cada árvore com uma vida útil de resinagem de 12 anos e, com corte raso aos 
20 anos, produz uma receita no corte final de 0,85mst (metros estéreis). Hoje, o 
plantio de floresta de pinus é mais simples, mais barato e produz mais receita do 
que o eucalipto. Toda produção brasileira de óleo resina é comercializada, uma 
parte no mercado interno e o excedente para exportação. 

Nos dias atuais, o mercado mundial tem um consumo que possibilita ao Brasil 
dobrar sua produção. A grande importância do setor resineiro no Brasil leva a que 
se implante novas florestas, pois as antigas foram reduzidas depois do boom do 
eucalipto em algumas regiões do País. É preciso também que se utilizem semen-
tes selecionadas de pomares clonais, para produção de óleo resina, que farão com 
que a produtividade torne o País ainda mais competitivo no mercado mundial. 

Produtos do óleo resina
Por destilação simples, obtém-se breu (colofônia) 

e terebintina.
• O breu representa a parte sólida do óleo, sendo um 
dos produtos naturais mais importantes da indústria 
química. É utilizado para a produção de tintas, verni-
zes, cola para papel, sabão resinoso, na perfumaria, 
indústria de alimentos (chiclete e refrigerantes) etc.
• A terebintina representa a parte líquida, sendo uti-
lizada na produção de tintas, solventes, perfumes e 
outros produtos.

Otimização da mão de obra
A atividade resineira de colheita do óleo ainda é 

toda manual. Depende das condições inerentes ao 
local do povoamento, do número de árvores por hec-
tare, da acessibilidade, da declividade do terreno, da 
altura do painel, do comprimento da estria, entre ou-
tros fatores.

Numa região não acidentada, desbastada, com 
1.000 árvores por hectare, painel normal, pinus tropi-
cal, pode-se fazer, para efeito de exemplo, as seguin-
tes médias:
• Raspagem de casca – 300 faces/operário/dia – 
(1,20m)
•   Instalação – 350 faces/operário/dia (fixação do risco 
de abertura e colocação de saquinho) 

Modelo de custo com parâmetros em 
percentagem por atividade

Materiais              3,18%
Instalações              1,71%
Mão de obra rural            51,58%
Administração              9,78%
Transporte            15,12%
Material de segurança               1,66%
Escritório               6,95%
Depreciação do investimento               8,05%
Outras despesas (2%)               1,97%
Total               100%

Fonte: Osvaldo de Souza Lima

Produção nacional de óleo resina - 2012/2013
Produção (t) 
     

Estado
BA MG MS PR RS  SC SP TO Total

Pinus elliottii 3.050 18.650 800 43.155  65.655
Pinus tropical 760 19.920 6.588 2.666 750  30.684

 96.339
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil (Aresb)

• Estriagem  –   1.200 faces/operário/dia (até a 10.ª) 
2.000 faces/operário/dia (da 11.ª em diante)
• Colheita – 3,5 tambores/operário/dia
• Raspagem da goma – (14 estrias – 900 faces/operá-
rio/dia)

Custo de produção do óleo resina
O custo de produção do óleo resina de uma flores-

ta varia em função dos aspectos operacionais de mão 
de obra, dos fisiológicos, ambientais e geográficos 
das árvores sob operação de colheita.

Mercado mundial de óleo resina 
  O Brasil ocupa a segunda colocação mundial 

na produção de óleo resina, com aproximadamente 
100 mil toneladas. A China é o maior produtor, com 
produção média de 600 mil toneladas, sendo durante 
os últimos 20 anos o principal fornecedor de breu no 
mercado mundial. A fase de grande desenvolvimen-
to está implicando o crescimento da industrialização 
dos derivados de breu na China, o que fez com que o 
País passasse de exportador de breu a comprador no 
mercado exterior. 

A grande evasão de mão de obra rural para os 
grandes centros industriais ocasionou uma queda da 
produção chinesa na safra 2012/2013, cerca de 36% 
e, consequentemente, o preço está em alta em todo 
o mundo.  
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Uso da Madeira para 
Energia e Carvão Vegetal: 
Panorama da Atividade

Nos países social e economicamente mais 
desenvolvidos, o uso da madeira está con-
centrado no leque dos chamados produtos 

fibrosos, compreendendo os componentes da cons-
trução civil, habitação, mobiliário e papel, em seus 
mais variados tipos. No entanto, na escala mundial 
esta não é a maior parcela de consumo do produto. 
Mais de 50% desse insumo é usado para fins energé-
ticos, apesar da pouca valorização que se dá a tal apli-
cação. Isso ocorre, em primeiro lugar, pelo fato de que, 
com pequenas exceções, as principais áreas florestais 
supridoras de madeira encontram-se fora desses paí-
ses, por isso o uso energético da madeira não progre-
diu e suas demandas energéticas passaram a se base-
ar, fundamentalmente, nos derivados do petróleo, no 
carvão mineral e na energia nuclear, bem como, em 
alguns casos específicos, na hidroeletricidade. 

Por razões histórico-culturais, é no exemplo des-
ses países que os demais têm adotado seus modelos 
e padrões de desenvolvimento econômico e social, 
nos quais até recentemente a madeira não tinha re-
presentatividade, sobretudo considerando-se as tec-
nologias, a infraestrutura de geração e uso, bem como 
as definições políticas dos governos em torno das op-
ções. Em suma, o “modelo de fora” sempre foi mais va-
lorizado e considerado melhor. 

No Brasil, o consumo de madeira para energia é 
um dos mais significativos do mundo, situando-se en-
tre 123 e 150 milhões de metros cúbicos, enquanto 

o consumo de madeira em toras, visando ao atendi-
mento da demanda de matéria-prima industrial, esta-
ria na casa dos 122 milhões de metros cúbicos. Desse 
modo, cerca da metade da madeira consumida no 
País tem destinação energética, sendo um espelho 
daquilo que ocorre no âmbito mundial.

A madeira foi a principal fonte de energia primária 
no Brasil até o final da década dos anos 1970, quando 
passou a ser paulatinamente suplantada pelo petró-
leo e pela energia elétrica. Mais recentemente, tem 
sido constatada uma forte reversão nessa tendência, 
talvez consequência das incertezas quanto à con-
tinuidade da oferta das fontes em uso e, sobretudo, 
devido às vantagens econômicas e às oportunidades 
ambientais e estratégicas oferecidas pela madeira. 
Atualmente, ela se coloca como a quarta fonte de 
energia primária em nosso País.

Evolução do consumo de madeira para 
energia no Brasil 

Um atributo especial relacionado ao interesse pelo 
uso da madeira para energia, diz respeito à indepen-
dência e à segurança de suprimento e uso. A madeira 
pode perfeitamente ter sua produção desvinculada 
de crises econômicas e políticas, além de não ser alvo 
de contestações da sociedade, comparativamente ao 
que tem sido observado para diversas outras fontes 
energéticas. Isso é particularmente válido para países 
como o Brasil, que possui uma das mais avançadas 
tecnologias de produção florestal sustentável, e ex-

celentes condições edafoclimáticas para tal, compre-
endendo uma vasta disponibilidade territorial, tor-
nando o uso da madeira para energia extremamente          
atraente. 

Diante dos fatos, não é mais cabível, por exemplo, 
a afirmação de que “usar lenha é coisa de país atrasa-
do e pobre”. Modernamente, há que se ter uma visão 
diferenciada em relação a isso, por conta da existên-
cia de valores estratégicos significativos, consideran-
do o atendimento da demanda por energia, de forma 
sustentável e ambientalmente conciliadora. Nos dias 
atuais, torna-se difícil aceitar a afirmação de que a ge-
ração de energia não seja tão relevante em relação às 
possibilidades de uso que a madeira nos oferece. O 
que se pode questionar não é a aplicação energéti-
ca em si, mas sim as formas não sustentáveis de sua 
obtenção e uso. Nesse sentido, há que reconhecer, or-
ganizar e otimizar a “indústria da lenha” no Brasil. Para 
os volumes de madeira comercializada em nosso País, 
pode-se estimar uma movimentação financeira anual 
de, no mínimo, 5 bilhões de reais.   

No aspecto político, há que se reduzir o conceito 
de que o desenvolvimento do setor florestal-madei-
reiro deveria ser dirigido apenas para valores atrela-
dos aos grandes complexos industriais, com intensa 
demanda de capital e elevado retorno de investimen-
to. No atendimento energético e, em especial, no 
que se refere ao carvão vegetal, a realidade é signifi-
cativamente distinta. Não há estatísticas formais que 
comprovem a informação, no entanto, estima-se que 
a maior parte do atendimento da demanda pelo uso 
da madeira para energia encontra-se nas mãos de pe-
quenos e médios produtores.

No campo florestal, é preciso agregar o conceito 
de “energia” como produto do manejo e do uso múlti-
plo das florestas, juntamente com o amplo incentivo 
ao plantio visando ao suprimento energético. Deve-
se ainda dar maior importância, atenção e apoio aos 
pequenos e médios agricultores, na forte missão que 
possuem em relação à produção e oferta de madeira 
para energia. Nessa direção, incluem-se programas de 
extensão e de educação relacionados ao tema. 

Uma das razões para o uso intenso da madeira 
para energia no País refere-se à produção de carvão 
vegetal. O Brasil é líder mundial na obtenção desse 
produto (8 a 10 milhões de toneladas anuais ou o 
equivalente a cerca de 60 a 70 milhões de m³ de ma-
deira), sobretudo visando ao atendimento de uma 
significativa demanda da indústria siderúrgica, onde 
é utilizado como insumo termorredutor para trans-
formação do minério de ferro em ferro-gusa. Por si-
nal, a opção pelo carvão vegetal na siderurgia deve 

merecer toda a atenção em relação às definições de 
políticas industriais para o setor. Apesar dos enormes 
desafios ainda existentes, o potencial de consolidação 
do Brasil nessa área é muito grande, considerando-se 
a oportunidade de se consagrar mundialmente como 
único País capaz de produzir o verdadeiro “aço verde”.     

Um desafio atual da produção e uso do carvão 
vegetal no Brasil refere-se às emissões de gases de 
efeito estufa, atreladas aos processos de obtenção do 
produto e ao uso da madeira de matas nativas. A in-
tensificação do uso de madeira de florestas plantadas, 
atualmente respondendo pelo atendimento de 50% 
da demanda, se faz altamente necessária. Dada à sua 
maior importância, entretanto, a redução de emissões 
nos gases dos processos de conversão em carvão ve-
getal merece uma atenção especial, pois responde 
por mais de 80% do total, por conta da presença de 
CO2 (dióxido de carbono) e CH4 (metano). O CO2 emi-
tido durante carbonização é absorvido pelo processo 
de fotossíntese durante o crescimento das plantas, na 
suposição de que toda a madeira usada seja de flores-
tas plantadas. Por outro lado, o balanço das emissões 
de CH4 tem relação direta apenas com a eficiência do 
processo produtivo, uma vez que esse gás não é reab-
sorvido para transformação em biomassa pelas plan-
tações em crescimento. 

Desse modo, tornam-se cada vez mais importantes 
os estímulos para a adoção de ações que conduzam 
ao emprego de tecnologias de melhor desempenho, 
visando aumentar a eficiência do processo de carbo-
nização e reduzir suas emissões. Nesse contexto, des-
tacam-se a necessidade do aumento de rendimento 
em carvão e a recuperação e uso dos gases emitidos 
durante sua obtenção. 

José Otávio Brito - Professor Titular – 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz" – Universidade de São Paulo – 
(Esalq/USP) – jobrito@usp.br
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Sustentabilidade na indústria 
de celulose e papel – condição 
básica para o crescimento
Lairton Leonardi - Coordenador do Conselho Diretor e ex-presidente da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  (ABTCP)
lairton.leonardi@solvocon.com.br

Hoje, quando falamos de 
celulose e papel, nos 
referimos a um setor in-

dustrial de base florestal que tem 
como fator de competitividade a 
sustentabilidade.

Antes de nos atermos ao que 
acontece no Brasil, vamos olhar al-
gumas tendências mundiais. A po-
pulação mundial cresce e, além dis-
so, a expectativa de vida do ser hu-
mano aumenta. Ao mesmo tempo, 
o comportamento do consumidor 
muda o seu padrão de exigência, 
dando muito mais valor a produtos 
de qualidade, mas que sejam sus-
tentáveis.

Água e energia, hoje importan-
tes, passarão a ser ainda mais fun-
damentais pois, com o aumento 
populacional, sua possível escassez 
os tornará insumos que deverão ser 
tratados estrategicamente. Logo, a 
sustentabilidade deixa de ser um 
aspecto meramente político ou um 
fator de diferenciação mercadoló-
gica, para se tornar o fator chave 
do sucesso de qualquer empreen-
dimento. Neste cenário, se situa a 
Indústria de Celulose e Papel.

Atualmente, com 222 empresas 
distribuídas em 18 estados brasilei-
ros, o setor tem como a base de sua 
sustentabilidade as florestas plan-
tadas que representam o diferen-
cial de sua competitividade. Com 
2,2 milhões de hectares plantados 
e 2,9 milhões de hectares de flores-
tas nativas preservadas, a susten-
tabilidade está arraigada em sua 
estratégia de crescimento.

Com foco exclusi-
vo nas florestas plan-
tadas, por se tratarem 
de um ativo tão im-
portante quanto os 
industriais, a recém-
-formada Indústria 
Brasileira de Árvores 
(Ibá) é a associação 
que congrega todos 
os fabricantes além 
dos setores de ener-
gia e artigos de ma-
deira. Ainda, sob o 
ponto de vista insti-
tucional, a Associação 
Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel 
(ABTCP), o braço téc-
nico do setor, traba-
lha incessantemen-
te por meio de suas 
comissões na busca 
constante de melho-
rias que venham a contribuir com 
a competitividade, sempre tendo 
como base a busca por processos 
sustentáveis. 

Cabe, então, analisarmos os fa-
tores que conduzem a isso. Sob o 
ponto de vista econômico, o Brasil 
tem uma área de 850 milhões de 
hectares, em que o total de flores-
tas plantadas representa sete mi-
lhões de hectares e aquela empre-
gada no setor para a produção e 
celulose alcança, como já mencio-
nado, 2,2 milhões de hectares.

Destaca-se ainda pelo seu po-
tencial produtivo, com 44m³/hec-
tare/ano de eucalipto e 38m3/hec-

tare/ano de Pinus spp – espécies 
florestais mais utilizadas por essa 
indústria, com uma rotação de sete 
e 18 anos, o que representa uma 
melhoria em produtividade de 80% 
e 100%, respectivamente, nos úl-
timos 30 anos. Sem dúvida, o País 
mais competitivo mundialmente.

Isto é devido não somente ao 
clima e à qualidade do solo, mas 
principalmente pelo trabalho cons-
tante de melhoria genética das es-
pécies feita por pesquisadores de 
alto gabarito e o verdadeiro geren-
ciamento do conhecimento feito 
por colaboradores qualificados. 

Aliado a isso, toda a sustentabi-
lidade econômica deve ser ecoefi-

ciente e, portanto, a floresta planta-
da não compete com a agricultura 
tradicional. Ao contrário, é comum 
a coexistência entre culturas distin-
tas. Para isso, é feito um trabalho 
constante de restauração de áreas 
degradadas que passam a ser em-
pregadas para a plantação de flo-
restas. Além disso, a conservação 
do solo, da biodiversidade e de ma-
nanciais são práticas adotadas pelo 
setor.

Sob o ponto de vista da susten-
tabilidade ambiental, as florestas 
plantadas absorvem e estocam car-
bono, fazendo com que o setor de 
celulose e papel absorva quatro ve-
zes mais a quantidade emitida em 
suas atividades industriais. Desta 
forma, o setor está em constante 
crescimento investindo não so-
mente em ativos industriais e flo-
restais, como também nas pessoas, 
por meio da consciência ambiental, 
acompanhada da inclusão social. 

Tanto que as florestas planta-
das têm importante presença em 
localidades distantes dos grandes 
centros urbanos, favorecendo o 
desenvolvimento social e econô-
mico, não somente com a geração 
de empregos, como também con-
tribuindo para a saúde e educação 
com mais de 28 mil propriedades 
trabalhando no sistema de fomen-
to em mais de 400 mil hectares.

Um grande negócio depende 
das pessoas e da sociedade onde 
elas estão inseridas e, por este 
motivo, a sustentabilidade social é 
também um importante pilar para 
o crescimento deste setor.

É importante destacar ainda a 
matriz energética dessa indústria. 
Atualmente, 65% da energia uti-
lizada nas unidades de produção 
advêm da queima do licor negro 
e outros 19% do uso de madeira e 
biomassa. Com isso, a dependência 
de combustíveis não renováveis é 
muito pequena e tende a diminuir 
ainda mais com novos processos 

de gaseificação de madeira e licor 
negro. 

Mas, só isto não basta. Temos 
que imaginar hoje como será o 
nosso futuro que está diretamente 
ligado em como a inovação é ge-
renciada. Práticas administrativas 
modernas, processos industriais e 
florestais de alto rendimento são 
sempre implementados, como 
também novos produtos são idea-
lizados, desenvolvidos e fabricados 
por meio de um efetivo processo 
de gerenciamento da inovação.

Nesse sentido, vemos o cresci-
mento das biorrefinarias, desenvol-
vendo desde combustíveis até no-
vos produtos químicos derivados 
da lignina - macromolécula tridi-
mensional encontrada nas plantas 
terrestres, associada à celulose cuja 
função é de conferir rigidez, imper-
meabilidade e resistência a ataques 
microbiológicos e mecânicos aos 
tecidos vegetais. Grandes avanços 
também com os trabalhos voltados 
a processos de obtenção da nano 
celulose e os desenvolvimentos 
de suas inúmeras aplicações com-
põem o portfólio de novos produ-

tos derivados das florestas, aumen-
tando ainda mais a atratividade do 
setor. 

Em outras palavras, não basta 
sermos competitivos hoje. Nós te-
mos que garantir a consistência e 
continuação da competitividade. 
Isso é conseguido por meio da dis-
seminação e prática do conceito 
de melhoria contínua e excelência 
operacional sempre orientado à 
inovação e sustentabilidade.

Voltando, então, ao início de 
nossa conversa, o setor de celulose 
e papel tem na sustentabilidade o 
pilar fundamental de sua competi-
tividade. Somente sendo sustentá-
vel é que podemos garantir o futu-
ro de nosso setor e cumprir com a 
nossa missão de trazer dividendos 
às nossas empresas, desenvolven-
do pessoas, contribuindo com o 
crescimento social e respeitando o 
meio ambiente.

Observação: as referências das 
informações baseiam-se em da-
dos obtidos na Indústria Brasileira 
de Árvores (Ibá) e na Associação 
Brasileira Técnica de Celulose e 
Papel (ABTCP). 

A tecnologia do manejo florestal permite a formação de mosaicos de vegetação, que 
intercalam o plantio industrial (florestas plantadas) e as florestas naturais em uma 
convivência harmoniosa, que se reflete em ganhos para a biodiversidade e para a 
produtividade.
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Certificação 
promove o bom manejo florestal
Juliana Montoya – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – juliana.montoya@cati.sp.gov.br

Quando se fala da produção madeireira, há 
quem diga que deixou de comprar esse 
tipo de produto por causa das várias no-

tícias ligadas ao desmatamento na Amazônia, por 
exemplo, mas o que muitos consumidores desco-
nhecem é que existe um grande trabalho de certifi-
cação voluntária voltado ao bom manejo florestal. No 
Brasil, existem dois tipos com origem internacional: o 
Forest Stewardship Council, em português, Conselho 
de Manejo Florestal (FSC) e o Programa Brasileiro de 
Certificação Florestal (Cerflor). As duas certificações 
são bem parecidas e possuem duas categorias prin-
cipais, que seria o manejo florestal (a própria produ-
ção florestal) e a outra referente a cadeia de custódia 
(a cadeia produtiva, comércio e indústria, que utiliza 
o material certificado). De acordo com dados divul-
gados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, São Paulo é um dos esta-
dos com maior número de certificações florestais e de 
cadeia de custódia do País, por ser também o maior 
mercado consumidor de produtos florestais.

Vale destacar que não somente a madeira, como 
também outros produtos florestais não-madeireiros, 

como a borracha, o papel, a celulose, a castanha, entre 
outros que tenham como base produtos de extração 
florestal podem ser certificados. Essa certificação con-
siste na emissão de um selo que o produto recebe por 
ser proveniente de uma gestão florestal responsável, 
por meio de um conjunto de normas denominadas 
Princípios e Critérios, que  visam garantir a longo pra-
zo a existência da floresta.

O Cerflor foi lançado oficialmente em uma reunião 
do Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva 
de Madeira e Móveis, em 2002, mas, desde 1996 a 
Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), em par-
ceria com outras entidades e empresas, vêm tra-
balhando no Programa por meio de um acordo de 
cooperação com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), integradas ao Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade e ao Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) – sendo 
este último o organismo que acredita as certificadoras 
e gerencia a qualidade do programa nacional. Além 
das normas desenvolvidas pela ABNT, o Cerflor adota 
a mesma política do Programme for the Endorsement 
of Forest Certification (PEFC), criada em 1999, tam-

bém em caráter voluntário e baseado em 
critérios europeus sobre proteção florestal.

Já o FSC, fundado em 1993, é uma orga-
nização não-governamental, internacional 
e independente, formada por ambientalis-
tas, instituições, empresas e pessoas ligadas 
tanto ao tema social quanto ao econômi-
co, que se uniram para pensar no que se-
ria um bom manejo florestal e, a partir daí, 
desenvolveram princípios e normas que 
compõem critérios socioambientais válidos 
para serem aplicados em qualquer tipo de 
floresta do mundo. O FSC não audita e, por 
isso, acredita as certificadoras que fazem a 
auditoria e identificam o que é preciso me-

lhorar e quais são as adequações para que o sistema 
de produção receba o certificado. 

No interior de São Paulo, em Piracicaba, encontra-
-se a única ONG certificadora do sistema FSC, atuante 
em todo o Brasil, o Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola (Imaflora). Trata-se de uma asso-
ciação civil, sem fins lucrativos, criada em 1995, que 
acredita ser possível conservar as florestas, mesmo 
utilizando-se delas para fins econômicos, desde que 
a atividade esteja associada a Boas Práticas de mane-
jo e à gestão responsável dos recursos naturais. Um 
exemplo disso está na construção da própria sede 
da ONG, que foi toda construída com madeira certi-
ficada, explica o gerente de certificação florestal do 
Imaflora, Leonardo Sobral. “Ao idealizar a constru-
ção da sede, pensamos em uma forma de estimular a 
produção bem manejada e responsável dos produtos 
que têm essa origem. Ao comprarmos a madeira cer-
tificada temos a certeza de que esse produto vem de 
uma floresta que está em pé e bem cuidada”, afirma o 
gerente. 

Sobral conta que o FSC chegou aos seus 20 anos 
de existência e o que no começo era  dúvida em re-
lação à forma como essa certificação seria aplicada, 
e se serviria também para pequenos produtores, 
hoje, conquistou no mercado uma avaliação de que 
é possível inserir todos os tipos de produtores, cada 
um dentro de suas regras. “Para o pequeno produtor 
de florestas plantadas saiu no final do ano passado 
uma nova norma que traz essa visão mais específica 
e adaptada para a realidade dele e que, com certeza, 
traz vantagens no sentido da sua implementação”, diz 
o gerente. 

Ele acrescenta, ainda, que a norma  é mais fácil de 
ser aplicada porque leva em consideração as condi-
ções de um pequeno produtor e mostra que a im-
portância da certificação não é apenas um apelo de 
mercado, mas uma forma de ele fazer a gestão de seu 
negócio por meio de um controle mais rigoroso.“Ao 
implementar os requisitos necessários, o pequeno 
produtor vai respeitar toda a questão ambiental, des-
de o uso da água, do solo, da fauna, da flora, enfim, 
tudo o que ele precisa não apenas para se relacionar 
melhor com o meio ambiente como também com a 
questão social. A preocupação quanto às condições 
dignas de trabalho e as boas relações entre emprega-
do e empregador. Ao implementar uma norma des-
sas, o produtor consegue ter uma gestão adequada 
de todas as partes”, ressalta Sobral. 

O engenheiro florestal e gerente de projeto da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, Fernando Castanheira, reforça a importân-

cia de se buscar uma certificação. “A certificação flo-
restal surgiu como resposta da sociedade justamente 
aos questionamentos sobre a boa governança flores-
tal e seus impactos socioambientais ao longo da sua 
cadeia de produção. É um instrumento importante e 
justo. Ele se junta aos mecanismos que precisam ser 
fomentados para que o setor florestal possa ter seus 
produtos reconhecidos pelos seus mercados”, destaca 
Castanheira. 

Contudo, ele alerta que a certificação é uma ferra-
menta de mercado e tem seu alcance limitado, o que 
não pode gerar a interpretação de que ela seria uma 
resposta a todos os problemas florestais. “Ainda há 
pontos relevantes a serem superados para dar à cer-
tificação um papel de destaque, como possibilitar seu 
acesso a médios e pequenos produtores, bem como 
vencer barreiras críticas, como as restrições ao desen-
volvimento biotecnológico e restrições a produtos 
pesticidas, que comprometem o desenvolvimento 
da floresta e podem gerar riscos à sua segurança, 
principalmente para pequenos e médios produtores 
florestais”, conclui o engenheiro florestal, que  afirma 
ainda o quanto é preciso entender e avaliar os riscos e 
as oportunidades das medidas adotadas. “O FSC, por 
exemplo, até o momento, se coloca contrário ao uso 
de árvores geneticamente modificadas. Sob o meu 
ponto de vista é um erro, essa questão deveria ser 
opção do consumidor e não uma prerrogativa do sis-
tema de certificação, por mais democrática que seja 
a forma de decisão. O sistema deveria, por exemplo, 
utilizar a rotulagem ambiental para informar o consu-
midor sobre o tipo de produto que ele está consumin-
do e não predefinir o que deve ou não ser produzido”, 
finaliza Castanheira. 

Pela internet é possível ter acesso à listagem com-
pleta de todas as certificadoras distribuídas pelo Brasil 
pertencentes aos dois sistemas (FSC e Cerflor) e tam-
bém mais informações sobre os requisitos necessários 
para se obter a certificação florestal voluntária. Fo
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Casa da 
Agricultura 
de Pedra Bela 
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 
 cleusa@cati.sp.gov.br

Do alto da Pedra do Santuário, edificação rochosa loca-
lizada a mais de mil metros de altitude, é possível ter 
uma visão privilegiada das casas coloridas do centro 

e da extensa área rural que abriga 80% da população de Pedra 
Bela, município com pouco mais de seis mil habitantes. Desde 
1869, quando tinha a denominação de povoado Santa Cruz do 
Feital e integrou o apogeu paulista do ciclo do café, a base da 
economia é a agropecuária. Nesse cenário, desde a década de 
1990, a silvicultura se firmou como a principal atividade para os 
pequenos produtores, tendo como maior produto o eucalipto 
para a produção de carvão vegetal e lenha.

Referência para os produtores locais, a maioria pequenos pro-
prietários, a Casa da Agricultura (CA) de Pedra Bela, pertencen-
te à CATI Regional Bragança Paulista, foi fundada na década de 
1980. Atualmente, conta com apenas um profissional, o enge-
nheiro agrícola Adilson Donizeti de Souza, que atende os pro-
dutores interessados em mais conhecimento, acesso ao crédito 
rural e às políticas públicas, sem deixar sua “missão” de visitar as 
propriedades e construir, em conjunto, soluções para os mais di-
versos problemas surgidos no cotidiano da vida rural local. “Não 
é possível atender a todos individualmente, por isso estamos 
apoiando as adequações estatutária e fiscal da associação de 
produtores do município visando fortalecê-la, bem como incen-
tivamos a formalização de uma associação para os silvicultores 
de Pedra Bela e região. Para tanto, temos empreendido diversas 
ações como a realização de palestras ministradas pelo Instituto 
de Cooperativismo e Associativismo (ICA/Coordenadoria de 
Desenvolvimento dos Agronegócios) e pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Entendemos que, 
organizados, os produtores terão maior poder para reivindicar 
e buscar soluções para os gargalos enfrentados dentro e fora 
da porteira”, explica, acrescentando que nesse processo conta 
com o apoio do poder público municipal. “Tanto a prefeita mu-
nicipal Roseli Jesus Amaral Leme, como o engenheiro agrônomo 
Francisco dos Santos Ferreira, que já trabalhou na CA e agora é 
responsável pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente, tem nos 
apoiado nas capacitações e ações desenvolvidas”. 

Apesar de o eucalipto ser o carro-chefe entre as explorações 
agrícolas, Adilson afirma que procura incentivar a diversificação 

Incentivo ao 
cultivo do 
eucalipto

de atividades, preservando a vocação que o muni-
cípio tem para o plantio de olerícolas diferenciadas, 
como a vagem e a ervilha torta. “Estamos formando 
e capacitando um grupo de produtores para fazer a 
transição para a agricultura orgânica, pois entende-
mos que esse segmento é muito promissor aqui, tan-
to pela competência já adquirida quanto pela proxi-
midade da capital, onde se concentra o maior número 
de consumidores do setor, o que favorece a comercia-
lização”, salienta Adilson. 

Nesse sentido, Francisco, agrônomo da Prefeitura, 
comenta que estão empreendendo esforços conjun-
tos também para a implantação de uma feira na área 
central da cidade. “O Adilson teve a iniciativa e apro-
vamos. Estamos em fase de definição de local e ho-
rário, bem como verificando os procedimentos legais 
para que isso aconteça”, ressalta.

Outras atividades também têm sido incentivadas, 
como a bovinocultura mista, a fruticultura, o café e 
a produção de grãos. A pecuária leiteira já tem cinco 
propriedades inseridas e sendo acompanhadas no 
Projeto CATI Leite. Além de orientação técnica na área 
de fruticultura, têm sido realizados cursos de proces-
samento artesanal, em parceria com o Sindicato Rural 
de Socorro e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar). Também são realizadas capacitações 
na área de suinocultura, atividade que anteriormente 
teve grande destaque na economia local.

Outro ponto importante no trabalho da CA está re-
lacionado à conservação ambiental. “Temos parceria 
com uma ONG, por meio da qual organizamos cursos 
diversos e ações ambientais, como o incentivo à ado-
ção de práticas conservacionistas de solo e água, bem 
como a doação de fossas sépticas”, salienta Adilson.

Silvicultura: plantios começaram na esteira dos 
trilhos da Mogiana

Pode-se dizer que, em Pedra Bela, a silvicultura 
teve início dos anos de 1900, quando era feita a cole-
ta de nós de pinheiro (parte da árvore envolvidas em 
camadas lenhosas), em florestas já mortas de arau-
cária para serem fornecidos para a Estrada de Ferro 
Mogiana. Na década de 1930, teve início a implemen-

tação das primeiras carvoarias, utilizando a mata na-
tiva do município. Na década de 1970, começaram os 
plantios de eucalipto para segurar o desmatamento. 
A partir daí, a cidade deu os primeiros passos para se 
tornar a maior produtora de carvão vegetal e lenha 
de florestas plantadas do Estado de São Paulo, utili-
zando principalmente a espécie de eucalipto saligna, 
que tem alta densidade, qualidade superior e pirólise 
lenta, o que gera maior teor de energia. “Atualmente, 
temos instaladas mais de 200 carvoarias no municí-
pio. Como há um grande plantio de eucalipto, a cons-
trução de fornos foi se multiplicando. Por ser uma ati-
vidade com implicações ambientais e sociais, acom-
panhamos de perto para que os produtores possam 
exercê-la de acordo com as legislações pertinentes”, 
explica Adilson, relembrando um fato ocorrido no iní-
cio deste ano, que estremeceu o mercado de carvão 
em Pedra Bela. “Por conta de algumas carvoarias que 
atuam sem legalização, o município sofreu uma inves-
tigação do Ministério do Trabalho. Uma divulgação in-
completa e surperdimensionada da situação na mídia 
gerou uma queda na comercialização para todos os 
elos da cadeia produtiva”.

Desde então, a Casa da Agricultura está ao lado 
dos produtores, auxiliando com informações para 
a legalização e incentivando a implantação da asso-
ciação de silvicultores para que o mercado do carvão 
vegetal seja organizado e a comercialização e preços 
estabilizados. “A produção de carvão vegetal é uma 
atividade potencialmente poluidora por conta da 
emissão de fumaça branca densa. A Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), liga-
da à Secretaria do Meio Ambiente, está disciplinando 
a atividade, com a implementação de exigências am-
bientais para as carvoarias, como a distância de 200m 
de residências, o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) pelos trabalhadores, e a necessidade 
de os fornos estarem a uma cota mínima de mil me-
tros de altitude para dispersão do poluente”, comenta 
Adilson, esclarecendo que a CA tem orientado os pro-
dutores na adoção das medidas exigidas.

Carvão vegetal e lenha de florestas plantadas: 
município é o maior produtor do Estado

Segundo estimativas da Casa da Agricultura, Pedra 
Bela possui 5 mil hectares de floresta de eucalipto, 
dos quais, a cada ano, ¼ é cortado, gerando uma pro-
dução média de cerca de 313 mil mst (medidas esté-
reis) e 31 mil toneladas de carvão vegetal, que geram 
cerca de 40 milhões de reais anuais distribuídos em 
toda a cadeia produtiva, que vai desde a produção 
de mudas, passando pela mão de obra, até a comer-
cialização com os distribuidores. “Um aspecto posi-
tivo e que deve ser ressaltado sobre a atividade em 
Pedra Bela, é que a madeira usada para a produção 
do carvão vegetal é oriunda 100% de floresta planta-
da. Recentemente, grandes redes de hipermercado se 
comprometeram a adquirir apenas carvão vegetal ori-Cl
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O engenheiro agrícola Adilson 
Donizeti de Souza incentiva 
a organização rural, para que 
os produtores sejam melhor 
atendidos e as cadeias produtivas 
locais fortalecidas.
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Silvicultura e Sistemas Integrados 
de Produção:  Crédito para exploração 
florestal com responsabilidade

Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) –  amgrassi@cati.sp.gov.br
Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – almendes@cati.sp.gov.br 

Um levantamento realizado em 2012, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou 
que a silvicultura contribuiu com 76,9% (R$ 14,2 bilhões) da exploração florestal, enquanto o extrativis-
mo vegetal participou com somente 23,1% (R$ 4,2 bilhões) das receitas do setor. A predominância da 

silvicultura na produção florestal se mantém há mais de uma década, principalmente no que se refere à explora-
ção da madeira, diminuindo a pressão sobre as florestas nativas.

Devido à grande coerção da sociedade para a contínua redução do desmatamento e o aumento da produção 
rural sustentável, os Sistemas Integrados de Produção como a Integração Lavoura-Pecuária (ILP) ou a Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) vêm ganhando espaço nas propriedades rurais de todo o Brasil. Estes sistemas 
permitem que a propriedade rural produza o ano todo, além de aumentar a diversidade de produção.

Para auxiliar o desenvolvimento da silvicultura e também dos Sistemas Integrados de Produção, o produtor 
rural encontra à sua disposição as seguintes linhas de financiamento específicas:

Programa 
Nacional de 
Fortalecimento 
da Agricultura 
Familiar: 
Pronaf Floresta

Fundo de 
Expansão do 
Agronegócio 
Paulista: 
Feap Floresta

Fundo de 
Expansão do 
Agronegócio 
Paulista: 
Integra SP

Fundo de 
Expansão do 
Agronegócio 
Paulista: 
Sementes e 
Mudas

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e 
Social (BNDES): 
Programa ABC

Resumo das principais linhas à disposição do produtor:

Linha Juros Teto Prazo *Carência

Pronaf - Floresta 1% R$ 35.000,00 até 20 anos até 12 anos

Feap - Sementes e Mudas 3% R$ 100.000,00 5 anos até 2 anos

Feap - Floresta 3% R$ 200.000,00 12 anos até 8 anos

Feap - Integra SP 3% R$ 200.000,00 8 a 12** anos até 4 anos

BNDES - Programa ABC até 5% R$ 3.000.000,00 até 15 anos até 8 anos

* Inclusa no prazo do financiamento. 
** Quando o componente floresta estiver presente.

Existem outras linhas de crédito não específicas, mas que também podem ser acessadas pelo produtor rural. 
Entre elas destacamos a do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp) e duas linhas pertencen-
tes ao  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ): a de Custeio e a de Investimento. 

Para o produtor saber qual linha de crédito melhor se adequa à sua necessidade, quais os requisitos para aces-
sar determinada linha de financiamento, quais os documentos necessários para o financiamento e a elaboração 
do Plano Simples de Financiamento, deve procurar a Casa da Agricultura de seu município ou o Escritório de 
Desenvolvimento Rural da CATI.

O agricultor pode contar com os técnicos extensionistas da CATI para auxiliá-lo na busca de soluções mais 
eficientes e sustentáveis para seus empreendimentos e as suas propriedades rurais. 

ginário dessas áre-
as, o que barrará 
o desmatamento 
que ocorre para 
este fim, em algu-
mas regiões”, aler-
ta Adilson.

Entre as cente-
nas de produtores 
que produzem 
carvão no municí-
pio, o jovem casal 
Antonio Rubino 
e Ana Cláudia 
Pontes se destaca 
pelo profissiona-

lismo como conduz a Carvoaria da família e a busca 
pela legalização total dos seus 30 fornos. “Meu pai 
trabalha com fruticultura há muitos anos, mas nós 
decidimos pelo plantio de eucalipto e a construção 
dos fornos, porque enxergamos uma possibilidade 
real de crescimento, apesar dos problemas que aba-
laram o nosso mercado no último ano. A parte de ob-
tenção de licenciamento ambiental para a construção 
dos fornos, de adequação de todas as instalações à 
legislação e o cumprimento de todas as exigências 
trabalhistas, mesmo trabalhando em regime familiar, 
é um processo difícil e caro, mas nosso objetivo é ter 
tudo legalizado, pois sabemos que futuramente isso 
agregará valor ao nosso produto”, explica Antonio, di-
zendo que o casal trabalha junto em todas as etapas 
do processo, contando com o trabalho da mãe e do 
irmão de Ana Cláudia.

O casal ressalta que a opção pelo trabalho de for-
ma mais profissional não é a realidade de todos os 
produtores. “Alguns acham que legalizar não vai tra-
zer benefícios, mas pensamos justamente o contrá-
rio e contamos com o apoio da Casa da Agricultura, 
que nos mostra que este é o caminho certo. Também 
apoiamos a instituição da associação que irá ajudar 
muito na organização do setor na nossa região”. 

No Sítio Monjolo, propriedade da família de 
Antônio, o casal tem um plantio de oito hectares, mas 
a maioria do eucalipto consumido na carvoaria é ad-
quirido de outros produtores locais. “A maior parte de 
nossa produção, que chega a 48 toneladas/mês, é co-
mercializada com distribuidores. Nosso desejo é, no 
futuro, ter uma marca própria e comercializar direta-
mente”, ressalta Ana Cláudia, afirmando que mesmo 
no atual momento, com os preços mais baixos, a ren-
da e qualidade de vida da família melhoraram. 

Viveirista produz mudas de qualidade
Plantar mudas sadias e com qualidade garantida 

é um dos primeiros passos para que a eucaliptocul-
tura se desenvolva com sucesso. Em Pedra Bela, o 
viveirista Márcio Roberto de Souza tem investido 
em tecnologia para produzir mudas para o mercado 

local. Com uma produção média de 250 mil mudas 
por ano, em uma área de pouco mais de 2 mil m², ele 
tem cumprido um papel importante para os peque-
nos produtores locais. “Quando iniciei na atividade, 
participei de cursos e contei com o apoio do técnico 
da Casa da Agricultura. Até chegar à configuração que 
tenho hoje, com bandejas 
suspensas para o plantio, 
irrigação temporizada e 
adaptação de equipamen-
tos para otimizar a produ-
ção das mudas em tube-
tes, tive que percorrer um 
longo caminho, mas com 
apoio técnico consegui al-
cançar a produção de hoje, 
atendendo às normas sani-
tárias para a produção de 
mudas”, conta o produtor, 
que, futuramente, também 
produzirá mudas clonadas, 
adquirindo a genética e fa-
zendo a finalização das mu-
das em seu viveiro. 

Produtor investe em tecnologia na produção de 
eucalipto

Com o aumento da demanda por eucalipto para as 
carvoarias, os produtores têm investido cada vez mais 
em tecnologia para aumentar a produção, sem neces-
sariamente aumentar a área de plantio. Um deles é o 
produtor Mauro Celso Aparecido Leme, que está 
investindo na utilização de clones para impulsionar 
a produção de eucalipto que ocupa uma área de 44 
hectares. “Eu deixei o plantio de café e migrei para o 
eucalipto, por acreditar no valor dessa cultura. No iní-
cio, plantei apenas áreas com sementes comuns. Há 
alguns anos, iniciei uma área com plantio de mudas 
clonadas e tenho visto a diferença. Por conta do me-
lhoramento genético e da 
identidade única das mu-
das, as árvores crescem de 
forma uniforme em altura e 
circunferência do tronco. O 
produtor também investe 
em manejo e utilização de 
espaçamento adequado 
para cada espécie plan-
tada, de acordo com sua 
finalidade de uso: carvão 
vegetal e lenha ou celulose 
e papel. “Incentivo outros 
produtores a adotarem as 
mudas clonadas, apesar de 
o preço ainda ser um pou-
co superior ao das mudas 
comuns, feitas a partir das 
sementes, pois os benefí-
cios compensam”. 
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Seringueira – uso variado da madeira 
ao final do ciclo produtivo de látex
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)– gdauria@cati.sp.gov.br

A seringueira é uma árvo-
re nativa do Brasil, mas 
em função da procura 

pelo seu principal produto, o látex, 
acabou ganhando o mundo, prin-
cipalmente os países do sudeste 
asiático como Malásia, Tailândia e 
Indonésia, sendo mais de 10 mi-
lhões de hectares cultivados com 
seringais. Atualmente, São Paulo, 
com cerca de 100 mil hectares 
plantados, é o maior produtor de 
látex do Brasil e as áreas com novos 
plantios aumentam no noroeste do 
Estado, notadamente em São José 
do Rio Preto, Votuporanga, General 
Salgado. Junto com o crescimen-
to, os produtores têm vislumbrado 
um novo mercado: o da produção 
de madeira, após o período de pro-
dução de látex, ou seja, cerca de 40 
anos de vida útil da seringueira. 

O que é realidade de sucesso 
nos países citados, onde os móveis 
de seringueira têm mercado cer-
to, chamou a atenção dos profes-
sores Adriano Wagner Ballarin, 
engenheiro civil por formação, e 
Hernando Alfonso Lara Palma, 
engenheiro madeireiro, ambos pro-
fessores do curso de Engenharia 
Florestal da Faculdade de Ciências 
Agronômicas da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp/Botucatu) 
que estudam as propriedades fí-
sico-mecânicas da madeira de se-

ringueira oriunda de plantios pau-
listas, como os clones RRIM 600 e    
GT1. Os resultados surpreenderam: 
a madeira de seringueira foi enqua-
drada na classe 30, de acordo com 
a norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Isso quer 
dizer que possui boa aptidão para 
diversos usos, como na construção 
civil na fabricação de compensados 
e estruturas de edificações. O gran-
de problema quanto à utilização 
dos produtos provenientes da ma-
deira de seringueira é a alta suscep-
tibilidade ao ataque de fungos e in-
setos, devido ao alto teor de amido 
e açúcares, necessitando de um tra-
tamento químico logo após o cor-
te, afirmam Ballarin e Lara Palma, 
responsáveis pelos trabalhos que 
vêm sendo realizados, desde 2009, 
com seringueira e que foram apre-
sentados em seminários e congres-
sos nacionais e internacionais. 

Para complementar o trabalho, 
os professores fizeram uma parce-
ria com a Caribea, uma madeireira 
que já vinha utilizando a madeira 
de seringueira na fabricação de 
compensados. Quem conta esta 
história é o sócio-proprietário e 
gerente José Valdir Mondini: “um 
dia passou por aqui um produtor 
de borracha que já não sabia o 
que fazer com os seringais anti-
gos. Fizemos um acordo e, em dois 
anos, retiramos 20 mil árvores na 
região de São José do Rio Preto. Um 
dos problemas apresentados foi o 
comprimento útil da madeira em 
torno de 2,2m, situação que pode 
ser revertida por um sistema de 
manejo que considere uma maior 
altura livre da tora. Outro problema 
observado foi o dano das toras por 
sangrias malfeitas, que refletem na 
qualidade das lâminas. Para que 
essa madeira se torne um produto 

de maior interesse comercial, é pre-
ciso que o heveicultor fique atento 
ao manejo e à sangria adequados”, 
conta Mondini. 

“Seria interessante que os he-
veicultores adotassem uma posi-
ção coletiva, via cooperativas e/ou 
associações para definir as postu-
ras a serem adotadas pós-declínio 
da produção de látex. Ainda há in-
decisão quanto à idade do corte e 
não são feitos planos de manejo vi-
sando à produção de madeira, mas 
com visão de futuro e planejamen-
to os ganhos podem ser compen-
sadores”, afirmam Ballarin e Lara 
Palma.

Visão foi o que não faltou ao 
empresário Roberto Gênova. 
Heveicultor conhecido por seus 
extensos seringais e grande produ-
ção de látex, ele resolveu investir 
na madeira de seringueira e contra-
tou profissionais que acreditassem 
na sua ideia de conquistar para o 
Brasil a mesma qualidade dos mó-
veis de madeira de seringueira pro-
duzidos na Malásia. Madeira não 
faltava, Gênova investiu em estru-
tura e profissionais e contratou a 
química industrial Luciana Queiroz 
para fazer testes com tratamentos 
químicos que dessem a resistência 
e a durabilidade necessárias a uma 
madeira de qualidade superior e, 
também, a tonalidade desejada pe-
los designers de móveis. 

Com o falecimento do patriarca, 
a Madeibor paralisou os investi-
mentos em produção de madeira 
para movelaria. Recentemente, o fi-
lho Fernando e a nora Soraia resol-
veram retomar o sonho de Roberto 
Gênova e chamaram conhecidos 
designers de móveis para fazerem 
peças com a madeira de seringuei-
ra. Os móveis foram produzidos, fo-
tografados e vistos por milhares de 
pessoas em revistas de alta circula-
ção entre o público brasileiro, além 
disso, foram mostrados em expo-
sições internacionais. “Está sendo 
feito um trabalho de marketing dos 
móveis de seringueira e a Madeibor 
está pronta para produzir madeira 
para a confecção desses móveis. A 
madeira de seringueira tem poten-
cial para chegar a 100% em quali-
dade e excelência, porém, o apro-
veitamento da árvore ainda é bai-
xo, será preciso repensar os novos 
plantios e a condução, mas saímos 
na frente, estamos na maior região 
produtora, dominamos toda a ca-
deia desde o viveiro, a implantação 
e produção de látex e estamos ap-
tos a atender a uma futura e cada 
vez mais presente demanda por 
madeira”, diz José Eduardo Marins, 
gerente da empresa.

Ciente sobre todas essas de-
mandas, o diretor da CATI Regional 
Votuporanga, engenheiro agrôno-
mo e também heveicultor Carlos 
Alberto De Luca propôs o levanta-
mento dos gargalos e a elaboração 
de um Projeto de Fortalecimento 
da Heveicultura para o Estado de 
São Paulo. “De 40 Regionais  da 
CATI, 31 têm seringueira, sendo 
as principais em áreas de culti-
vo: São José do Rio Preto, General 
Salgado, Votuporanga, Jales e 
Fernandópolis. Até o momento, 
foram oferecidos 97 cursos para 
sangradores e serão 141 até o fi-
nal de 2014, com turmas médias 
de 25 participantes. E está sendo 
atualizado um cadastro, via atuali-
zação do Levantamento Censitário 
das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA), dos anos de 
plantio por talhão e dos tipos de 
clones cultivados. “Dessa forma, 
teremos um inventário florestal e 

saberemos quais as áreas passíveis 
de renovação e, consequentemen-
te, de produção de madeira”, afirma 
De Luca. 

Em maio deste ano foi inau-
gurado em Votuporanga o 
Centro de Seringueira e Sistemas 
Agroflorestais, pertencente ao 
Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), órgão vinculado à Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta), o qual lan-
çou, recentemente, novos clones 
de seringueira da série IAC 500 
com dupla aptidão, ou seja, para 
a produção de látex e madeira. 
Os novos clones são até 50% mais 
produtivos e permitem o início da 
sangria aos cinco anos, quando o 
comum é iniciar aos sete, também 
possuem maior potencial de pro-
dução, maior espessura de casca 
e maior vigor, com arquitetura de 
copa perfeita, que possibilita o me-
lhor aproveitamento do fuste para 
madeira. “Estamos à disposição dos 
interessados para apresentar esses 
clones”, conta Erivaldo Scaloppi Jr., 
pesquisador do Centro. Com isso, 
somam-se os esforços da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo em fortalecer 
a heveicultura e fica o desafio para 
os heveicultores planejarem o uso 
múltiplo da árvore, que é conside-
rada exótica e tem seu plantio in-
centivado pela Secretaria do Meio 
Ambiente na recuperação e/ou 
instalação de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Reservas 
Legais, com um possível uso futuro 
da madeira.  

Este é um fator que anima quem 
trabalha em assessoria industrial na 
área de gestão de produção para a 

indústria moveleira, como Marcos 
Antonio Visoná, que também é 
professor do Centro Universitário 
de Votuporanga. Segundo Visoná, 
ainda há autorização para corte de 
árvores oriundas de manejo flores-
tal como cedro, garapeira, caxeta e 
tauari, que só existem no Norte do 
País. “O futuro é dos compensados 
e São Paulo já é o segundo polo 
moveleiro do País, na região que vai 
de São José do Rio Preto a Santa Fé 
do Sul, na divisa com Minas Gerais, 
o primeiro é Bento Gonçalves no 
Rio Grande do Sul”, afirma Visoná. 
Nesse cenário, a madeira de serin-
gueira pode ganhar cada vez mais 
espaço, não só para móveis, mas 
diversos usos, pois trata-se de uma 
madeira de alta resistência. O con-
sultor acredita que será preciso 
investimento em estufas, já que a 
secagem garante a estabilização 
em 12% de umidade, ideal para o 
Brasil, e confere resistência à ma-
deira. A seringueira pode ser o fu-
turo e o futuro está na região que 
mais tem investido em heveicultu-
ra no Brasil. 

De Luca e Visoná dis-
cutem o potencial da 
madeira de seringueira.
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Lavoura-Pecuária-Floresta: 
compromisso com a 
sustentabilidade
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) –  gdauria@cati.sp.gov.br

Lançado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
(SAA) em março de 2013, o 

Projeto Integra SP tem o objetivo de 
recuperar, nos próximos sete anos, 
20% das áreas com pastagens de-
gradadas, além de intensificar, entre 
os produtores rurais, a adoção de 
sistemas agroflorestais como a in-
tegração lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF). A ideia não é nova, mas com 
o lançamento do Projeto, ampara-
do por linhas específicas de crédi-
to que financiam desde o processo 
de correção do solo até a implan-
tação de sistemas integrados de 
produção, os órgãos da SAA, como 
o Centro de Seringueira e Sistemas 
Agroflorestais de Votuporanga, 
órgão pertencente ao Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), e a 
CATI, com atuação em 40 Escritórios 
de Desenvolvimento Rural (EDRs) e 
Casas da Agricultura instaladas nos 
municípios paulistas, têm trabalha-
do na divulgação das vantagens 
relacionadas a estes sistemas, entre 
elas a recuperação de áreas, com 
controle da erosão, a melhoria da 
matéria orgânica, além da possibili-
dade de ganhos, no mínimo duplo, 
com a agricultura e/ou pecuária, 
aliada à produção de madeira, um 
mercado em expansão.

O engenheiro agrônomo Luís 
Cesar Demarchi, da CATI Regional 
Bauru, e também proprietário ru-
ral, com áreas de criação de gado 
de corte e plantio de eucalipto no 
ILPF, afirma: “se há 10 anos eu já sou-
besse das vantagens, agora estaria 
colhendo os frutos com a venda da 
madeira”, diz empolgado com os re-
sultados, pois até o momento (qua-
tro anos após o plantio do primeiro 

lote) não houve redução significa-
tiva de ganho em relação ao gado. 
“O pouco que reduzi em número de 
cabeças parece estar compensando 
em ganho de peso animal. O confor-
to animal, aliado ao fato de o capim 
parecer produzir mais à meia som-
bra são suspeitas que serão aferidas 
no próximo verão. O certo é que, 
além do gado, em pouco tempo te-
rei o eucalipto para comercializar”, 
diz Demarchi. A renda, daqui a mais 
ou menos cinco anos, já está garan-
tida por meio de contratos firmados 
com uma empresa de celulose e pa-
pel de Lençóis Paulista, a qual cedeu 
as mudas e se comprometeu a com-
prar a produção no preço de merca-
do à época do corte. “Trata-se de um 
mercado estável há pelo menos 10 
anos, só é preciso planejamento na 
implantação para saber qual a fina-
lidade (carvão, lenha, madeira etc.) 
para plantar a variedade certa e ter a 
quem vender sem grandes despesas 
com transporte. Devem, também, 
ser considerados o espaçamento 
adequado à espécie, o manejo a ser 
feito com a divisão de talhões em 
piquetes (no caso dele, segundo a 
disponibilidade de água), e qual a 
capacidade de suporte. 

Os lotes de eucaliptos com con-
trato firmado têm dois anos e meio 
e dois anos, respectivamente, e já 
receberam, por volta do primeiro 
ano, o gado  nelore dedicado à cria 
e engorda. “A área fica consolidada 
após 10 meses”, explica o técnico. 
Mas a empolgação pelo sistema 
pecuária-floresta começou alguns 
anos antes quando Demarchi ve-
rificou a fantástica recuperação da 
primeira área onde havia plantado 
10 mil mudas da espécie C. citrio-

dora (usada por serrarias e na confecção de postes e 
cercas). “Eu escolhi a área não por ser a melhor, mas a 
pior. A antiga pastagem de braquiária estava tomada 
pelo gramão e o escorrimento da água pelos trilhei-
ros de gado causavam erosão e início de voçoroca”. 
Agora, quatro anos depois do plantio desses 10ha, ele 
se orgulha tanto da floresta, como da pastagem que 
se recuperou ao ficar por um ano sem pastoreio e des-
pesas com  novo plantio. 

Agora, o gado de corte oferece a liquidez que pre-
cisa e o eucalipto tornou-se uma poupança para usu-
fruto em um futuro próximo. Até o funcionário João 
Fávero, que atua há 20 anos na propriedade, nota a di-
ferença de trabalhar “na sombra” onde o gado pasteja 
com maior conforto, enquanto o eucalipto se torna 
mais robusto e com maior valor comercial. “Pela pri-
meira vez estou tranquilo quanto ao retorno e certo 
da sustentabilidade do sistema. Eu tenho pastagem 
de qualidade, sobre um solo, que recupera seu teor 
de matéria orgânica  pelo acúmulo dos resíduos da 
floresta, um bom gado e madeira para serem nego-
ciados e outras já com venda garantida”, afirma certo 
quanto à decisão tomada. 

Demarchi vai mais longe e é como técnico da CATI 
Regional Bauru que afirma: “a integração com a flores-
ta é a salvação da pecuária, pois é o único sistema que 
viabiliza  economicamente a manutenção da pecuá-
ria de corte em regiões onde a cana-de-açúcar, laran-
ja e o próprio eucalipto entram na disputa pela terra; 
principalmente quando sobre esta terra existem pas-
tagens mal manejadas, com lotações extremamente 
baixas. O técnico se recusa a usar o termo “pastagens 
degradadas”, pois soa como sem solução, ao colocá
-las como mal manejadas quer dizer que são perfeita-
mente recuperáveis, com baixo custo.

A propriedade tem sido visitada por produtores 
e técnicos e estão sendo planejados estudos de pro-
dutividade junto com o médico veterinário Danilo 

Otávio Laurenti Ferreira, também da CATI 
Regional Bauru. Para oferecer mais dados, 
eles pensam em monitorar as áreas e ob-
ter resultados sobre o possível favoreci-
mento na produção do capim no interior 
da floresta em relação ao capim a pleno 
sol, principalmente em épocas de calor 
intenso e umidade relativa baixa e serão 
feitas aferições sobre o aumento no teor  
de matéria orgânica e o ganho de peso 
animal, entre outras para poderem repas-
sar aos interessados em aderir ao sistema 
Integra SP.
Em Votuporanga, a pesquisa sobre os 

sistemas integrados
Na região noroeste do Estado esse mo-

nitoramento já está sendo feito em siste-
mas integrados (agrossilvipastoris e silvi-
pastoris), em parceria com produtores em 

três áreas experimentais instaladas nos municípios 
de Riolândia, Aspásia e Olímpia e, também, no pró-
prio Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais 
pelo pesquisador dr. Wander Luis Barbosa Borges. 
O Projeto tem parceria com a Embrapa e a CATI, via 
Casas da Agricultura, e o objetivo é saber quais os me-
lhores materiais para cada situação (estão sendo usa-
dos os clones de eucalipto Grancan 1277, Urograndis 
H-13 e Urograndis GG 100 e, também, o C. citriodo-
ra) e os comportamentos diferenciados em relação 
aos arranjos espaciais adotados: linhas simples em 
Votuporanga, Riolândia e Aspásia e linha tripla em 
Olímpia.

“A região demanda muita madeira para movelaria, 
construção civil, serraria e produção de carvão. A in-
dústria moveleira se destaca na região, é a maior do 
Estado, porém, grande parte da madeira utilizada na 
confecção de armários, camas, cômodas entre outros, 
vêm do Paraná e em São Paulo só é industrializada, 
mas poderia perfeitamente ser produzida na região. 
A pecuária também absorve a madeira e o eucalipto 
para a construção de palanquinhos, mourões, postes, 
além de carvão e lenha, que têm sempre demanda”, 
afirma Wander Borges, defendendo a importância 
da pesquisa em sistemas agroflorestais para que se-
jam oferecidos dados e subsídios aos produtores ru-
rais que os auxiliem na decisão de adotar o sistema 
Integra SP, melhorar suas terras e ter fontes alternati-
vas de renda. 

Tudo isso sem falar nos ganhos ambientais que são 
enormes. Mensurar estes ganhos usando várias me-
todologias de avaliação para verificar a influência na 
umidade, no balanço de carbono, no teor de matéria 
orgânica, na capacidade de suporte animal, na produ-
tividade do pasto e da lavoura, tem sido a razão da 
pesquisa que está sendo financiada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
e é projeto de pós-doutorado do pesquisador. Mas, 
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Os técnicos da CATI, 
Danilo e Demarchi 
aprovam e apostam 
no sistema 
integrado.
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Você já usou resina de pinus hoje? Se essa per-
gunta fosse feita para uma grande parte da 
população, provavelmente a resposta seria 

não. Mas, ao mascar um chiclete, usar cera depilató-
ria e papel autocolante ou pintar as paredes de sua 
casa, as pessoas com certeza terão usado goma resina 
extraída de árvores de pinus. Segundo a Associação 
dos Resinadores do Brasil (Aresb), 30% dos produtos 
disponíveis nas gôndolas dos supermercados contêm 
resina em sua composição. 

Relatos históricos revelam que desde o Egito 
Antigo ela já era utilizada com fins religiosos e para a 
mumificação de corpos. “Resinagem é uma atividade 
milenar. Desde os tempos bíblicos era usada para ca-
lafetar peças de madeira e outras atividades. No perío-
do das grandes navegações, foi amplamente utilizada 
na construção naval. Hoje, os subprodutos extraídos 
da resina: breu (fase sólida) e terebentina (fase líqui-
da) têm grande importância nas indústrias químicas, 
farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, entre outras”, 
explica José Jorge Ferreira diretor-geral da Resinas 
Brasil, empresa com mais de 100 anos de atuação, pri-
meiro em Portugal, tendo começado as atividades no 
Brasil na década de 1990.

O avanço do plantio dessas árvores no País aconte-
ceu entre o final da década de 1960 e o início da déca-
da de 1970, quando o governo federal implementou 
um programa de incentivos fiscais para expandir as 
florestas plantadas com fins comerciais. “A resinagem 
(processo de extração da goma resina) como ativida-
de econômica, aconteceu em um segundo momen-
to, após a adoção maciça do eucalipto em indústrias 
como a de celulose e papel”, relembra Osvaldo de 
Souza Lima, engenheiro e consultor florestal, que 
trabalhou no Instituto Florestal (na época ligado à 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento), durante 
convênio com o governo federal, por meio do qual era 
feita a fiscalização das áreas plantadas.

De acordo com informações da Aresb, a grande 
maioria das florestas onde se faz resinagem atual-
mente é oriunda da época desses incentivos. “Essas 
árvores foram plantadas em sistema adensado, visan-
do apenas à produção de matéria-prima para indús-
trias de celulose e papel. À medida que se desenvol-
veram, começaram a ser feitos desbastes deixando-as 
com espaçamento maior, havendo um melhor de-
senvolvimento do tronco e da copa. Isso viabilizou a 
extração de goma resina que, apesar de ser uma ati-
vidade considerada secundária na floresta, elevou o 
Brasil, na década de 1980, da condição de importador 
para exportador. Com os trabalhos de pesquisa reali-
zados, já é possível implantar florestas com sementes 
melhoradas, com aumento significativo da produtivi-
dade, visando à produção de resina associada à ma-
deira. O melhoramento genético, principalmente do 
Pinus elliottii, principal espécie cultivada no País, fez 
com que a produção média de 2,5kg/árvore ao ano 
passasse para 6kg. Com o investimento em pesqui-
sas – projeto realizado em parceria com o Instituto 
de Pesquisas Florestais (Ipef ) e a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) –, também 
derrubamos um mito do setor que apregoava o en-
fraquecimento das árvores com resinagem”, esclarece 
Eduardo Fagundes, presidente da Aresb, instituição 
que nasceu em São Paulo em 1984 e hoje tem alcan-
ce nacional, tendo sido responsável em grande parte 
pela organização do setor e a interlocução com o po-
der público. 

Resinagem: geração de emprego e 
renda que vem da floresta de pinus
Produção e comercialização de resina de pinus alcança 100 mil toneladas, com grande potencial de 
crescimento no Brasil, que tem São Paulo como maior produtor, exportador e mercado consumidor interno.

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 
 cleusa@cati.sp.gov.br

Casa da Agricultura 35 ׀ 

Eduardo Fagundes: presidente da Aresb destaca a crescente 
importância da resinagem no mercado de produtos florestais.

Cl
eu

sa
 P

in
he

iro
 –

 C
ec

or
/C

AT
I

Cl
eu

sa
 P

in
he

iro
 –

 C
ec

or
/C

AT
I

para além desses experimentos, iniciados em 2009, 
a aplicação se dará na divulgação e disseminação do 
Projeto Integra SP, via projetos de extensão rural da 
CATI, para que os produtores rurais possam vir a ter 
maior produtividade e ganho, com possibilidade de 
renda diferenciada e, assim, mudar a qualidade das 
terras, garantindo que retomem a sustentabilidade da 
agropecuária paulista. Além disso, pode ser implanta-
do em pequenas áreas, no mínimo de um hectare, e 
se aplica às mais diversas situações.

O Centro de Seringueira e Sistemas Florestais foi 
inaugurado em maio deste ano, antes era um polo 
destinado a diversificadas atividades de pesquisa. 
Com o incentivo ao Projeto Integra SP, os sistemas 
integrados lavoura-pecuária-florestas comerciais são 
o foco da pesquisa na região. Diferente das outras 
unidades demonstrativas, no Centro são realizados 
experimentos com rotação entre várias culturas (soja, 
milho, braquiária e também a crotalária que ajuda a 
melhorar o solo), enquanto o eucalipto vai crescendo. 
Ali também, como metodologia da pesquisa, são uti-
lizadas as gaiolas de exclusão que possibilitam medir 
se houve aumento da biomassa, quanto o capim cres-
ceu consorciado ao eucalipto e o volume consumido 
pelos animais, com reflexos no ganho de peso. “Nem 
sempre é possível trabalhar com as três atividades, 
mas o sistema de arrendamento, que não mobiliza o 
capital no caso daqueles que dão preferência à pecuá-
ria, também pode ser uma alternativa, desde que haja 
área disponível para isso”, argumenta o pesquisador.

Em Aspásia, município da área de atuação da CATI 
Regional Jales, o produtor Nilson Matsumori investe 
na diversificação de culturas e, em 2009, adotou o 
sistema silvipastoril em uma área utilizada também 
como unidade demonstrativa do sistema em par-

ceria entre CATI e Embrapa-Pecuária Sudeste, 
com a assessoria dos técnicos da CATI Gilberto 
Pelinson e Luciano Martinez. A área utilizada 
foi de 2,2ha com Urograndis GG 100, no espa-
çamento de 1m entre plantas e 16 a 20m entre 
renques, com uma linha e o objetivo era dar 
conforto ao gado de leite. A área já contava com 
sistema de irrigação e o plantio foi feito em nível 
sobre os terraços. Nilson faz a desrama, o raleio 
e conduz a rebrota do eucalipto. O excedente 
usa e/ou vende, até os galhos são aproveita-
dos e usa como material de troca com algum 
interessado. Está dando tão certo que já cortou 
160m³ para lenha e, por conta própria, aumen-
tou e implantou outra área nos mesmos moldes.

 “O importante é ter consciência de que são 
duas culturas (pastagem e eucalipto e, no inver-
no, aveia sobre mombaça em sobressemeadura 
a lanço, incorporada ao solo com o pisoteio do 
gado), então é necessário providenciar “alimen-
to” (no caso nutrientes) para as duas”, diz Nilton, 

que é engenheiro agrônomo. Cuidadoso em seus in-
vestimentos, Nilton foi aos poucos intensificando e 
otimizando as atividades e o uso das suas áreas. A in-
tegração pecuária-floresta veio a calhar, com a melho-
ria da pastagem só é preciso oferecer ao gado mes-
tiço Jersolando cana mais concentrado (a silagem é 
muito cara) e, com isso, garantir uma média que subiu 
de 300 para 400 litros/dia com menos de duas dúzias 
de vacas em produção. A dica de Nilson para outros 
produtores é que observem o que é melhor para o seu 
manejo, vejam o que pode ser aproveitado e o inves-
timento a ser feito, “não há uma receita única”. É o que 
ele ensina aos que visitam a propriedade nos Dias de 
Campo organizados pelos parceiros da extensão e da 
pesquisa.

Em Riolândia, quem acompanha a unidade de-
monstrativa de 6,54ha, instalada na propriedade de 
Hélio Tamada, é o responsável pela Casa da Agricultura 
local, engenheiro agrônomo Flávio Sueo Tokuda. O 
eucalipto foi plantado no espaçamento de 2m entre 
plantas e 18m entre renques, utilizando a espécie C. 
citriodora, que fornece madeira para postes, cercas e 
palanquinhos, foi plantada em abril de 2011 em con-
sórcio com a lavoura de soja em rotação com duas sa-
fras de milho, depois soja de novo e sorgo na safrinha. 
O gado ainda irá entrar, após o período estimado em 
quatro anos da implantação da lavoura-floresta, e a 
pastagem será incluída na rotação com a lavoura para 
completar o ciclo preconizado pelo Integra SP: lavou-
ra-pecuária-floresta. Nem todos têm a aptidão para os 
três, nem área, mas o certo é que tanto a integração 
lavoura-pecuária como a pecuária-floresta já são re-
alidade e os resultados podem ser comprovados por 
aqueles que se interessam em otimizar a sua área e 
diversificar os investimentos. Quem planta madeira 
nada tem a perder! 
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O pesquisador Wander Borges e o produtor Nilson Matsumori 
conferem o primeiro corte de madeira.



 37 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 36

Desde então, a resinagem tem ganhado força 
como atividade de grande potencial econômico, sen-
do atualmente considerada uma forma de antecipar 
receitas de uma floresta implantada com outros ob-
jetivos, já que a extração pode começar a ser feita a 
partir dos oito anos da árvore, podendo ser realizada 
durante cerca de 12 anos. “A atividade gera milhares 
de empregos diretos e indiretos; cada 10 hectares 
geram um emprego fixo, o ano todo. Na área de ex-
tração, todo o processo de manejo e colheita é ma-
nual, por isso a atividade contribui para a fixação do 
homem no campo. Nos últimos anos, tivemos uma 
grande evolução no setor produtivo e também na 
área industrial”, salienta Milton Neves, proprietário da 
empresa Resineves. 

Segundo José Jorge Ferreira, é preciso lembrar 
também que, a resina é um produto natural, que com-
pete com derivados de petróleo. “Enquanto tivermos 
floresta, teremos resina, pois é um produto sustentá-
vel. O Brasil compete em produção de resinas com a 
China (principal produtor) e a Indonésia. No entanto, 
por conta de condições climáticas as árvores crescem 
mais rápido em solo brasileiro. Além disso, a China 
está deixando de exportar e o Brasil se tornando player 
mundial”. Eduardo Fagundes, da Aresb, complementa: 
“Além de exportar resina e seus derivados, estamos 
exportando tecnologia operacional e de produção”.

No entanto, a falta de novos plantios, o corte de 
grandes áreas simultaneamente e o encerramento da 
parceria por meio de licitação pública com o poder 
público estadual, que possibilitava a resinagem em 
áreas dos Institutos Florestais de São Paulo, têm pre-
ocupado o setor. Nesse sentido, por meio da Aresb e 
da Câmara Setorial de Produtos Florestais (implemen-
tada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento), 
representantes de toda a cadeia produtiva têm discu-
tido com o Governo, a renovação da parceria e a rea-

bertura das florestas estaduais de pinus, bem como 
a implementação de políticas públicas para o seg-
mento. “O mundo consome atualmente mais de um 
milhão de toneladas de resinas. O Brasil tem poten-
cial para dobrar a sua produção nos próximos anos. 
Para tanto, é preciso aumentar cada vez mais os plan-
tios com árvores com genética melhorada e, em São 
Paulo, fortalecer a parceria com as Secretarias do Meio 
Ambiente e de Agricultura e Abastecimento, visando 
à ampliação da área de resinagem no Estado”, destaca 
Eduardo Fagundes.

Resinagem gera renda para agricultores 
familiares

Diferente do que muitos imaginam, de acordo com 
informações de representantes do setor, a resinagem 
é sim uma atividade para pequenos produtores, prin-
cipalmente os familiares. “Se ele tem uma terra que 
não dá para agricultura, seja pela declividade ou pe-
las condições do solo, pode plantar pinus, que é uma 
planta muito resistente. Mas também pode ter pinus 
com outras atividades, pois com plantio mais espaça-
do é possível se fazer consórcio com várias explora-
ções agropecuárias. Outro ponto a favor da pequena 
produção é que existe um déficit de mão de obra, pois 
muitos migram do campo para as cidades. Pequenos 
produtores podem conduzir a atividade com a famí-
lia. Além disso, não é preciso grandes áreas. A floresta 
de pinus complementa a renda, pois oferece resina e 
madeira. Além disso, existe garantia de compra pelas 
indústrias”, explica José Jorge, sendo complementa-
do por Eduardo Fagundes: “É importante frisar que, a 
rentabilidade do pequeno produtor está diretamente 
ligada à utilização de sementes melhoradas para ter 
maior produção por árvore”.

Nesse sentido, ele também destaca o importante 
papel que a Secretaria de Agricultura, por meio da 
CATI, pode desempenhar no segmento. “O apoio da 
CATI é fundamental, pois como atua diretamente com 
os produtores, pode divulgar o segmento e, em parce-
ria com o setor, capacitar os produtores. Junto a isso, 
a CATI poderá nos ajudar a fomentar a produção de 
mudas com sua estrutura de viveiros e, assim, auxiliar 
no processo de propagação de material genético su-
perior para os pequenos produtores”.

Milton Neves, que é engenheiro agrônomo, tam-
bém acredita na importância da parceria com a ins-
tituição, onde ele já trabalhou. “O trabalho das Casas 
da Agricultura é muito relevante. O envolvimento da 
CATI na capacitação de resinadores será muito bom, 
pois a remuneração de um profissional nessa área é 
muito compensadora, o que faz com que essas pes-
soas não pensem em deixar a zona rural”. Eduardo 
Fagundes concorda: “precisamos tornar a atividade 
mais conhecida entre os pequenos produtores, e a 
CATI pode ser o elo facilitador desse processo”. 

José Jorge Ferreira, da 
Resinas Brasil: "setor 
gera emprego, renda 
e fixa o homem no 
campo". Cl
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Celulose e Papel: mercado 
em expansão com sustentabilidade 
ambiental e social

Juliana Montoya e Cleusa Pinheiro – Jornalistas – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 
 juliana.montoya@cati.sp.gov.br/ cleusa@cati.sp.gov.br

No Brasil, entre os segmentos que têm como 
base a produção florestal, a cadeia produti-
va de celulose e papel é uma das mais or-

ganizadas. Segundo dados de 2013, da Associação 
Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) – entidade 
representada pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) 
desde abril, o País possui 7,2 milhões de hectares de 
árvores plantadas e, desse total, 2,2 milhões são dedi-
cados à indústria de celulose e papel. De tal montan-
te, 400 mil hectares são cultivados no Estado de São 
Paulo. Os indicadores econômicos da Ibá apresentam, 
no momento, o País como o 4.º produtor mundial de 
celulose - ficando atrás apenas da China, dos EUA e 
do Canadá - e como 9.º produtor mundial de papel. 
Segundo Carlos Farinha, vice-presidente da Pöyry, 
multinacional que presta serviços de consultoria e en-
genharia às maiores empresas do ramo, o Brasil tem 
uma balança comercial de exportação bastante favo-
rável. “A competitividade do País está na alta compe-
tência de sua silvicultura. Hoje, existem estudos rela-
cionados aos transgênicos e às clonagens que primam 
cada vez mais pela qualidade das árvores. Além disso, 
nossa pecuária passa por uma evolução, que tem re-
sultado na liberação de várias novas áreas, o que nos 
dá condições de expandir as plantações florestais”. 

Carlos explica ainda que o rendimento médio do 
eucalipto brasileiro é bem maior em relação a outros 
países: 44m³/ha/ano; enquanto na África do Sul é de 
20m³; no Chile 25m³; em Portugal 12m³ e no norte da 
Europa  o rendimento de espécies para fins similares é 
de 4m³. “Somos o líder mundial em produção de euca-
lipto para celulose. Temos algumas vantagens como, 
por exemplo, o fato de que no exterior eles precisam 

de uma área florestal muito maior como linha de esca-
la. Também é preciso levar em consideração a tecnolo-
gia aplicada, uma boa engenharia e a capacidade ge-
rencial. Porém, entre os pontos negativos está o nosso 
custo de capital que ainda é alto, comparado a países 
como a China. A logística de transporte também preci-
sa melhorar, pois ainda deixa muito a desejar”.

O consultor destaca também que uma das princi-
pais lutas do setor é contra as interpretações negativas 
que muitos ambientalistas ainda têm sobre a imagem 
da indústria. Ele alega que o segmento de celulose e 
papel realiza um dos mais comprometidos trabalhos de 
manutenção sustentável do meio ambiente, que tam-
bém incluem vários projetos sociais e educacionais. “A 
sustentabilidade é uma estratégia natural do setor. O 
papel é um dos produtos mais consumidos no mun-
do e possui múltiplas aplicações, sendo um produto 
facilmente reciclável, renovável, e isso faz uma grande 
diferença. Podemos dizer que a indústria de celulose e 
papel moderna é das mais ambientalmente amigáveis 
do mundo. As florestas são certificadas até internacio-
nalmente”, complementa ele.

Nesse contexto, Elizabeth de Carvalhaes, presidente 
executiva da Ibá que, além da Bracelpa, englobou di-
versas entidades representativas do setor florestal, sa-
lienta a importância do conceito sustentabilidade, em 
sua amplitude social, econômica e ambiental, para que 
o setor amplie ainda mais a sua participação no desen-
volvimento nacional. “O desempenho conjunto de todo 
o setor de árvores plantadas nos avaliza a participar dos 
principais fóruns nacionais e internacionais de discus-
são sobre os desafios que o presente e o futuro nos re-
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Carvão Vegetal: uma fonte energética das 
mais antigas que ainda requer padronização e 
investimentos na produção

Juliana Montoya – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)  –  juliana.montoya@cati.sp.gov.br

De acordo com os dados da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), o Brasil é o maior produ-

tor e consumidor mundial de carvão vegetal, o que 
anualmente significa a movimentação de cerca de 
10 milhões de toneladas do produto, resultantes da 
transformação de 60 milhões de metros cúbicos de 
madeira. E, segundo informações do Instituto Aço 
Brasil, cerca de 75% do insumo é destinado à indús-
tria siderúrgica e metalúrgica, concentrada, sobretu-
do, em Minas Gerais, Pará e Maranhão, onde é usado 
na produção de ferro-gusa, aço e ferro-ligas. O restan-
te abastece o setor comercial, como as churrascarias 
e o setor residencial, que abrange inclusive o consu-
mo em fogão a lenha e lareiras. Conforme os índices 
apresentados pelo Sindicato do Comércio Varejista 
de Carvão e Lenha no Estado de São Paulo (Sincal), a 
produção paulista de carvão gira em torno de 20 mil 
toneladas por mês. 

Se em termos quantitativos a atividade possui 
grande importância econômica, na questão qualita-
tiva a produção do carvão vegetal ainda é bastante 
polêmica. Há menos de um ano, a atividade ganhou 
repercussão na mídia pela ainda ocorrência de traba-
lho escravo e infantil. Para José Otávio Brito, profes-
sor titular da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”(Esalq/USP) e especialista em madeira para 
energia e carvão vegetal, esse tipo de  ocorrência é 
encontrada em regiões mais remotas. “São razões 
histórico-culturais que conduzem à tal situação. Em 
geral, em certas regiões faltam opções de trabalho, 
o nível de qualificação exigido é baixo e a atividade 
carvoeira  proporciona condições mínimas de remu-
neração”, afirma o professor. 

Ainda segundo Brito, outro grande desafio ligado 
ao carvão refere-se ao tipo de tecnologia empregada 
na produção. “O nosso carvão vegetal ainda é obti-
do, na sua maior proporção, da mesma forma como 
era séculos atrás. A tecnologia é antiga, o controle 
operacional dos fornos de carbonização é pequeno. 
Além disso, por conta da emissão de gases durante 
a carbonização, são descartados milhões de tone-
ladas de coprodutos, que poderiam ser economica-
mente aproveitados, trazendo conjuntamente enor-
mes benefícios ambientais”, explica o especialista. 
Porém, o professor acrescenta que há esforços para 
mudança da situação no momento, como o firme 
interesse de órgãos do governo como o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) e representantes do setor produtivo,  e des-
taca ainda o trabalho pioneiro desenvolvido pelo go-
verno do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, no que diz respeito à 
melhoria das práticas de produção e comercialização 
do produto para a cocção de alimentos.

Medidas destacadas também por José Augusto 
Felippe Filho, proprietário de um dos mais antigos 
distribuidores de carvão vegetal de São Paulo, locali-
zada no bairro Piqueri. Ele afirma que, normalmente, 
no mercado não é feita uma classificação de quali-
dade do produto que é distribuído entre os setores. 
Destaca que, de um mesmo forno, é possível selecio-
nar o carvão industrial, o da siderúrgica, o de autocon-
sumo e o carvão de primeira, que vai ser usado direto 
nas churrasqueiras. Para o empresário, a rotina do pro-
dutor rural ainda é tão difícil que ele acaba não tendo 
o interesse em aprimorar a matéria-prima. Felippe faz 
destaque ainda para o trabalho que vem sendo de-
senvolvido na Câmara Setorial de Produtos Florestais 
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servam: mudanças climáticas; mercado de carbono e 
biotecnologia; uso da terra; infraestrutura e logística; 
inclusão social; entre outros. Entendemos que as so-
luções para a complexidade do nosso tempo pedem 
um esforço de construção coletiva, o qual chamamos 
de ‘valor compartilhado’, e o setor já demonstrou que 
tem vocação para transformar riscos em oportunida-
des. Recentemente, representantes do poder públi-
co, reconhecendo a importância socioeconômica do 
segmento, apontou-o como um dos cinco mais pro-
missores para o futuro da economia brasileira”, avalia 
Elisabeth.

Inserção de pequenos produtores no segmento 
de celulose e papel

Para a presidente da Ibá, as parcerias das empresas 
de base florestal com os pequenos produtores benefi-
ciam a todos os envolvidos. “A inclusão de comunida-
des da agricultura familiar na cadeia produtiva das di-
versas áreas do setor favorece o fornecimento de ma-
deira de árvores plantadas nessas propriedades para 
as empresas, o que amplia a área cultivada para o se-
tor. Os programas de fomento implementados pela in-
dústria oferecem aos produtores melhores condições 
financeiras e operacionais. Do ponto de vista social, 
além da geração de emprego e renda, incentivam e 
prestam assistência técnica, da implantação à colhei-
ta das árvores plantadas, promovem e diversificam 
atividades locais e contribuem no desenvolvimento 
das comunidades”, explica Elizabeth, ressaltando tam-
bém que os pequenos produtores são essenciais para 
o manejo florestal sustentável. “Por isso, as empresas 
e os principais sistemas de certificação florestal mun-
diais estudam em conjunto formas de otimizar e am-
pliar a certificação desses produtores. Reconhecemos 
a dificuldade, mas consideramos que a expansão do 
setor depende também dessas parcerias e, por isso, 
incentivamos esse tipo de certificação."

Um exemplo de inserção de pequenos produtores 
no setor é o trabalho da Cooperativa Mista Agrícola 
do Alto do Tietê (CAMAT), fundada em 1991, a qual 
atualmente congrega 180 cooperados, que têm no 
segmento florestal fonte de emprego e renda. Para 
Hélio Ocanha Lorca, presidente da Cooperativa que 
tem sede em Salesópolis, a opção pelo plantio de eu-

calipto, iniciado na década de 1960, com incentivo 
das indústrias de celulose e papel, demonstra que a 
atividade é sustentável ambientalmente e viável nas 
pequenas propriedades, desde que os produtores es-
tejam organizados. “A principal atividade econômica 
na região, até a década de 1960, era a pecuária de leite 
e corte. Com a estagnação do setor, a saída dos pro-
dutores foi utilizar as áreas de pastagens para agricul-
tura. Nosso município integra a região do Alto Tietê e 
possui 98% de sua extensão territorial inserida na Lei 
de Proteção aos Mananciais, sendo o guardião da nas-
cente do rio Tietê. Por isso, a opção pelo setor florestal 
foi consciente, por ser uma atividade que une susten-
tabilidade com rentabilidade. Temos cooperados que 
estão na terceira geração de produtores de eucalip-
to”, explica Hélio, informando que a região conta com 
uma produção média de 30 mil m³/mês de eucalipto, 
e a Cooperativa tem atualmente 40 produtores com 
árvores em período de corte.

A CAMAT foi criada para organizar os produtores 
de eucalipto na região, que até a década de 1990 co-
mercializavam de forma individual, por meio de inter-
mediários. Os próprios produtores faziam o transporte 
até o destino e os preços e as condições eram estabe-
lecidos pelos intermediários, sem qualquer compro-
misso social, fiscal, ambiental ou trabalhista. “Naquele 
cenário, nos unimos e criamos a Cooperativa para 
comercializar diretamente com as empresas, o que 
resultou no aumento do valor recebido pelos produ-
tores e maior poder de representatividade”, relembra 
Hélio.

Ele afirma também que diante das dificuldades 
enfrentadas atualmente pelos produtores da região, 
com o alto custo da produção, devido à impossibi-
lidade de mecanização da produção por conta da 
topografia montanhosa e do grande número de pe-
quenas propriedades, a organização está mantendo 
os produtores na atividade. “O uso de equipamentos 
florestais contribui substancialmente na redução de 
custos. Na nossa região, tipicamente montanhosa, 
não tivemos êxito na mecanização, em consequên-
cia temos perdido competitividade. Apesar disso, a 
qualidade do eucalipto que produzimos é muito boa, 
isso aliado à nossa organização, tem feito com que a 
atividade se sustente. Para que não haja uma queda 
maior da produção no segmento, temos incentivado 
os cooperados a adotar cada vez mais tecnologia de 
manejo para o aumento da produtividade e, também, 
diversificar as áreas com outras espécies de eucalipto 
para atender outros segmentos como o de serrarias, 
construção civil e energia”.  

Nesse sentido, o presidente da CAMAT acredita que 
a participação da Casa da Agricultura de Salesópolis, 
que pertence à CATI Regional Mogi das Cruzes, será 
importante como apoio técnico para testar novas es-
pécies e auxiliar no processo de reciclagem de conhe-
cimento dos produtores.  
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Tratamento de madeira: garantia 
de durabilidade e rentabilidade

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Relatos históricos demonstram que há cente-
nas de anos antes de Cristo, já eram utiliza-
dos alguns métodos para aumentar a dura-

bilidade das madeiras. No Brasil, o documento mais 
antigo sobre o assunto é datado de 1587. Em 1890, a 
Companhia Estradas de Ferro Central do Brasil impor-
tou da Inglaterra a primeira usina de tratamento de 
madeiras sob pressão, que entrou em funcionamento, 
entre 1902 e 1904, na Estação Francisco Bernardino 
em Juiz de Fora (MG), com a instalação de uma usina 
para tratamento de dormentes. Em 1899 é fundado 
o laboratório de Resistência de Materiais da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), que 
posteriormente deu origem ao Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), que viria 
a desenvolver diversas pesquisas na área e construir 
uma usina de tratamento em 1944. No entanto, as 
metodologias adotadas no tratamento de madeiras, 
utilizadas até os dias atuais, tiveram início em 1950, 
quando foram descobertos os fungos da classe as-
comicetos, fungos imperfeitos e bactérias deteriora-
doras de madeiras. “Nesse período, teve início uma 
nova fase nas pesquisas em preservação de madei-
ras, as quais geraram tecnologias que perduram até 
hoje”, explica Jorge Bellix de Campos, diretor da CATI 
Regional Bragança Paulista, que pesquisa sobre o as-
sunto, haja vista que existe uma grande produção flo-
restal na região.

De acordo com a Associação Brasileira de 
Preservadores de Madeira (ABPM), madeira tratada 
está relacionada àquela obtida de florestas cultivadas 
cujas árvores, depois de abatidas, passam por proces-
so de tratamento, onde são impregnadas por produ-
tos químicos, visando estender ao máximo a vida útil 
do material. “A madeira em uso pode estar sujeita ao 
ataque de vários agentes deterioradores, destacando-
-se os agentes químicos físicos e biológicos, sendo os 
últimos de maior importância econômica”, explica 
Flávio C. Geraldo, presidente da ABPM, acrescentando 
que os agentes químicos físicos são representados, 
principalmente, pela ação combinada dos raios ultra-
violetas (UV) e a umidade. Já entre os biológicos estão 
os grupos de fungos (os superficiais causam bolores 
e fungos, e outros causam apodrecimento), insetos 
(que utilizam a madeira como alimento) e perfurado-
res marinhos (como crustáceos e moluscos, que cau-
sam prejuízos às embarcações e estruturas na faixa 
costeira). Segundo informações da Associação, a esco-
lha do produto e do processo de tratamento depen-

de do tipo de madeira e da condição de utilização da 
mesma (é importante ver a NBR 16.143, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – Preservação 
de Madeiras/Sistema de Categorias de Uso). 

O tratamento pode ser realizado de maneira ma-
nual ou industrial (com a utilização de equipamentos 
específicos). No entanto, para a pesquisadora Gisleine 
Aparecida da Silva, do Laboratório de Árvores, Madeira 
e Móveis do IPT, órgão que, entre outras ações, faz a 
análise periódica de madeiras tratadas disponíveis no 
mercado, a preservação de madeiras é uma atividade 
industrial, pois envolve o uso de produtos químicos 
que, se não manejados corretamente, podem causar 
danos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambien-
te. “Em usinas de preservação, o tratamento industrial 
da madeira é feito em sistema fechado, sem riscos de 
contato para os operadores ou contaminação am-
biental. Nesse sistema, vários parâmetros são contro-
lados: vácuo inicial, pressão, absorção, tempo, entre 
outros”, explica a pesquisadora, acrescentando que, 
atualmente, essa atividade é regulamentada pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais (Ibama), o qual possui dois documentos 
principais:  a Portaria Interministerial n.º 292, de 28 
de abril de 1989 – “Torna obrigatório o registro jun-
to ao Ibama, das usinas de preservação de madeiras, 
bem como dos produtos preservativos utilizados e a 
Instrução Normativa n.º 5, de 20 de outubro de 1992 
– “Disciplina os procedimentos a serem observados 
quando do cumprimento do estabelecido na Portaria 
Interministerial n.º 292.

Segundo Lázaro Santos, gerente da empresa 
Fahels que trabalha com tratamento de eucalipto há 
muitos anos, as usinas de tratamento são obrigadas 
a se registrarem no Ibama para poderem atuar no 
mercado. Ele explica que as ações são fiscalizadas e 
o tratamento monitorado pelos órgãos competentes. 
“É preciso ter licenças ambientais para realizar o tra-
balho”, destaca Lázaro, explicando como é o proces-
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da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. “Na Câmara Setorial nós esta-
mos intensificando o convite para que esses produto-
res venham participar das reuniões, para receberem 
orientações adequadas sobre o comércio; para que 
saibam valorizar o carvão para o consumo domésti-
co. As pessoas nunca se lembram da marca do carvão 
que compraram. É um produto que custa no máximo 
de 3 a 5% do valor do churrasco e que mal classificado 
pode contaminar a carne”, alerta Felippe Filho.

A Distribuidora Piquery, atua no comércio do car-
vão desde 1940 e, hoje, garante 320 clientes, 80% da 
capital e grande São Paulo e o restante dividido pelo 
interior e litoral do Estado. Para atender às suas entre-
gas Felippe Filho conta com cinco produtores – três 
na região de Bragança Paulista e Pedra Bela,  dois no 
Vale do Paraíba e um em Minas Gerais. Além deles, 
possui um empacotador exclusivo que faz a peneira 
e classificação do carvão que é vendido como de pri-
meira e de segunda linha. E, para valorizar ainda mais 
o produto, o distribuidor utiliza uma embalagem plás-
tica biodegradável com microporos que garantem a 
transpiração do carvão. São detalhes que, para o dis-
tribuidor, são fundamentais na credibilidade que ele 
se propõe a transmitir em seu produto. “Ao optar por 
esse padrão de qualidade, eu mostro ao meu clien-
te o tamanho do respeito que eu tenho por ele, pois 
além de ser uma embalagem mais higiênica, ainda 
evita que o pacote rasgue fácil, trazendo transtornos 
por conta da sujeira e, além disso, ainda evita a pos-
sibilidade de roubos em supermercados”, completa 
Felippe Filho.

Outro exemplo de preocupação com a qualidade 
do produto e a satisfação do cliente está em Atibaia, 
em uma empresa tipicamente familiar. A carvoaria 
São Manoel começou suas atividades em 1995 e, ao 
descobrir um mercado ainda sem grandes referências, 
decidiu criar e desenvolver seus próprios padrões de 
qualidade baseados em leis e nas orientações de aca-
dêmicos especialistas no assunto.  

A carvoaria hoje é reconhecida  pelo Sincal e está 
localizada em um sítio onde são cortados somente 
eucaliptos reflorestados. A sócia-prorietária da car-
voaria, Lusinete Rozon Ferreira, explica que desde o 
ano passado começaram a desenvolver o Manual de 
Boas Práticas de Fabricação e entre os procedimentos 
de produção e aplicação das normas, está a numera-
ção dos 148 fornos, o que permite a rastreabilidade 
do produto. Em média, 5m³ de lenha em pé  passam 
quatro dias queimando dentro do forno lacrado com 
tijolos, para depois entrarem no estágio de seis dias 
de resfriamento. Somente após esse processo é que 
o carvão pode ser retirado dos fornos para ser levado 
ao galpão. Na sequência, o carvão à granel é jogado 
para o conversor que fará o corte e depois o empaco-
tamento, onde os lotes serão carimbados e estrutu-
rados em paletes no depósito para finalmente serem 
entregues aos estabelecimentos comerciais. 

Além de primar pela qualidade do produto, a em-
presária destaca que a preocupação com os funcioná-
rios é fundamental. Todos são registrados e trabalham 
com procedimentos de segurança, uniformes e más-
caras que são atestados em um laudo de medicina do 
trabalho anualmente renovado junto ao Ministério 
Público. “A preocupação socioambiental é indispen-
sável! Tudo o que pudermos fazer para respeitar to-
dos os lados, seja o meio ambiente, os funcionários 
e nossos clientes, é o que acreditamos ser a garantia 
da nossa credibilidade e o reconhecimento do nosso 
produto”, ressalta a proprietária da carvoaria.

Daiane Ribeiro Batista, de 30 anos, trabalha na car-
voaria desde 2006 como empacotadora e afirma com 
satisfação que não pretende mudar de emprego tão 
cedo. “Eu trabalhei com o cultivo de flores antes de 
vir para a carvoaria, mas ao contrário do que muitos 
poderiam pensar, aqui eu encontrei motivação e res-
peito para desempenhar um trabalho que não é fácil 
para uma mulher, mas que me realiza bastante”, conta 
a funcionária. 

A proprietária da carvoaria complementa que já 
procurou pela CATI para obter informações sobre fi-
nanciamentos e melhorias no plantio de eucalipto e 
destaca como é importante o produtor buscar esse 
tipo de apoio para melhorar o desempenho de sua 
atividade. “É fundamental buscar uma orientação es-
pecífica com quem pode te mostrar o que você tem 
de recursos a serem explorados, e com isso será pos-
sível padronizar e se enquadrar melhor no mercado”, 
finaliza a empresária. 
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Lusinete e Oriovaldo Rozon Ferreira, irmãos e 
proprietários da carvoaria São Manoel
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so de tratamento industrial: “ele é realizado a vácuo 
ou em autoclave (cilindro de alta pressão), utilizando 
produtos preservativos regulamentados pelos órgãos 
competentes. A madeira é colocada no cilindro e em 
seguida os produtos químicos preservantes são inje-
tados. As pressões utilizadas são superiores à atmos-
férica”.

O valor agregado da madeira tratada vai além do 
seu uso específico. Uma estaca de eucalipto comum, 
por exemplo, dura em média três anos, enquanto o 
tratamento permite que resista em média 20 anos, 
reduzindo os efeitos causados pelo tempo e pelos 
agentes biológicos. 

Tratamento “caseiro” reduz custos 
na propriedade, desde que feito com 

responsabilidade
Realizado pelo sistema conhecido como “troca de 

seiva”, em que há substituição dos componentes da 
madeira verde por soluções que contêm elementos 
químicos preservantes, os quais ficam retidos após a 
secagem, o tratamento “caseiro” de madeira, feito de 
forma manual, é uma maneira de reduzir custos e oti-
mizar processos logísticos, desde que obedeça a crité-
rios de segurança. “Em uma linguagem simples, o tra-
tamento é um processo de impregnar peças de ma-
deira com substâncias químicas, tendo por objetivo 
protegê-las da ação de fungos e insetos, que podem 
provocar o seu apodrecimento e sua depreciação. O 
procedimento caseiro é um método simples e bara-
to, podendo ser realizado pelo produtor o ano todo 
na propriedade, sendo uma alternativa para a redu-
ção de custos. No entanto, em razão da utilização de 
produtos químicos, esse trabalho deve ser feito com 

orientação técnica, 
adotando medi-
das de seguran-
ça, como o uso de 
Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs) – capa com 
protetor de cabeça, 
luvas de borracha 
de manga longa, 
botas etc. – e ob-
servando as nor-
mas de manipula-
ção e descarte de 
produtos químicos, 
bem como a legis-
lação pertinente”, 
orienta Jorge Bellix 
de Campos, diretor 
da CATI Regional 
Bragança Paulista.

Carlos Alberto 
Leppolli, produtor 

de eucalipto do município de Pedra Bela, faz trata-
mento caseiro de mourões há muitos anos. Segundo 
ele, com o processo feito na propriedade consegue 
uma redução de custo de mais de 50%. “Acredito que 
todo produtor deveria ter uma pequena área de eu-
calipto plantada para poder tratar e utilizar em cercas 
e outras áreas. Um mourão sem tratamento dura me-
nos de cinco anos. Depois que comecei a fazer o tra-
tamento no sítio, tenho cercas com mais de 15 anos. 
O custo é outro fator importante na decisão de fazer o 
tratamento na propriedade, pois para os pequenos é 
difícil arcar com o preço de um tratamento industrial. 
O processo caseiro é simples, mas deve ser realizado 
com critérios e obedecendo as normas ambientais. 
Fiz cursos, busquei conhecimento em literaturas es-
pecíficas e conto com o apoio do técnico da Casa da 
Agricultura local”, explica o produtor.

Sobre esse assunto, a ABPM se posiciona de for-
ma ponderada. “Consideramos tratamento caseiro, a 
manipulação de ingredientes ativos para a obtenção 
de formulações em pequenas quantidades que serão 
utilizadas no tratamento de pequenos volumes de 
madeira para uso doméstico. Apesar de reconhecer 
que conceitualmente o tratamento por substituição 
de seiva ou banho quente-frio apresenta bons resul-
tados quando realizados em condições estritamente 
controladas, entendemos que ele não é adequado e 
nem recomendado em condições não controladas. A 
segurança no manuseio de produtos químicos, assim 
como a segurança ambiental no descarte de restos 
e de embalagens, infelizmente é muitas vezes des-
prezada, causando problemas de contaminações ao 
ambiente e de natureza toxicológica aos usuários. O 
controle e a fiscalização desse tipo de atividade são 
praticamente impossíveis. É preciso ampliar a discus-
são sobre o tema”, avalia o presidente da ABPM.

Segundo Ennio Silva Lepage, especialista em pre-
servação de madeiras, ex-pesquisador do IPT e atual 
consultor na área, o Ibama não faz qualquer exigência 
ou restrição legal ao tratamento caseiro de madei-
ra, contudo ressalta a importância de se observar as 
questões de segurança dos trabalhadores e do meio 
ambiente. “É importante que os produtores sejam res-
ponsáveis. Quanto ao descarte da madeira tratada e 
dos produtos utilizados, é necessário obter conheci-
mento do assunto e da legislação pertinente. Órgãos 
como a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 
(Embrapa) têm materiais publicados sobre tratamen-
to caseiro”. 

A CATI orienta os produtores a buscarem informações 
nas Casas da Agricultura, bem como realiza capacita-
ções demandadas por organizações rurais. Mais infor-
mações podem ser obtidas em: 
www.ibama.gov.br  www.abpm.com.br  www.ipt.sp.gov.br
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São Paulo aposta 
nas Associações de 
Recuperação Florestal para 
cumprir legislação e conter 
desmatamento ilegal
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural  – (Cecor/CATI)
 gdauria@cati.sp.gov.br

Com mais de 17 milhões de 
mudas florestais nativas e 
exóticas produzidas des-

de a sua criação há 25 anos e cerca 
de mil projetos de implantação de 
florestas executados, a Associação 
de Recuperação Florestal e 
Ecológica da Região de Bauru 
(Aciflora) atende 30 municípios da 
região de Bauru. Os recursos para 
esses projetos vêm de consumi-
dores de matéria-prima florestal, 
como os proprietários de padarias, 
hotéis, restaurantes, pizzarias, cerâ-
micas, serrarias e todo e qualquer 
comércio que utiliza e comercializa 
produtos como lenha, carvão ou 
tora, que consomem a madeira em 
suas atividades, e precisam repor as 
árvores ao meio ambiente e fazem 
isso pagando a reposição a uma as-
sociação de recuperação florestal. 

Hoje são 11 associações, a pri-
meira, a Flora Tietê, foi criada há 
27 anos em Penápolis, além da 
Federação das Associações de 
Recuperação Florestal (Faresp) 
que tem como presidente José 
Catarino. As associações nasceram 
de uma resolução do Estado de São 
Paulo em repassar a estas entida-
des sem fins lucrativos o compro-
misso pelo fomento do refloresta-
mento. Quem controla, fiscaliza e 
regula a ação das associações de 
recuperação florestal do Estado de 
São Paulo é a Secretaria do Meio 
Ambiente. Em menos de três dé-
cadas, 5.700 propriedades rurais 
foram atendidas e foram plantados 
85.482ha, considerando uma perda 
de 20%, ainda assim são 68.385ha 
de florestas recuperadas via asso-
ciações. 

A Aciflora já plantou 
desde a sua fundação 
337.327 árvores nativas 
em 202,5ha e 7.614.918 
árvores nativas em 
3.426,64ha com recur-
sos da reposição, segun-
do dados coletados em 
junho deste ano. Desde 
1996 participa dos 

Comitês das Bacias Hidrográficas 
Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha, do 
Conselho Gestor do Horto de 
Bauru e da Área de Preservação 
Ambiental (APA) do rio Batalha. 
Em 2000, foi feita uma alteração 
no Estatuto Social para que pudes-
sem comercializar o excedente da 
produção de mudas; no total são 
trabalhadas 84 espécies, de acordo 
com a legislação vigente. “Como 
não temos fins lucrativos, com a 
renda, em 2005, pôde ser adquirida 
uma área rural de 3,5 alqueires que, 
além de ser um banco de sementes 
de várias espécies, recebe a visita 
de estudantes e técnicos, e é usada 
para fins de educação ambiental”, 
explica Isaura Toloy, encarregada 
da Aciflora que tem como presi-
dente José Khalil Obeid.

A engenheira agrônoma Mércia 
Almeida é a responsável técnica 
pela Aciflora e conta que, além de 
supervisionar o viveiro e a área de 
floresta, a Associação faz o projeto 
de reposição florestal de acordo 
com a área e o tipo de solo, indica 
as espécies e dá assistência duran-
te os dois primeiros anos de im-
plantação, que são os mais críticos. 
“Todo este trabalho é realizado em 
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conjunto com as universidades”, 
explica Mércia, ela mesma uma ex
-estagiária que acabou encampan-
do a ideia de trabalhar com as as-
sociações e trocou o Nordeste por 
São Paulo. 

Em outros estados, os órgãos 
responsáveis pela reposição flo-
restal são as próprias secretarias 
de meio ambiente ou similares, em 
São Paulo são os usuários de pro-
dutos florestais e a SMA fiscaliza. 
Outro diferencial é que as grandes 
reflorestadoras possuem projetos 
de parceria ou arrendamentos com 
proprietários rurais, mas o proprie-
tário tem que estar no entorno e 
ter, no mínimo 50ha de terras ou 
120ha em áreas isoladas, fazendo 
com que os pequenos proprietários 
não sejam beneficiados. No Estado 
de São Paulo, os produtores rurais 
que têm interesse em ter florestas 
de árvores exóticas (as nativas não 
podem ser cortadas) plantadas 
em suas áreas para posterior uso 
comercial são cadastrados e, com 
isso, as associações garantem a 
participação do pequeno produtor. 

A Fazenda Santo Antonio hospe-
da o seminário do mesmo nome em 
Agudos. Leonir Ansolin é o geren-
te responsável e está satisfeito com 
a parceria feita com a Aciflora para 
o plantio de 30ha de C.urophylla 
e C. citriodora, em 2011. “Em seis 
anos as árvores estarão boas para 

ACERVIR
Associação das Cerâmicas
Vermelhas de Itu

www.acervir.com.br/departamento_florestal.php
fone: (11) 4024-3294
e-mail: acervir@acervir.com.br

ACIFLORA 
Associação de Recuperação
Florestal e Ecológica da Região
de Bauru

www.aciflora.com.br
fones: (14) 3203-8300 / 3203-5975
e-mail: aciflora@terra.com.br

REFLORESTA / ECOAR
Associação Ecoar
de Reposição Florestal

www.refloresta.org.br
fone: (11) 2574-1626
e-mail: refloresta@refloresta.org.br

EMA
Associação de Reposição
Florestal

www.emaflorestal.org.br
fone: (15) 3271-2246
e-mail: ema@ebras.com.br

FLORA DO RIO GRANDE
Associação de Recuperação do
Vale do Rio Grande

faresp.org.br/website/associacoes_florariogrande.asp
fone: (16) 3720-0993
e-mail: arfvrgrande@netsite.com.br

FLORA PAULISTA
Associação Paulista de
Recuperação e Preservação
da Ecologia

faresp.org.br/website/associacoes_florapaulista.asp
fone: (14) 3413-3463
e-mail: flora@coopemar.com.br

FLORA TIETÊ
Associação de Recuperação
Florestal

www.floratiete.org.br
fones: (18) 3652-2948 / 3652-2623
e-mail: floratiete@floratiete.org.br

FLORA VALE
Associação de Recuperação
Florestal do Médio
Paranapanema

www.floravale.com.br
fones: (18) 3322-2996 / (14) 3324-4553
e-mail: floravale@uol.com.br

FLORESTAL CANTAREIRA
Associação de Reposição
Florestal Cantareira

faresp.org.br/website/associacoes_florestal.asp
fone: (19) 3893-3468
e-mail: florestalcantareira@uol.com.br

PONTAL FLORA
Associação de Recuperação
Florestal do Pontal do
Paranapanema

www.pontalflora.com.br
fones: (18) 3271-3633 / 3271-8085
e-mail: pontalflora@pontalflora.com.br

VERDE TAMBAÚ
Associação de Reposição
Florestal do Pardo Grande

www.verdetambau.com.br
fones: (19) 3673-1179 / 3673-2469
e-mail: verdetambau@verdetambau.com.br

Serraria móvel: mais agilidade e 
valor no beneficiamento da madeira 

Juliana Montoya – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)  –  juliana.montoya@cati.sp.gov.br

Inserir cada vez mais o pequeno e médio pro-
dutor na cadeia produtiva florestal de forma a 
agregar valor à produção é o objetivo de quem 

passou a adotar o sistema de serraria móvel, que con-
siste no deslocamento de uma máquina portátil até a 
propriedade para realizar o corte e o beneficiamento 
das toras sem ter que deslocá-las para outros lugares. 

No sistema tradicional, as árvores são cultivadas 
na propriedade e, depois de derrubadas, precisam ser 
transportadas em forma de toras para uma serraria, 
onde os procedimentos de serragem e venda cons-
tituem em um outro processo industrial – o que de-
manda mais tempo e recurso financeiro.

Já com a serraria móvel, além das vantagens eco-
nômicas, ainda destacam-se os benefícios ambientais, 
pois por meio de sua utilização evita-se a possibilida-
de de incêndios no meio da floresta devido a quanti-
dade de toras que muitas vezes ficam abandonadas, 
em fase de apodrecimento após o corte, e também 
diminui o tráfego delas de um ponto a outro dentro 
do processo de beneficiamento da madeira, já que a 
máquina é deslocada até a propriedade e executa o 
serviço no mesmo local onde as árvores foram derru-
badas. E além desses fatores, ainda há o melhor apro-
veitamento de tudo o que é serrado. 

No interior de São Paulo, especificamente em 
Itapeva e São Miguel Arcanjo, o prestador de servi-
ços Gilson Claro, de Itatinga, descobriu uma forma 
de superar o problema referente à queda no valor 

da madeira e ainda conseguiu baratear os custos de 
processamento do produto em campo. Há um ano ele  
trabalha com a serraria móvel, mas desenvolveu um 
projeto que oferece ao pequeno e médio produtor 
desde o preparo do solo, o plantio, até o beneficia-
mento da madeira serrada. 

Ao migrar para a serraria móvel, Gilson explica que 
passou dois meses apenas realizando o treinamento 
de 10 dos 30 funcionários que trabalham no plantio 
e na manutenção da colheita, para que ele pudesse 
agregar o beneficiamento das toras sem ter que de-
mitir funcionários. Na execução do projeto, após o 
processamento da tora na serraria, ela se transforma 
em paletes ou em vigas. “Essa máquina foi projetada 
para trabalhar com eucalipto e pinus, mas hoje eu só 
trabalho com o eucalipto. Ela deixa a madeira mais 
nobre e agrega valor porque permite também um 
melhor aproveitamento da tora”, conta o proprietário 
da serraria.

A serraria móvel rende 4m³ de madeira serrada - 
considerada de primeira qualidade - por dia e, mais 
3m³ de madeira de segunda ou terceira. Além das 
máquinas de serraria - uma de vigamento e outra 
que produz pale-
tes -, Gilson pos-
sui mais duas 
modalidades de 
equipamentos : 
um picador, que 
transforma as so-
bras em cavaco 
(pequenos peda-
ços de madeira 
resultantes de 
uma trituração), 
bastante utilizado 
como combustí-
vel ecológico na 
combustão em 
fornos industriais 
e caldeiras; e a 
outra, que ainda 
deverá ser colo-
cada em prática, 

Associações de Recuperação Florestal cadastrdas no 
Estado de São Paulo

corte, usaremos parte da madeira 
na propriedade e a parcela maior 
será vendida e temos a certeza que 
o retorno será melhor do que o ren-
dimento com a antiga pastagem de 
braquiária para engorda de bezer-
ros de gado de corte”, afirma Leonir 
que um ano antes já havia implan-
tado um bosque com 1.600 mudas 
de árvores nativas e exóticas. “Nós 
observamos o comportamento de 
quem recebe as mudas em doação, 
ao verificarmos que são pessoas 
que cuidam e que as árvores irão 
vingar, fazemos novos contratos”, 
conta Isaura Toloy. 
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Geralmente, os produtores in-
teressados procuram as associa-
ções, mas os técnicos das Casas 
da Agricultura ou Regionais CATI 
podem auxiliar nesse intercâmbio 
entre os produtores que desejam 
ter áreas florestadas. “Apesar de 
faltarem profissionais para fiscali-
zar e elaborar os projetos, o Estado 
de São Paulo ainda é referência em 
reposição florestal, pois oferece a 
oportunidade de contemplar os 
pequenos produtores rurais com o 
fomento e serve de modelo, não só 
em âmbito nacional como interna-
cional”, reforçam Mércia e Isaura.  
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Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
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chamada de gabarito, específica para a montagem de 
paletes prontos para a comercialização. 

Atualmente, o prestador de serviços atende cinco 
propriedades e recebe pela quantidade de metros 
cúbicos serrados (mas também poderia cobrar por 
hora a locação das máquinas e dos funcionários que 
as operam): R$ 350,00 o m³ considerado de primeira 
qualidade; R$ 200,00 o de segunda; R$ 25,00 o m³ de 
cavaco; e até o pó da madeira serrada vendido a R$ 
15,00 o m³ é aproveitado de várias formas como para 
a queima, para a produção de matéria orgânica no 
processo de compostagem, usado também em fer-
tilizantes orgânicos na fruticultura, por exemplo, ou 
ainda pode ser processado em forma de pellets, um 
biocombustível sólido que são pequenos granulados 
em formato cilíndrico, com o poder calorífico até seis 
vezes maior que o cavaco ou o próprio pó. Já a “ma-
deira em pé” agrega um valor que aumenta o preço da 
venda de R$ 30 para R$ 47,50 o m³. 

A maior das propriedades atendidas por Gilson, 
uma fazenda localizada também em Itatinga, possui 
uma produção média de 150m³ de paletes por mês, 
comercializados entre a região e a capital. Mas, de 
acordo com o empresário, a produção tem potencial 
para chegar a 100m³ por dia. Os dois estabeleceram 
uma parceria e, com isso, ele ainda garante de 10 a 
15% de participação nos lucros de seu cliente. “A ser-
raria móvel é um bom negócio, mas para manter um 
equipamento próprio é preciso fazer um estudo de di-
mensionamento para ver se compensa o investimen-
to, caso contrário a parceria é o melhor caminho para 
o produtor”, explica Gilson. 

Segundo o gerente administrati-
vo da fazenda, Luis Henrique Queiroz 
de Almeida, a implantação da serraria 
móvel é um investimento recente, mas 
que já aponta bons resultados. “Com a 
serraria nós não precisamos deslocar as 
toras da nossa propriedade, o que facili-
ta muito o nosso trabalho, já que as flo-
restas estão espalhadas e levar os equi-
pamentos até o ponto específico nos faz 
ganhar tempo e ainda ter economia por 
um serviço que é necessário”, destaca o 
gerente da fazenda. 

Na mesma região, localizado entre 
as cidades de Botucatu, Avaré, Bofete e 
Pardinho, está outro cliente de Gilson, 
o produtor Zeid Sab, que investe na 
área florestal há mais de oito anos, na 
produção e comercialização principal-
mente de toras para  serraria e madeira 
fina para energia. A produção chega a 

1.500m³ por mês, sendo desse total 500m³ de torinha 
para serraria e 1.000m³ para energia. “Desde quando 
conhecemos o trabalho de serraria móvel, por meio 
do próprio equipamento do Gilson, nós gostamos da 
proposta e conseguimos agregar um melhor preço ao 
nosso produto, aproximadamente 30% no primeiro 
desbaste”, afirmou o produtor. 

Zeid acrescentou ainda que, além dos benefícios 
da serraria móvel, a região de Itatinga vem receben-
do um grande apoio da CATI no setor florestal e que 
por meio das orientações técnicas, produtores como 
ele ganham um maior suporte no desenvolvimento 
da atividade. “Nós já conhecemos a intensa atuação 
da CATI na área da agricultura e pecuária. Agora, no 
setor florestal, por meio do órgão teremos condições 
de buscar novas tecnologias para a produção e o be-
neficiamento da madeira, o que resultará em grandes 
conquistas no nosso mercado”, finaliza o produtor.  
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de história e o trabalho da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 
cleusa@cati.sp.gov.br

Desde os primórdios, a madeira é utilizada pelo 
homem como matéria-prima para diversos 
fins: na Pré-História como arma, depois como 

fonte de energia para se aquecer, cozinhar, iluminar, nas 
moradias e meios de locomoção. A evolução e as tecno-
logias modernas criaram outros materiais para esses fins, 
no entanto, a madeira e seus derivados continuam a ser 
usados em larga escala.

Com o desmatamento das matas nativas, o homem 
se deparou com a necessidade de um reflorestamento, 
visando atender à demanda desse material e à neces-
sidade de se conservar as florestas primárias restantes, 
como forma de preservar os biomas e ecossistemas. 
Nesse contexto, teve início o chamado reflorestamen-
to artificial, descrito em um trabalho apresentado no 
2.º Simpósio Internacional de História Ambiental e 
Migração, realizado em Florianópolis (SC) em 2012: “o 
reflorestamento artificial, com espécies introduzidas 
pelo homem, originou-se na Alemanha no século 14. Na 
América, o País pioneiro foram os Estados Unidos, por 
volta de 1750, com plantação de pinheiros”.  

No Brasil, relatos históricos demonstram que as duas 
principais espécies introduzidas no País para refloresta-
mento, o eucalipto e o pinus, tiveram as primeiras mudas 
plantadas no final do século 19. O pinus foi trazido por 
imigrantes europeus, para fins ornamentais. Na década 
de 1950 aumentou o interesse para exploração comer-
cial, com o investimento na indústria de celulose e papel. 
Já o eucalipto foi trazido com o objetivo do fornecimen-
to de madeira para as ferrovias. 

O boom do plantio dessas árvores aconteceu a par-
tir de 1966, quando o governo federal implementou um 
programa de incentivos fiscais para expandir as flores-

tas plantadas, que se encerrou em 1986. "O objetivo era 
que se multiplicassem os plantios de eucalipto e pinus, 
visando estimular a utilização dessas madeiras no setor 
industrial. Em São Paulo, a maior área de plantio se con-
centrou nas regiões de Itapeva, Itapetininga e Bauru", re-
lembra Osvaldo de Souza Lima, engenheiro e consultor 
florestal, que trabalhou no Instituto Florestal (na época 
ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento), du-
rante convênio com o governo federal, por meio do qual 
era feita a fiscalização das áreas plantadas. Osvaldo lem-
bra também que esse programa propiciou, na década de 
1970, o surgimento dos primeiros pomares de sementes 
clonais de eucalipto no País, implementados para aten-
der à demanda crescente por sementes melhoradas. “O 
desenvolvimento da tecnologia de plantio clonal de eu-
calipto foi responsável pela elevada produtividade flo-
restal alcançada pelo gênero no País”. 
Um pouco do trabalho da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento
Os primeiros relatos de trabalhos e projetos estão da-

tados do final do século 19. Documentos apontam que 
o botânico sueco Johan Albert Constantin Löefrgren, ou 
Alberto Löefrgren, como era conhecido no País, foi um 
dos pioneiros em pesquisas e ações na área florestal, 
estando à frente da organização, em 1886, da Comissão 
Geográfica e Geológica (CGG) da Província de São Paulo, 
que tinha por objetivo planejar e pesquisar a ocupa-
ção do solo e cujas funções foram incorporadas pela 
Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
criada em 1891. “Em 1902, Löefgren escreveu um artigo 
no jornal O Estado de São Paulo, propondo a criação de 
um Serviço Florestal Estadual para a conservação e a ex-
ploração metódica das florestas remanescentes (o que 
se concretizou em 1911). Nessa época, ele era o chefe 
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Floresta Estadual Edmundo Navarro de
 Andrade: berço do eucalipto no Brasil

Mais de 2 mil hectares de área 
verde, sombra e água fresca. Assim pode ser definida a 
Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, conhe-
cida como Horto Florestal de Rio Claro, sendo considera-
do o "berço do eucalipto" no Brasil, desde a sua fundação 
em 1909. “Em 1903, a Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro contratou Navarro de Andrade como responsá-
vel pelo seu Serviço Florestal, com a incumbência de en-
contrar uma espécie que melhor se adaptasse ao forne-
cimento de carvão para as locomotivas e madeira para 
dormentes, haja vista o grande desmatamento da mata 
nativa. Ele começou suas pesquisas no Horto Florestal 
de Jundiaí, primeiro dos 18 fundados pela Companhia. 
Após anos de estudos, testando espécies nativas e exó-
ticas, ele chegou à conclusão de que as espécies do gê-
nero Eucalyptus spp eram as que melhor se adaptavam”, 
explica Sérgio Ricardo Christofoletti, pesquisador cientí-
fico do Instituto Florestal, órgão gestor da Unidade, após 
a estatização da Companhia, informando também que, 
Navarro de Andrade trouxe 144 espécies de eucalipto da 
Austrália, que deram origem ao bosque do Horto. 

Entre as estruturas do Horto, destacam-se o Museu 
do Eucalipto, o único do gênero no mundo, que guar-
da a memória de todo o trabalho do pesquisador, com 
materiais e relíquias como o primeiro jornal impresso no 
mundo, em 1925, com papel feito de polpa de eucalip-
to produzido no Horto, bem como o primeiro jornal do 
Brasil com o mesmo material, chamado o Diário de São 
Paulo, publicado em 1934. Segundo pesquisadores, es-
ses fatos marcaram o início da indústria brasileira de ce-
lulose e papel de fibra curta, que se tornou viável pelos 
estudos de Navarro de Andrade sobre os múltiplos usos 
do eucalipto.

As pesquisas e os livros publicados por Navarro de 
Andrade foram determinantes para a colocação do eu-

calipto como uma das principais madeiras para fins in-
dustriais e comerciais. 

Rubens Foot Guimarães: testemunha viva dos 
trabalhos realizados no Horto de Rio Claro 

Os movimentos são lentos, a voz pausada e... a 
mente lúcida. Aos 101 anos, Rubens Foot Guimarães 
é a imagem viva de uma história que abriu cami-
nho para que, hoje, produtores pudessem colher os 
frutos da alta produtividade da cultura do eucalip-
to e a indústria ter farta matéria-prima. “Em 1941, o 
Edmundo Navarro trouxe para a Companhia  o gene-
ticista Carlos Arnaldo Krug, pesquisador do IAC, para 
iniciar o Programa de Genética e Melhoramento de 
Eucaliptos. Nesse mesmo ano, eu comecei a trabalhar 
com ele. Fazíamos a seleção das árvores com gené-
tica superior, multiplicávamos, depois coletávamos 
as sementes e distribuíamos aos interessados, bem 
como usávamos na expansão do plantio no Horto. 
Praticamente toda árvore plantada na época vinha 
desse trabalho. Além da seleção, fizemos a adaptação 
de novas técnicas de manejo, que permitiram o maior 
rendimento das árvores”, conta o engenheiro agrô-
nomo, lembrando que ao longo dos mais de 30 anos 
que trabalhou no Horto foram muitas as histórias vi-
vidas, sendo uma das marcantes, a participação na II 
Conferência Internacional do Eucalipto realizada em 
1961, nas dependências do Horto, evento que marcou 
a silvicultura brasileira. 

O melhoramento genético iniciado no Horto e aper-
feiçoado com as pesquisas do Instituto de Produtos 
Florestais (Ipef ), implementado pela iniciativa privada 
e sediado na Esalq, 
possibilitaram não 
apenas o aumento da 
produtividade, mas o 
desenvolvimento de 
variedades mais pre-
coces.  

da Seção Botânica 
da CGG, setor que 
deu origem ao atual 
Instituto Florestal", 
conta Eduardo Pires 
Castanho Filho, pes-
quisador do Instituto 
de Economia Agrícola 
(IEA), da Secretaria 
de Agricultura, que 
há anos se dedica 
às pesquisas sobre 
o segmento flores-
tal, acrescentando 
que, no entanto, há 
informações de que 
Löefrgren já havia in-

troduzido, em 1896, eucaliptos da espécie E. Saligna e 
árvores de pinus, para pesquisas no Horto da Cantareira. 
De acordo com Mário Ferreira, consultor de silvicultura, 
em texto da Revista Opiniões sobre Florestas Plantadas, 
em 1906 Löefrgren faz referência também a um traba-
lho do Instituto Agronômico de Campinas (IAC): ... “Já há 
alguns anos, o IAC estava autorizado a distribuir ao pú-
blico árvores de eucalipto, no intuito de experimentá-las 
em diversas zonas do Estado”...

A partir da década de 1960, intensificaram-se os tra-
balhos de pesquisa e extensão rural na área de florestas 
plantadas. Eduardo Castanho, relembra ações realizadas 
pela Secretaria, ao longo dos anos. “A Secretaria teve um 
papel muito importante no desenvolvimento do setor 
florestal. Por meio do Instituto Florestal, quando inte-
grava sua estrutura, foram feitas as principais pesquisas 
de melhoramento genético do pinus e o plantio de uma 
grande área em seus hortos; por meio desse trabalho 
a Secretaria criou o ambiente propício para o desen-
volvimento do segmento de resinagem no Estado. Na 
área de estatísticas florestais, o trabalho foi pioneiro no 
Brasil, com a publicação de dados no periódico Florestar 
Estatístico e também com a produção de levantamentos 
estatísticos, por meio do Levantamento Censitário de 
Unidades de Produção Agropecuária (LUPA), realizado 
pela CATI e pelo IEA. Também foi instituído o Inventário 
Florestal, realizado a cada 10 anos, em todos os muni-
cípios. Foram muitas as contribuições, que favoreceram 
a integração dos hoje contabilizados 44 mil produtores, 
em cerca de 20% das propriedades do Estado, que plan-
tam floresta”.

Na área de extensão, as Casas da Lavoura (criadas em 
1942), posteriores Casas da Agricultura, inseridas na es-
trutura da CATI em 1967, técnicos prestavam assessoria 
técnica para o plantio e manejo, difundindo os conheci-
mentos gerados pela pesquisa. “O trabalho da pesquisa 
e da extensão sempre caminharam juntos. Por conta da 
demanda dos produtores pela cultura do eucalipto, nos-
so trabalho acabou sendo mais direcionado para essa 
cultura. Por muitos anos, os extensionistas da CATI orien-
taram produtores que desejavam começar na atividade 

sobre as espécies mais adequadas  às condições edafo-
climáticas de sua região (o fomento com os incentivos 
não foi muito direcionado para a classe dos pequenos 
produtores); as mais indicadas de acordo com a explo-
ração que eles queriam implementar. A CATI também 
foi pioneira em São Paulo, no incentivo ao tratamen-
to com hidrossolúveis de mourões de eucalipto nas 
propriedades, tendo iniciado um programa de capa-
citação de seus técnicos e dos produtores, que resul-
tou em uma redução de custos na propriedade”, conta 
Marcelo Crestana, que por mais de 30 anos trabalhou 
na CATI na área florestal, tendo dois livros sobre o tema  
publicados pelo Centro de Comunicação Rural da CATI. 
“Também é importante ressaltar, o trabalho feito pela 
instituição na 
área de recu-
peração flores-
tal com vistas 
à conservação, 
com o Projeto 
de Arborização 
Urbana, insti-
tuído na dé-
cada de 1970, 
e o reflores-
tamento de 
matas ciliares, 
no âmbito do 
Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas”. 

Na década de 1990, uma ação que teve participação 
importante da CATI, em parceria com a Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), foi a implemen-
tação do Teste de Uso Múltiplo dos Eucaliptos (Tume), 
no município de Ubirajara, pertencente à CATI Regional 
Bauru. “Em 1995, os produtores  locais passavam por di-
ficuldades, por conta das condições do solo. Em conta-
to com pesquisadores da Esalq, entendemos que inves-
tir em sistemas agroflorestais, com o eucalipto como 
carro-chefe, seria uma alternativa. Foi aí que nasceu o 
Tume, trabalho pioneiro no Brasil, que gerou tecnolo-
gia florestal para os agricultores, no período em que o 
conhecimento disponível era voltado às indústrias. Em 
uma área demonstrativa selecionamos as espécies que 
mais se adaptavam às condições regionais e à peque-
na área das propriedades. Durante 12 anos, foi feito o 
acompanhamento e o plantio de espécies que foram 
exploradas em consórcio com atividades agropecu-
árias”, explica João Pacheco de Almeida Prado, enge-
nheiro agrônomo da Casa da Agricultura de Duartina, 
que na época trabalhava em Ubirajara, contando que 
hoje existem 360 hectares plantados com eucalipto em 
180 propriedades, cujos produtores se organizaram, 
conquistaram melhoria de renda, tendo inclusive, além 
da extração de madeira, iniciado na produção de espé-
cies para extração de óleos, o que por meio da organi-
zação com apoio da CATI, Esalq e Prefeitura, propiciou a 
instalação de uma indústria de óleos essenciais na cida-
de. “Hoje existem cerca de 2 mil Tumes no País, fruto de 
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Dr. Rubens: 
participação ativa 
no melhoramento 
genético do eucalipto.

Museu do 
eucalipto: único do 
gênero no mundo.
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uma rede de trabalho formada por diversas instituições”, 
informa João.

Nos anos 2000, a Secretaria criou a Câmara Setorial 
de Produtos Florestais, para articulação do segmento. “O 

objetivo da Câmara é ser um fórum de discussões para 
todos os membros da cadeia produtiva do setor flores-
tal, com fins organizacionais, de articulação de políticas 
públicas e diálogo com o poder público”, explica Cíntia 
Maluf, secretária-geral das Câmaras Setoriais.
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CATI organiza seminários 

para capacitar seus técnicos 
em Boas Práticas 

Agropecuárias
A CATI organizou, em abril, 

nas cidades de Campinas, 
Ribeirão Preto, São José do 
Rio Preto e Bauru, o primei-
ro seminário “Boas Práticas 
Agropecuárias nos Projetos da 
CATI”. O encontro, voltado aos 
técnicos da instituição, foi rea-

lizado com o intuito de padronizar 
a implantação dos Programas de 
Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Entre os temas apresenta-
dos estiveram as Boas Práticas 
Agropecuárias na visão dos merca-
dos varejista e atacadista, bem como 
nas políticas públicas, além de pro-
tocolos que falaram sobre gestões 
ambiental, econômica e administra-
tiva da propriedade, responsabilida-
de social e organização rural. 

12.ª edição da Semana de 
Fitoterapia é realizada em 

Campinas
Foi realizada, entre os dias 23 e 

25 de abril, a 12.ª edição da Semana 
de Fitoterapia de Campinas – Prof. 
Walter Radamés Accorsi.

Neste ano, o grupo organiza-
dor Saberes à Luz do Sol, trouxe 
para a mesa de debates o tema 
Comunidades: guardiãs da nature-
za. “O uso de plantas medicinais faz 
parte do conhecimento tradicional 
da humanidade. O resgate desses 
valores culturais, aliado aos conheci-
mentos científicos, é uma recomen-
dação da Organização Mundial da 
Saúde. Diante disso, nosso objetivo 
foi discutir a relevância de preservar 
e garantir a transmissão do conhe-
cimento sobre plantas das mais di-
versas regiões brasileiras”, explica a 
engenheira agrônoma Maria Cláudia 
S. G. Blanco, da Divisão de Extensão 
Rural da CATI (Dextru) e uma das or-
ganizadoras do evento.

CATI participa da 21.ª edição da 
Agrishow

Por mais um ano a CATI este-
ve presente na Agrishow, uma das 
maiores feiras de tecnologia agrí-
cola. Em sua 21.ª edição, realizada 

em Ribeirão Preto, de 28 de abril a 2 
de maio, a equipe da CATI apresen-
tou suas ações, serviços e projetos. 
Técnicos da instituição ficaram à 
disposição dos visitantes para sanar 
dúvidas e oferecer as soluções mais 
adequadas às demandas apresenta-
das.

 Os projetos foram demonstrados 
em uma maquete viva com mudas, 
substratos, grama, sistema de irriga-
ção e outros objetos que mostraram 
ao público uma imagem e situações 
semelhantes à realidade. Em outro 
espaço, foi exposto o capim Aruana, 
cujo resgate do material genético 
está sendo realizado pelo Instituto 
de Zootecnia (IZ) em parceria com a 
CATI. Também foi lançado, pela CATI, 
o Manual Técnico “Boas Práticas em 
Conservação do Solo e da Água”. A 
equipe da Regional Ribeirão Preto 
apresentou um projeto desenvolvido 
em parceria com a Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta): é a Aquaponia, produção 
combinada de peixes e vegetais hi-
dropônicos em um sistema de recir-
culação de água.  

Técnicos da CATI participam da 
21.ª Hortitec em busca de novida-
des para o setor olerícola

O coordenador da CATI, 
José Carlos Rossetti, e técni-
cos de vários escritórios re-
gionais da CATI estiveram em 
Holambra, em visita à maior 
feira do setor hortifrutigran-
jeiro, a Hortitec – Exposição 
Técnica de Horticultura, 
Cultivo Protegido e Culturas 
Intensivas –, a qual chegou à 
21.ª edição e que foi realiza-
da de 28 a 30 de maio.

O encontro foi útil 
para se conhecer as 
novidades no setor de 
olerícolas e Rossetti re-
afirmou a sua intenção 
de fortalecer as cadeias 
produtivas por meio de 
projetos de amplitu-
de estadual. “O Projeto 
Olericultura, executado 
pela CATI, vem ganhan-
do destaque, devido à 
demanda dos produto-

res em atender às políticas públicas 
de compra de alimentos”. 

CATI lança primeira semente 
orgânica de milho certificada do 

Brasil 
A CATI participou, de 4 a 7 de ju-

nho, da Bio Brazil Fair, a maior feira de 
orgânicos da América Latina, realiza-
da no pavilhão da Bienal do Parque 
Ibirapuera, em São Paulo. Na abertura 
do evento, a secretária de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Mônika Bergamaschi, o coor-
denador da CATI, José Carlos Rossetti, 
e integrantes da instituição, fizeram 
o lançamento oficial da primeira se-
mente orgânica certificada de mi-
lho do Brasil, a variedade AL Avaré, 
desenvolvida em 2013, na Fazenda 
Ataliba Leonel, pela equipe de técni-
cos do Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes (DSMM/CATI). A se-
mente está na segunda geração, tem 
ampla adaptabilidade para todas as 
regiões do Brasil e possui um poten-
cial de produção de até 8 toneladas 
por hectare. Para o coordenador da 
CATI, José Carlos Rossetti, a institui-
ção deu um importante passo no 
mercado, além de cumprir com a sua 
tarefa na agricultura do Estado. 
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