FLORESTAS PLANTADAS
COM FINALIDADE
COMERCIAL
UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE BASE FLORESTAL NO
ESTADO DE MATO GROSSO
O setor de base florestal representa a quarta
economia do estado e necessita de matéria
prima constante para seu desenvolvimento.
Atualmente vem se abastecendo de madeira
nativa oriunda de planos de manejos florestal
(PMFS), cada vez mais escassos e com enormes
entraves burocráticos.

SETOR DE BASE FLORESTAL NO
ESTADO DE MATO GROSSO
Segundo dados da SEMA, houve redução gradativa no fornecimento de
matéria prima entre os anos de 2010 a 2014.
Ano
Volume (m³)

2010

2011

2012

2013

2014

4.363.689,0258 3.883.095,8164 3.908.373,5805 2.935.919,2115 1.429.215,2757

Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT.
Dados referentes até setembro de 2014.

No ano de 2014 o volume de matéria prima disponibilizada para o
setor foi 67% menor se comparado ao mesmo período de 2010, ou

o setor de base florestal está trabalhando com
apenas 33% da sua capacidade de produção
seja,

O setor necessita modernizar
o parque fabril agregando
valor a seus produtos e para
que isso aconteça dois
fatores são primordiais:
 Fonte

de matéria prima
confiável e sustentável

 Segurança

jurídica.

SURGE ENTÃO O PLANTIO DE
FLORESTAS

O plantio de árvores com finalidade comercial permitirá o
reinício do ciclo de desenvolvimento do setor de base
florestal, outrora um dos mais pujantes do Estado

OBJETIVOS DAS FLORESTAS PLANTADAS
COM FINALIDADE COMERCIAL


Atender a demanda de matéria-prima
das
indústrias,
promovendo
o
desenvolvimento sustentável do setor
de base florestal;



Reduzir a pressão sobre as florestas
nativas, atualmente utilizadas como
única fonte de matéria prima;



Simplificação da produção através da
redução dos entraves burocráticos e
dos custos gerados por estes;

OBJETIVOS DAS FLORESTAS PLANTADAS
COM FINALIDADE COMERCIAL


Alavancar a economia dos setores ligados de forma
direta (fornecedores e mão de obra) e indireta
(comércio e serviços) ao segmento de base florestal;



Eliminar incêndios e reduzir focos de calor. Aderindo
ao Sistema REDD+ (Sistema Estadual de Redução de
Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal)



Promover aumento de receita para os pequenos
produtores rurais (agricultura familiar) com a
agregação de novas fontes de recursos, além de
proporcionar a recuperação de áreas degradadas e
de baixa produtividade, evitando assim o êxodo rural

O QUE ESTÁ SENDO
DESENVOLVIDO NA REGIÃO
Programa Municipal de
Desenvolvimento de Florestas
Plantadas, único no estado de
Mato Grosso, implantado em
2014, no município de Guarantã
do Norte

APL de Florestas Plantadas e Sistemas Agrossilvipastoris do Portal da
Amazônia, cuja área territorial abrange 111.167,50 Km² e é composto por
17 municípios, sendo eles: Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo,
Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Nova Guarita, Alta Floresta, Colíder,
Apiacás, Carlinda, Marcelândia, Itaúba, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do
Norte, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena e Paranaíta.
COPROMAB – Cooperativa do Produtores de Pau
de Balsa de Mato Grosso, atuante na região e
filiada ao APL
Instituições financeiras com linhas de crédito
disponibilizadas para custear o plantio,
adubação e conservação das florestas plantadas
através da parceria com o APL;

Realizados anualmente, desde 2012, os Ciclos de
Palestras e os Dias de Campo oferecem à população
informações sobre o setor de florestas plantadas e aos
produtores o conhecimento técnico para melhor
aproveitamento de suas áreas

Viveiro de mudas implantado e conduzido
pela empresa Compensados São Francisco

04 campos experimentais, localizados no município de Guarantã do Norte,
conduzidos técnica e cientificamente pela Embrapa Agrossilvipastoril e Embrapa
Amazônia Oriental em parceria com a Prefeitura Municipal, Sindiflora, Copromab e
demais órgãos e entidades ligadas ao setor, com espécies de Paricá/Pinho Cuiabano,
Pau-de-Balsa, Eucalipto e Mogno Africano, tendo como objetivo a excelência e a
busca por respostas técnicas e cientificas para produção destas espécies

CAMPOS EXPERIMENTAIS

PLANTIOS COMERCIAIS

PLANTIOS COMERCIAIS

POTENCIALIDADES DA REGIÃO


Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário e
Empaer, existem aproximadamente 18.800 produtores rurais
enquadrados como agricultura familiar nos municípios que
compõem a base territorial do APL, todos com áreas abertas e
prontas para o plantio, não havendo necessidade de desmate;



Demanda de matéria prima por parte das indústrias instaladas na
região, onde somente nos municípios de Guarantã do Norte e
Matupá são necessários atualmente 500 mil árvores por ano, ou
seja, 500 hectares de floresta plantada;



Áreas de plantio florestal localizadas próximas do parque
industrial;



Logística favorável para o
escoamento
da
produção
industrial, pois a região possui
os municípios do estado com
maior proximidade de um
porto para exportação, o qual
está localizado a 763 km de
distância;

RESULTADOS ESPERADOS COM O
DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS
PARA FINS COMERCIAIS


Surgimento de uma nova matriz econômica, a exemplo do
que ocorreu com a soja;



Desenvolvimento e expansão das indústrias já existentes;



Instalação de novas indústrias a exemplo de outros
estados;

EXEMPLOS DE OUTROS ESTADOS

Três Lagoas – MS
Capital mundial da celulose

Paragominas – PA

Produção de MDF consome 5 mil m³ de toras por dia;

Em matéria publicada na edição de junho da revista Referência Florestal, a Prefeita do município de Três Lagoas – MS,
Sra. Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, quando questionada sobre a importância do setor de base florestal
para o seu município e quanto ele representa para arrecadação respondeu:

“O setor é de relevante importância para o nosso município, pois foi um marco de novos tempos para nossa
cidade e região. Com seus investimentos bilionários, superiores a R$ 12 bilhões nos últimos anos e anúncio de
novos R$ 15,7 bilhões para o próximo, elevaram o patamar e o alcance das indústrias de nossa cidade, com isto,
atraíram também novos investimentos em toda a cadeia de consumo, aquecendo o comércio local em geral. O
setor de base florestal representa aproximadamente 42% da arrecadação de ISS em nosso município.”

PARAGOMINAS E DOM ELISEU- PA
Os municípios de Paragominas e Dom Eliseu, localizados na região
nordeste do estado do Pará, possuem mais de 60 milhões de árvores
de Paricá plantadas que geram emprego e renda para a população e
ajudam a manter a floresta nativa em pé.
Nestes municípios as florestas plantadas de Paricá promoveram a
instalação de várias indústrias onde são fabricadas lâminas de
madeira, chapas de compensados e MDF, além de contar com um
parque moveleiro que consome boa parte desta produção,
principalmente a de MDF.
Desta forma, com um moderno parque industrial e fonte de matéria
prima renovável e segura juridicamente, a região nordeste do Pará
se tornou exemplo de sucesso em desenvolvimento sustentável.

PARAGOMINAS E DOM ELISEU- PA
Empresários do setor de base florestal
de Guarantã do Norte e produtores de
florestas da região, acompanhados por
pesquisadores
da
Embrapa
Agrossilvipastoril
e
técnicos
da
Secretaria Municipal de Agricultura
realizaram, em novembro de 2011,
visitas nos plantios e no parque
industrial
dos
município
de
Paragominas e Dom Eliseu – PA para
conhecer de perto esse exemplo de
sucesso.

PARAGOMINAS E DOM ELISEU- PA

PARAGOMINAS E DOM ELISEU- PA

PARAGOMINAS E DOM ELISEU- PA
O programa Globo Rural exibiu em 06/11/2011 uma
matéria destacando a produção de Paricá (Pinho Cuiabano)
nos municípios de Paragominas e Dom Eliseu no estado do
Pará.

Assista a matéria completa no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=TqJRDqpMM8Q

PRODUTIVIDADE E RENDIMENTO DO
PARICÁ
Resultado financeiro para o produtor por hectare (ciclo médio de 06 anos)

Venda da produção: 180 m³ X R$ 150,00 = R$ 27.000,00
Custos da produção: R$ 5.000,00
Custos da colheita: R$ 6.000,00
Sobra líquida: R$ 16.000,00 no período ou R$ 2.600,00 por ano
Estima-se que para cada hectare de floresta plantada haverá a geração de 08
empregos diretos e indiretos relacionados ao plantio, manutenção, colheita e
transporte, bem como dos setores comercial, industrial e de serviços dos municípios
e região

INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO
Tendo como exemplo a colheita de 1.000 hectares de florestas por
ano, ou seja, 180 mil m³ de toras, serão produzidos 100 mil m³ de
madeira industrializada, cujo faturamento estimado será de 70
milhões de reais, usando-se como base o valor médio da pauta da
madeira de R$ 700,00.
Desta forma, o estado arrecadará aproximadamente 1,3 milhões de
reais em FETHAB e 8,4 milhões em ICMS, sendo assim, cada hectare

de floresta plantada poderá gerar cerca de R$ 9.700,00 em
tributos estaduais diretos, sem contarmos os tributos federais
como o IPI, COFINS, PIS, CSLL, IRPJ, IRPF, INSS, FGTS, taxas,
contribuições, entre outros.

ASPECTOS LEGAIS
O governo federal editou recentemente o Decreto 8.375 de 11 de
dezembro de 2014 que estabelece os princípios e os objetivos da Política
Agrícola para Florestas Plantadas determinando em seu artigo 2°:
Art. 2º Consideram-se florestas plantadas, para efeito deste Decreto,
as florestas compostas predominantemente por árvores que resultam
de semeadura ou plantio, cultivadas com enfoque econômico e com
fins comerciais.
E transferiu a gestão de florestas plantadas dos órgãos de controle
ambiental para o setor do governo voltado para a produção, no caso o
Ministério de Agricultura:
Art. 6º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
coordenará o planejamento, a implementação e a avaliação da Política
Agrícola para Florestas Plantadas e promoverá a sua integração às
demais políticas e setores da economia.

ASPECTOS LEGAIS
Lei Complementar nº 233/2005, alterada pela Lei Complementar nº 312/2008, em
seus artigos 27º e 41º:
Art. 27 Ficam isentas de inscrição nos CC – SEMA as
pessoas físicas e jurídicas:
(...)
III - pessoas físicas ou jurídicas que plantem, produzam, beneficiam,
produtos e/ou subprodutos florestais provenientes de plantios ou
reflorestamento, exceto os casos com florestas vinculadas à reposição
florestal obrigatória
Art. 41 (...)

§4º Para os empreendimentos isentos na forma do inciso III, Art. 27, deverá
conter na nota fiscal em seu campo de observação a isenção instituída por
esta lei complementar.”

Para o desenvolvimento desta nova matriz econômica
torna-se necessário o cumprimento da legislação em
vigor, tratando a atividade como agricultura,
equiparando os produtores de florestas plantadas
nativas (Paricá) ou exóticas (Teca, Eucalipto, Pau de
Balsa e Mogno Africano) com os demais produtores
rurais, desburocratizando o setor com a apresentação
única e exclusiva da Nota Fiscal de Produtor Rural,
visto que estamos tratando de uma atividade agrícola,
possuindo os mesmos direitos que as demais atividades
rurais, como a produção de soja, milho, algodão, leite e
carne, pois na esfera federal o plantio de árvores está
subordinado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e na esfera estadual esta subordinada a
SEDEC – Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Desta forma, torna-se necessário:


Desburocratizar o setor através da emissão única
e exclusiva de Nota Fiscal de Produtor Rural no
ato da colheita;



Apoio e subsídio à assistência técnica e às
pesquisas voltadas ao melhoramento genético e
de produção;



Fomento voltado à produção florestal (plantio,
manutenção e colheita)



Linhas de financiamento voltadas ao crédito
florestal



Apoio à criação de patrulhas mecanizadas

PLANTIO DE FLORESTAS
Ambientalmente
Socialmente

correto

justo

Economicamente

viável

Fernando Zafonato
Presidente
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