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AREFLORESTA 

visibilidade e 

fortalecimento do 

setor de florestas 

plantadas no Mato 

Grosso

29 associados, entre 

viveiristas, prestadores de 

serviços, plantadores de 

teca, eucalipto, pinho 

cuiabano, mogno africano 

e pau de balsa.

É referência em questões e

atividades que interferem na

cadeia de florestas plantadas,

sugerindo e opinando em

políticas públicas de

pesquisa, investimento e

fomento do setor, além de

agir de forma pró-ativa na

abertura de novos mercados

para produtos de floresta

plantada.



Evolução do Setor de Árvores 

Plantadas no Brasil

FLORESTA:  “Vital para suprimento da Indústria” FLORESTA: “É a Indústria”

Fonte: ABRAF



Cadeia Produtiva Florestal



• < 1 % das áreas produtivas ou;

• 7.7milhões de ha;

• 91% de toda a madeira 

industrial;

• R$ 60,6 bilhões de PIB ou;

• 1,1% do PIB total;

• 4.8 milhões de empregos ou;

• 4.5% da população 

economicamente ativa; 

• Terceiro maior PIB do agro, 

atrás do café e soja; 

• 1,7 bilhões de ton. de carbono 

em estoque;

• 66% de sua área certificada;

• 3,8 milhões de ha preservados;

• Case de sucesso mundial na 

cadeia da celulose.

Árvores Plantadas no 

Brasil

Fonte: Indústria Brasileira de Árvores - Ibá - http://www.iba.org



Ambiente Institucional  

do Setor de Árvores 

Plantadas – Brasil

• Fortalecimento através da união 

de várias entidades – Indústria 

Brasileira de Árvores – Ibá -

http://www.iba.org; 

• Câmara Setorial de Florestas 

Plantadas – MAPA -

http://www.agricultura.gov.br/ca

maras-setoriais-e-tematicas ;

• Comissão Nacional de Silvicultura -

http://www.canaldoprodutor.com

.br/home/comissao/1540/silvicultur

a-e-agrossilvicultura#wrapper ;

• Estudos para simplificação do 

licenciamento da atividade de 

plantação de árvores e revisão do 

CONAMA;

• Política Nacional Mudança do 

Clima;

• Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Florestas 

Plantadas

• DECRETO Nº 8.375, 

DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 2014 

-Define a Política 

Agrícola para 

Florestas Plantadas 

e exige o Plano 

Nacional de 

Desenvolvimento de 

Florestas Plantadas;

http://www.iba.org/
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
http://www.canaldoprodutor.com.br/home/comissao/1540/silvicultura-e-agrossilvicultura#wrapper


Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.

Consulta realizada no site http://www.sidra.ibge.gov.br/ em 06/11/2015

Árvores Plantadas     no Mato Grosso



Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.

Consulta realizada no site http://www.sidra.ibge.gov.br/ em 06/11/2015



1 Fonte: Diagnóstico de Florestas Plantadas no Mato Grosso: 2007 - AREFLORESTA-MT.

2 Fonte: Levanamento Interno - AREFLORESTA-MT.

3- Fontes: Diagnóstico de Florestas Plantadas no Mato Grosso 2013 - FAMATO-IMEA e 

Levantamento Interno - AREFLORESTA MT-2015.

Espécies 2006¹ 2010² 2014-2015³

Eucalipto 37.932 100.000 188.000

Teca 48.526 60.000 65.000

Seringueira 44.896 44.896 44.896

Pau-de-balsa - 3.000 7.000

Mogno Africano

(Khaya)
300 300 447

Outros (Pinho-

cuiabano, Neen,

etc.)

1.311 1.311 1.311

TOTAL 132.964 209.507 306.654

Área de Árvores Plantadas no Mato Grosso (ha)

212.815 ha

70.723 ha

IBGE - 2014

• Toras e serrados de teca para 

exportação (Índia) e consumo 

doméstico (madeira tropical 

nobre plantada);

• Ausência de Indústrias de 

Base Florestal plantada;

• Grande expansão da base 

florestal impulsionado pelo 

agronegócio (biomassa) e 

atração de investimentos na 

plantação de madeira de alto 

valor (teca);

• Lenha e cavaco 

(biomassa): > 

90% de eucalipto 

e toras finas de 

teca;



Onde o Mato Grosso 

necessita avançar?

• Consolidação  e 

fortalecimento da cadeia 

de biomassa florestal 

plantada;

• Fomentar e fortalecer 

Indústrias de Base 

Florestal;

• Fomentar o uso e 

consumo de materiais 

renováveis, sustentáveis 

= madeira;

• Transparência e disponibilização

das informações ao público

pela SEMA-MT e IBAMA sobre a

origem de matéria prima florestal

consumida no estado,

principalmente para os grandes

consumidores. =
 

Coibir madeira ilegal + 

reduzir desmate ilegal 



Um exemplo: será 

que toda a biomassa 

florestal consumida 

tem origem legal?

CONSUMO DE LENHA EM 2014 

(m3)

• Lenha nativas = 1.737.882

• Lenha plantadas = 1.713.992

TOTAL = 3.451.874 

Fonte: Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e 

da Silvicultura. Consulta realizada no site 

http://www.sidra.ibge.gov.br/ em 06/11/2015

DEMANDA TOTAL DE LENHA (m3)

9.062.000

Fonte: Glauber Silveira  - nov/ 2014.  As vantagens do Milho 

para a Produção do Etanol, apresentado no Florestar 2014.

ONDE ESTÃO OS 

5.610.126 m3

QUE RESTAM PARA FECHAR ESSA 

CONTA?

Não é possível fortalecer a 

cadeia florestal plantada sem 

coibir oferta de madeira ilegal.



Outro exemplo:  

Região do Portal da 

Amazônia com 

plantações de 

árvores nativas

• Especificamente nesta região 

Já existe indústria de base 

florestal apta a consumir 

madeira de floresta plantada;

• Aptidão para plantação de 

árvores nativas como o pinho 

cuiabano e pau de balsa;

• Inclusão de pequenos e 

médios produtores rurais na 

cadeia produtiva;

• Agentes financiadores 

interessados no fomento;

• Guarantã do Norte já possui Plano 

Municipal de Desenvolvimento de 

Florestas Plantadas (único no Mato 

Grosso);

• Atuação da EMBRAPA na pesquisa de 

desenvolvimento para o setor;

• Mas... Atualmente a SEMA ainda 

entende que é obrigatório a Guia de 

Transporte Florestal mesmo para 

espécies florestais nativa plantada, 

apesar da tendência de 

“desburocratização” para florestas 

plantadas e também a LC 312, de 

04/04/2008 já permitir simples 

anotação em Nota fiscal;

• SEMA alega necessidade de distinção 

entre nativa plantada e nativa de 

manejo florestal;

• Guia de transporte florestal tem sido o 

entrave número 1 neste caso, e o 

histórico até o momento mostra que a 

guia de transporte não tem sido efetivo 

para coibir madeira ilegal no mercado.



Solução: aplicar o 

artigo 34 da Lei nº  

12.651,   de 

25/05/2012

“....o Plano de Suprimento 

Sustentável – PSS, que também é 

um mecanismo de inibir o uso de 

matéria prima florestal oriunda de 

florestas nativas retiradas de 

maneira ilegal ou predatória.”

“fortalece que esses Planos de 

Suprimento Sustentável devem 

privilegiar matéria prima oriunda 
de florestas plantadas ou de 

planos de manejo florestal 

sustentáveis.”

Fonte: Entrevista do Fernando Castanheira, da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, no 1º Encontro Painel Florestal de 

Executivos (Acessado em 24/05/2015 -

http://www.sae.gov.br/imprensa/sae-na-midia/o-governo-federal-quer-o-

setor-florestal-do-brasil-forte-painel-florestal-em-15-05-2013/)

• PLANO DE SUPRIMENTO 

SUSTENTÁVEL – PSS – Foco 

no controle do consumo;

• Programação de suprimento de 

matéria-prima florestal do 

grande consumidor e para 

florestas plantadas de nativas, 

comprovando origem legal e 

volume compatível com sua 

atividade industrial;

• Nos estados do Sul e Sudeste 

do Brasil, o PSS é uma das 

condicionantes para se obter 

licença de operação;



Considerações

A SEMA também tem papel 

fundamental no desenvolvimento 

da floresta plantada

• Implantação do PSS;

• Fortalecimento  do 

monitoramento  e  controle  

florestal;

• Transparência florestal;

Resultando no consumo de 

matéria prima florestal legal. 

Justiça para quem produz de 
forma responsável;

=

melhoria no 

ambiente de 

negócios florestais

• Apoio da AREFLORESTA para 

a implantação do PSS;

• Diálogo AREFLORESTA e as 

várias cadeias produtivas que 

utilizam matéria prima florestal 

de um pacto pelo consumo 

responsável de matéria prima 

florestal, principalmente 

biomassa;

• Ferramentas para 

rastreabilidade;

• Selo atestando origem legal



Ambiente Institucional  

do Setor de Árvores 

Plantadas

Mato Grosso

• Execução do Plano de 

Desenvolvimento Florestal Sustentável 

– PDFS-MT;

• AREFLORESTA - Associação dos 

Reflorestadores de Mato Grosso 

(www.arefloresta.org.br);

• CIPEM – Centro das Indústrias 

Produtoras e Exportadoras de 

Madeira  do Estado de Mato 

Grosso – (www.cipem.org.br );

• Decreto Estadual 168, 

01/07/2015, cria a 

Superintendência de 

Desenvolvimento Florestal 

e a Coordenadoria de 

Florestas Plantadas;

• Papel da SEMA –

Reposição Florestal, PSS, 

Mudança climática, 

Plantações de espécies 

nativas para fins 

econômicos.

http://www.arefloresta.org.br/
http://www.cipem.org.br/


UNIR PARA FORTALECER!

Rua B, esquina com Rua 02, S/N° -

Centro Político Administrativo –

Edifício da FAMATO  - CEP. 78.048-908 

Cuiabá – MT - Phone: (65) 3644-0005 

e-mail: arefloresta@terra.com.br

www.arefloresta.org.br

OBRIGADO!

mailto:arefloresta@terra.com.br
http://www.arefloresta.org.br/

