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   1.0 - Linhas de Crédito Federais 

Crédito & Financiamento 

Programa/ 

Fonte 
Crédito 
(000.R$) 

Prazo 

Máximo 
(anos) 

Carên-

cia  
(anos) 

Taxa de Juros 
(%a.a) 

Finalidade 

Programa ABC 

(Propflora 

Produsa) 

1.000 

até 15 

Finalidade 

(1) 12-15 anos / (2) 

5 anos / (3) 12 

anos / (4) 15 anos 

até 8 5,5 

Implantação, manutenção e manejo florestas comerciais (1);  

- Implantação de viveiros (2); Recuperação de áreas de 

pastagens degradadas; Implantação de sistemas de 

integração lavoura-pecuaria-floresta (3);  Adequação ou 

regularização das propriedades frente à legislação 

Ambiental (4). 

BNDES Florestal/ 

BNDES - Finem 
>1.000 

(1) 11 anos 

(2) 15 anos 
  

TJLP; rem do BNDES 

0,9%a.a; risco 3,57% a.a; 

taxa intermediação 

financeira (0,5%) 

Apoio ao reflorestamento, conservação e recuperação florestal 

de áreas degradadas ou convertidas e ao manejo florestal 

sustentável em áreas nativas; plantio de espécies florestais com 

fins energéticos (madeira para ferro gusa, ferro ligas, produtos 

cerâmicos e cal) (1); reflorestamento de áreas degradadas ou 

convertidas ao manejo florestal (2); plantio de espécies nativas 

para recuperação de áreas degradadas, APPs e RL e MFS de 

áreas nativas.  

BNDES 

Compensação 

Florestal/ BNDES 

Vigência até 

31/05/2012 

Operação Direta 

Mínimo 10.000 

Operação Indireta 

Mínimo 1.000 

Participação 

BNDES  

Max 80-100% 

15 anos 
Até 12 

meses 

Direta: TJLP +1,8%a.a + 

REM BNDES + taxa de risco 

Indireta: TJLP +1,8%a.a + 

REM BNDES + 0,5% a.a 

taxa de intermediação + 

remuneração da 

credenciada 

Promover a regularização do passivo de reserva legal em 

propriedades rurais; aquisição de imóvel rural com cobertura 

nativa excedente, admissível (órgão ambiental) para fins de 

compensação da reserva legal; aquisição de direito de servidão 

florestal permanente para fins de compensação florestal de 

propriedades rurais com passivo de reserva legal; aquisição de 

imóvel rural localizado em U.C. adequada para desoneração de 

passivo de R.L. com posterior doação ao Poder Público.  
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   1.0 - Linhas de Crédito Federais             (continuação) 

Crédito & Financiamento 

Programa/ Fonte Crédito 
(000.R$) 

Prazo 

Máximo 
(anos) 

Carência  
(anos) 

Taxa de Juros 
(%a.a) 

Finalidade 

PRONAF – FLORESTAL  

/ MDA 
(agricultores familiares) 

até R$ 20 mil: 

destinados a projetos 

de sistemas 

agroflorestais; 

até R$ 12 mil: para as 

demais finalidades 

Até 12 anos 8 anos 1,0 % a.a. 

Financiar projetos que preencham os 

requisitos pela SAF/MDA, para sistemas 

agroflorestais: exploração extrativista 

ecologicamente sustentável, plano de 

manejo florestal, recomposição e 

manutenção de áreas de 

preservação permanente e reserva legal e 

recuperação de áreas degradadas etc. 

PRONAF-ECO / MDA 
(agricultores familiares) 

Até 50 Até 12 anos 8 anos 

1% a.a. para valores de 

até R$ 10 mil; 

2% a.a. para valores 

acima de R$ 10 mil e de 

até R$ 50 mil 

Silvicultura (produtos madeireiros e não 

madeireiros);  práticas conservacionistas e 

de correção de fertilidade do solo; energia 

renovável (biomassa). 
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   1.1 - Linhas de Crédito Estaduais 

Crédito & Financiamento 

Estado Linhas de Crédito Estaduais 

PR Não há. Em alguns casos, para pequenos produtores, o Estado é avalista, porém as linhas de crédito são todas federais. 

SC 

-Durante o período de 1990 a 1999 o governo estadual conduziu o Projeto Microbacias com objetivo de proteção e recuperação 

dos solos. Eram destinados recursos financeiros para plantios de até 5 ha por produtor. Tal projeto obteve bons resultados, 

mas já foi finalizado.  

-O governo de SC também tinha o Projeto Florestal de Geração de Trabalho e Renda, onde pagava-se o equivalente a 0,5 salário 

mínimo por mês por hectare plantado, durante quatro anos, com um limite de 2 ha plantados por propriedade. Este valor 

mensal era convertido em empréstimo, cujo pagamento era estabelecido no momento do contrato e realizado após a colheita, 

em valor monetário equivalente a uma parte da madeira a ser comercializada. Por problemas políticos e técnicos, o programa 

foi suspenso. Hoje existe um grande impasse em como finalizar o programa, pois durante o andamento do projeto, os 

produtores pararam de receber os recursos financeiros, assim como o governo não recebeu o ressarcimento deste 

empréstimo.  

- Atualmente não há linhas de crédito estaduais. Existe, apenas, assistência técnica para acessar as linhas federais, 

principalmente o Pronaf-ECO. 

RS 
Não há linhas de crédito estaduais. Existe, apenas, assistência técnica para acessar as linhas federais, principalmente o 

Pronaf-Florestal. 

SP Não há linhas de crédito estaduais.  

MG Não há linhas de crédito estaduais. Existe, apenas, assistência técnica para acessar as linhas federais, principalmente o Pronaf. 
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   1.2 – Gargalos de Acesso ao Crédito: Sul 

Crédito & Financiamento 

Estado Problemas de Acesso ao Crédito 

PR 

No Estado do Paraná, a percepção é que existem linhas de crédito e dinheiro suficiente para financiamento (só o 

PRONAF tem R$ 900 milhões para o Estado), entretanto poucos são os produtores que conseguem recursos 

dessas linhas para a atividade florestal. Acredita-se que o principal problema está na ponta final da cadeia: entre o 

gerente do banco e o produtor. Dentro dos bancos existem 5 grandes problemas que dificultam a liberação do 

financiamento: falta de divulgação das linhas de crédito; falta de experiência com plantios florestais; empréstimos 

de longo prazo são considerados de alto risco para o banco; falta estrutura técnica nas agencias para avaliar o 

projeto; o calendário de liberação de financiamento está direcionado ao calendário agrícola.  

SC 

Em SC, assim como no PR, a percepção é que existem linhas de crédito e recursos suficientes para plantios 

florestais. A EPAGRI, inclusive, elabora junto aos produtores o projeto técnico necessário para aprovação do 

crédito nos bancos. Os únicos gargalos apontados pelos técnicos são as exigências legais de acesso: situação 

fundiária regularizada, georreferenciamento, entre outros. 

RS 

As linhas de crédito são suficientes, taxa boa, o volume de recursos por proprietário é suficiente, tempo de 

carência adequado (só para pessoa juridica poderia ser maior). Entretanto, o acesso ao crédito exige o 

“Licenciamento Ambiental” aprovado. Tal licenciamento é caro, demorado e inviabiliza os projetos. O RS, nos 

ultimos anos, tem utilizado um volume de recursos muito inferior ao destinado ao Estado.  
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   1.2 – Gargalos de Acesso ao Crédito: Sudeste   (cont.) 

Crédito & Financiamento 

Estado Problemas de Acesso ao Crédito 

SP Existem linhas de crédito e com recurso suficiente. O gargalo está na “falta de divulgação das linhas”. 

MG 

Existem linhas de crédito e recursos suficientes para plantios florestais. A EMATER também elabora junto aos 

produtores o projeto técnico necessário para aprovação do crédito nos bancos.  Os gargalos foram identificados 

entre o gerente e o produtor: atividade florestal considerada de “alto risco” pelo gerente do banco, com a 

necessidade de altos volumes de recursos. Sendo assim, grande parte do recurso é destinado a grandes 

produtores florestais (minimização dos riscos). 
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   2.0 – Carga Tributária* Estadual: Sul 

Carga Tributária 

Estado ICMS Fonte 

PR 

- Diferido dentro do Estado; 

 - 12% para fora do Estado (Madeira e suas obras: 1. lenha; 2. madeira em bruto; 3. painéis de fibras ou de 

partículas e painéis semelhantes, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos; 4. ... 

Vetado ...; 5. molduras de madeira: caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, carretéis 

para cabos, paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga e taipais de paletes; barris, cubas, 

balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respectivas partes de madeira, incluídas as aduelas; 

ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas e de vassouras; formas, alargadeiras e 

esticadores, para calçados; obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os 

painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados). 

http://www.sefanet.

pr.gov.br/SEFADocu

mento/Arquivos/72

00511580.pdf 

SC 

-Diferido dentro do Estado; 

- Não incide sobre: livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

- 12% para: lenha e madeira em toras; produtos da madeira de Pinus e Eucalyptus da construção civil: tábuas, 

caibros e sarrafos, assoalhos e forros, janelas, portas, caixilhos e alizares; 

- 17% para os demais produtos. 

http://200.19.215.13/

legtrib_internet/HTM

L/Leis/1996/Lei_96

_10297.htm#seçao_u

nico_03 

RS 

As alíquotas do imposto nas operações com mercadorias e nas prestações de serviços interestaduais, são:  

-12% (doze por cento), quando o destinatário for contribuinte do imposto e estiver localizado nos Estados de MG, 

PR, RJ, SC e SP; - 7% (sete por cento), quando o destinatário for contribuinte do imposto e estiver localizado nas 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Estado do ES; 
Operações e prestações de serviços internas: 17%  (dezessete por cento). 

http://www.legislaca

o.sefaz.rs.gov.br/Sit

e/Document.aspx?in

pKey=109360 (lei 

8.820 de 27/jan/89) 

* As empresas florestais são tributadas, basicamente, sob alíquotas federais ( IR, CSLL, PIS, COFINS e ITR) e o ISS, o qual é um imposto municipal. A única diferença entre os Estados está no ICMS. 
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   2.0 – Carga Tributária Estadual: Sudeste           (continuação) 

Carga Tributária 

Estado ICMS Fonte 

SP 

- Não incide sobre: livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

As alíquotas do imposto nas operações com mercadorias e nas prestações de serviços interestaduais são:  
-18%: operações e prestações de serviços internas; 

-12% : quando o destinatário estiver localizado nos Estados do Sul e Sudeste;  

- 7% : quando o destinatário estiver localizado nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Estado do ES. 

http://info.fazenda.sp.

gov.br/NXT/gateway.d

ll?f=templates&fn=def

ault.htm&vid=sefaz_tri

butaria:vtribut 

MG 

As alíquotas do imposto nas operações com mercadorias e nas prestações de serviços interestaduais são:  
-12%: operações e prestações de serviços internas; 

-12% : quando o destinatário estiver localizado nos Estados do Sul e Sudeste;  

- 7% : quando o destinatário estiver localizado nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Estado do ES. 

http://ricms.fazenda.

mg.gov.br/ricms/Mos

trarFrameset?pagina=

partegeral2002_2.htm

&ancora=art42 



10/88  

   3.1 – Assistência Técnica no Paraná 

Assistência Técnica 

Realizado pela 

EMATER1 , 

desde 

19922,como 

modelo de 

fomento 
florestal 

1: Inst. Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural / 2: O modelo atual de fomento iniciou no ano de 2000. 

Estabelecimento do primeiro contato 

entre Emater e a empresa.

Há uma empresa florestal 

interessada no projeto de fomento?
NÃO

SIM

Capacitação do Produtor.

Assistência para obter o crédito e 

elaboração do projeto para o 

financiamento.

1º Treinamento: Reunião inicial 

com os produtores da região 

(200 a 300 produtores).

3º Treinamento: Reunião de Treinamento 

em Silvicultura: plantio, tratos silviculturais, 

preparo de solo, cuidado com as mudas, 

controle de formiga.

2º Treinamento: Reunião de 

Planejamento. Do número inicial de 

produtores, 20 a 30% retornam

(deve ter um mínimo de 25 produtores). 

Orienta-se, também, que  ocorra a 

recuperação das áreas de RL e PP.

Define-se a área e o número de 

mudas necessárias para cada 

produtor. Os dados são repassados 

à empresa.

Pagamento de R$0,09/muda para a 

empresa. Deste montante, R$0,02/

muda é repassado para a EMATER.

O produtor busca as mudas, o 

formicida e, em alguns casos, o 

adubo (formicida e adubo são 100% 

financiados pela empresa). 

Efetua-se o plantio e o 

replantio.

90 dias após o plantio: 4º 

Treinamento: condução da 

floresta, manutenção, desbaste, 

poda.

Pré-colheita: 5º Treinamento: 

orientação sobre colheita e 

mercado.

COLHEITA: a empresa fomentadora tem 

preferência de compra a preço de mercado. 

93% da madeira retorna à empresa.

FIM DO CICLO

CICLO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMATER
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   3.2 – Assistência Técnica em Santa Catarina 

Assistência Técnica 

Treinamentos dos técnicos da 

EPAGRI:

- 1º Etapa: preparo de solo, 

plantio, manutenção

- 2º Etapa:tratos silviculturais: 

poda, desbaste, manutenção

- 3º Etapa: colheita

Caso haja alguma empresa fomentadora na 

região, há repasse de mudas. Caso contrário, o 

produtor adquire mudas nos viveiros da região

Técnicos da EPAGRI nos municípios 

fornecem assistência técnica aos 

produtores, nos seguintes 

procedimentos: técnicas de plantio, 

acompanhamento dos plantios e 

elaboração do projeto técnico de acesso 

ao crédito

CICLO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EPAGRI - SC

Atualmente a EPAGRI conta com 40 técnicos 

capacitados em silvicultura (principalmente de 

Pinus e Eucalyptus). O projeto é de ter, até 

2015, 80 técnicos capacitados.
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   3.3 – Assistência Técnica no Rio Grande do Sul 

Assistência Técnica 
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   3.4 – Assistência Técnica em São Paulo 

Assistência Técnica 
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   3.5 – Assistência Técnica em Minas Gerais 

Assistência Técnica 
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   4.1 – Instituições de Ensino do Paraná 

Formação Profissional 

Instituição Curso 

Entrada da 

Instituição 

Formandos da 

Graduação 

% no 

Mercado 

Defesa de 

Mestrado 

Defesa de 

Doutorado 

(nº de alunos por ano) 

UFPR 

(Universidade Federal do 

Paraná) 

Eng. 

Florestal 
80 60 70% 10 a 15 5 a 10 

FAJAR 

(Faculdade Jaguariaiva) 

Eng. 

Florestal 
100 60 78% 5 3 

UNICENTRO (Universidade 

Estadual do Centro-oeste) 

Eng. 

Florestal 
40 30 

Não 

informado 
8 Não há 

PUC - PR 

(Pontifícia Universid. Católica) 

Eng. 

Florestal 
40 

Não há 

(2012) 

Não há 

formandos 
Não há Não há 

UTFPR 

(Univ. Tecnológica Federal  

do Paraná) 

Eng. 

Florestal 
88 

65 

(2015) 

Não 

informado 
Não há Não há 

UFPR 
Eng. Indust. 

Madeireira 
80 60 95% 3 1 
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   4.1 – Instituições de Ensino do Paraná               (continuação) 

Formação Profissional 

- No PR, entram 428 alunos 

em Florestal e Ind Madeireira; 

- Formam-se 210 alunos / ano 

(2011) com aumento 

programado até 2015; 

- Entram, no mercado, 170 

profissionais, ano (2011); 

- Há 29 defesas de 

mestrado/ano; 

- Há 12 defesas de 

doutorado/ano. 
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Número de Formandos no Mercado / ano

Acredita-se que não haverá falta de profissionais (eng. florestal e ind. madeireiro) por 2 motivos: 1) ainda existe um percentual de, no mínimo, 

20% dos alunos que se formam e não atuam na área ; 2) o aumento de oferta de vagas tem crescido no Estado, acompanhando a demanda. 
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   4.2 – Instituições de Ensino de Santa Catarina 

Formação Profissional 

Instituição Curso 

Entrada na 

Instituição 

Formandos da 

Graduação 

% no 

Mercado 

Defesa de 

Mestrado 

Defesa de 

Doutorado 

(nº de alunos por ano) 

FURB 

(Univ Regional de Blumenau) 

Eng. 

Florestal 
52 30 75% 

Não há 

(projeto para 2013) 
Não há 

UDESC / CAV 

(Univer do Estado de SC) 

Eng. 

Florestal 
80 60 75% 

Não há 

(projeto para 2012) 
Não há 

UNC 

(Universidade do Contestado) 

Eng. 

Florestal 
30 20 85% Não há Não há 

UNOESC 

(Universid do Oeste de SC) 

Eng. 

Florestal 
30 25 90% Não há Não há 

UNIPLAC 

(Universidade do Planalto 

Catarinense) 

Eng. 

Indust. 

Madeireira 
40 30 90% Não há Não há 

TOTAL 5 232 165 134 - - 

-Entram, por ano, em SC: 232 estudantes de engenharia florestal e madeireira. Deste total, estima-se que 165 finalizem a graduação e 134 

ingressem no mercado de trabalho. - Nos cursos de Florestal e Ind Madeireira, ainda não há pós-graduação (Mestrado e Doutorado). 
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Instituição Curso 

Entrada da 

Instituição 

Formandos da 

Graduação 

% no 

Mercado 

Defesa de 

Mestrado 

Defesa de 

Doutorado 

(nº de alunos por ano) 

UFSM 

(Universidade Federal 

de Santa Maria) 

Eng. 

Florestal 
66 50 90% 13 5 

UNIPAMPA 

(Universidade Federal 

do Pampa) 

Eng. 

Florestal 
50 16 50% 

Não há 

(projeto para 

2013) 

Não há 

(projeto para 

2016) 

UFPEL 

(Universidade Federal 

de Pelotas) 

Eng. Indust. 

Madeireira 
50 20 75% Não há Não há 

CESNORS 

(UFSM - Campus 

Frederico Westphalen) 

Eng. 

Florestal 
60 40 90% Não há Não há 

TOTAL 4 226 126 104 13 5 

   4.3 – Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul 

Formação Profissional 

-Entram, por ano, no RS: 226 estudantes de engenharia florestal e madeireira. Deste total, estima-se que 126 finalizem a graduação e 104 

ingressem no mercado de trabalho. – Só a UFSM possui curso de Mestrado e Doutorado, com 13 e 5 defesas anuais, respectivamente . 
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Instituição Curso 

Entrada da 

Instituição 

Formandos da 

Graduação 

% no 

Mercado 

Defesa de 

Mestrado 

Defesa de 

Doutorado 

(nº de alunos por ano) 

USP / ESALQ 

(Univ. de São Paulo) 

Eng. 

Florestal 
40 30 80% 17 8 

UNESP (Universidade 

Estadual de São Paulo) 

Eng. 

Florestal 
40 30 80% 15 3 

FAEF (Faculdade de 

Agronomia e Eng Florestal) 

Eng. 

Florestal 

UNESP (Universidade 

Estadual de São Paulo) 

Eng. Indust. 

Madeireira 

FAIT (Faculdade de Ciencias 

Sociais e Agrárias de Itapeva) 

Eng. 

Florestal 
60 35 80% Não há Não há 

TOTAL 5 140 95 76 32 11 

   4.4 – Instituições de Ensino do São Paulo 

Formação Profissional 

-Entram, por ano, em SP: 140 estudantes de engenharia florestal e madeireira. Deste total, estima-se que 95 finalizem a graduação e 76 ingressem 

no mercado de trabalho. – As defesas anuais de Mestrado e Doutorado totalizam, respectivamente, 32 e 11. 
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   4.5 – Instituições de Ensino do Minas Gerais 

Formação Profissional 

Instituição Curso 

Entrada da 

Instituição 

Formandos da 

Graduação 

% no 

Mercado 

Defesa de 

Mestrado 

Defesa de 

Doutorado 

(nº de alunos por ano) 

UFV 
(Universidade Federal de 

Viçosa) 

Eng. 

Florestal 
60 50 80% 30 12 

UFMG 
(Universidade Federal de MG) 

Eng. 

Florestal 
40 

Não há 

(2013) 
Não há Não há Não há 

UFLA 
(Universidade Federal de 

Lavras) 

Eng. 

Florestal 
93 65 90% 28 11 

UFVJM  
(Universidade Federal dos 

Vales e do Jequitinhonha e 

Mucuri) 

Eng. 

Florestal 

TOTAL 4 193 115 99 58 23 

-Entram, por ano, em MG: 193 estudantes de engenharia florestal e madeireira. Deste total, estima-se que 115 finalizem a graduação e  150 finalizem a 

partir de 2013 e 99 ingressem no mercado de trabalho. – As defesas anuais de Mestrado e Doutorado totalizam, respectivamente, 58 e 23. 
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   5.1 – Linhas de Pesquisa no Paraná 

Ciência e Tecnologia 

Instituição Principais Linhas de Pesquisa 

Embrapa Florestas 

(pesquisa) 

Silvicultura, melhoramento, qualidade da madeira, agrosilvicultura, sementes e 

mudas, florestas energéticas, mudanças climáticas, Projeto Araucária, 

monitoramento ambiental, entomologia e fitopatologia florestal 

UFPR – Eng Florestal 

(universidade) 

Silvicultura, manejo florestal, economia e política florestal, conservação da natureza 

e tecnologia e utilização de produtos florestais 

FAJAR 

(universidade) 

Silvicultura e manejo florestal, conservação dos recursos naturais, tecnologia 

florestal, florestas energéticas 

PUC-PR 

(universidade) 

Manejo de Florestas Naturais (composição florística, análise estrutural e dinâmica), 

conservação e manejo de solos florestais, fomento florestal, macrofauna e 

microfauna do solo em áreas de recuperação, mapeamentos de remanescentes 

florestais de bacias do PR (geoprocessamento) 

Projetos: - Projeto Ecológico de Longa Duração (PELD): aprovado pelo CNPq com 

duração de três anos. Objetivo: análise de ecossistemas florestais e suas interações 

UNICENTRO 

(universidade) 

- Mestrado: Manejo de Florestas Naturais e Manejo de Florestas Plantadas. 

- Projeto de Pesquisa e/ou Extensão (42 em andamento): silvicultura e 

agrossilvicultura; manejo florestal; inventário florestal; solos florestais; colheita e 

transporte florestal; geotecnologias; economia e planejamento florestal; tecnologia e 

utilização de produtos florestais e ecologia 
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   5.1 – Linhas de Pesquisa no Paraná                      (continuação) 

Ciência e Tecnologia 

Instituição Principais Linhas de Pesquisa 

UFPR - Industrial 

Madeireira 

-Painéis de Madeira: compensados e sarrafeados, portas, chapas de partículas de madeira, chapas de 

fibras de madeira. - Controle e desenvolvimento de processos para indústria de Celulose e Papel. - 

Controle de Produção, desenvolvimento de projetos e gerenciamento de Indústria de Móveis. - Unidades de 

transformação primária (Serrarias), secagem, usinagem da madeira e geração de produtos de madeira 

de maior valor agregado (pisos, molduras, etc). - Produtos e processos de geração de energia. - Produção 

de elementos estruturais. - Indústria química de tratamento de madeiras, resinas e revestimentos. - 

Produção, especificação, análise e controle de qualidade. - Desenvolvimento de projetos, produção, 

execução de componentes, equipamentos e instalações industriais madeireiras. - Automação e controle 

industrial, atendendo solicitações das áreas de manufatura e projetos de equipamentos para a indústria 

madeireira. - Comercialização (nacional e internacional) de produtos. - Desenvolvimento e execução da 

manutenção industrial madeireira. - Pesquisa e ensino relacionados às atividades profissionais 

IAPAR 

(pesquisa) 

Projeto de pesquisa com seringueira: clones, espaçamento, agrosilvicultura com café, 

enxertia; projeto com palmáceas 

EMATER 

(extensão) 
Projeto de Unidades de Referência Tecnológica (EMATER, IAPAR, universidade e EMBRAPA) 

Empresas do 

Setor 

Melhoramento Florestal (clonagem de Pinus e Eucalyptus, biotecnologia); nutrição, manejo e 

silvicultura; proteção florestal; qualidade da madeira 



23/88  

   5.2 – Linhas de Pesquisa em Santa Catarina 

Ciência e Tecnologia 

Instituição Principais Linhas de Pesquisa 

UDESC/CAV – Eng 

Florestal (universid.) 

Conservação (dendrologia, ecologia, sementes); melhoramento genético; tecnologia da madeira (indústria 

e biomassa); proteção; politica florestal 

UNOESC – Eng Florestal 

(universidade) 

Silvicultura, conservação; sementes; melhoramento genético; manejo; tecnologia; proteção; colheita e 

transporte florestal; extensão florestal e educação ambiental 

FURB– Eng Florestal 

(univ.) 

Inventário Florestal do Estado de SC; Controle biológico de plantas; Avaliação da invasibilidade de Pinus; 

Dinâmica da regeneração natural na  recuperação de APP; Tolerância à mato competição em 

reflorestamento  

UNC– Eng Florestal 

(univ.) 

Linhas de pesquisa: produção florestal; ecologia aplicada; tecnologia da madeira e produtos florestais; 

engenharia rural 

EPAGRI  
(extensão e pesquisa) 

Projetos de SAF (sistemas agro-florestais) e projetos de pesquisa da flora catarinense na estação 

experimental de Itajaí 
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 5.3 – Linhas de Pesquisa no Rio Grande do Sul 

Instituição Principais Linhas de Pesquisa 

EMATER 

(extensão) 
Pesquisas com erva-mate realizada com a Embrapa 

FEPAGRO 

(pesquisa) 

Projetos de SAF. Possui áreas de plantios de Pinus, Eucalyptus e Acácia em Encruzilhada do Sul, porém não estão 

sendo desenvolvidas pesquisas nas áreas 

UFPEL - Eng. 

Indust. 

Madeireira 

(universidade) 

Caracterização Anatômica e Macroscópica da Madeira; Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira; 

Biodegradação e Preservação da Madeira; Secagem da madeira; Painéis de Madeira Reconstituídas; 

Processamento Mecânico da Madeira ( Serraria e Usinagem); Química da Madeira e Papel e Celulose; Produção de 

Móveis; Logística Industrial e Estrutura de Madeira; Qualidade de Madeira 

CESNOR - Eng. 

Florestal 

(universidade) 

Pesquisas em pequenas propriedades rurais e  voltadas para espécies florestais não tradicionais; Melhoramento 

genético de espécies florestais nativa 

UFSM - Eng. 

Florestal 

(universidade) 

Manejo Florestal (mensuração, planejamento da produção, crescimento, planejamento ambiental, bioengenharia); 

Silvicultura (ecologia, solos, nutrição, sementes e mudas, formação da floresta, caracterização e ecossitemas 

associados, proteção); Tecnologia (caracterização de espécies, transformação e industrialização da madeira) 

UNIPAMPA - 

Eng. Florestal 

(universidade) 

Solos florestais; Ecologia florestal; Tecnologia de produtos florestais; Valoração de ecossistemas  florestais; 

Manejo florestal. 

Ciência e Tecnologia 
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 5.4 – Linhas de Pesquisa em São Paulo 

Instituição Principais Linhas de Pesquisa 

CATI 

(extensão) 

Sementes e mudas de espécies nativas (mais de 150 espécies, nas 3 diferentes classes sucessionais).  

Produção de 1 – 1,5 milhões de mudas nativas / ano 

IF 

(pesquisa) 

Biologia Florestal; Biogeografia; Comunicação Ambiental; Conservação e Melhoramento Genético (produção de 

mudas nativas e exóticas, com destaque para Pinus tropicais e não tropicais); Ecologia de animais silvestres; 

Inventário Florestal; Manejo de  Áreas Silvestres; Manejo de Florestas Implantadas; Métodos Silviculturais; Manejo 

Áreas Silvestres; Proteção Florestal; Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais (construção de casas). 

Mais de 25.000 hectares de áreas experimentais voltadas para pesquisa em florestas 

FF 

(fundação) 
Conservação, manejo, recuperação de áreas, projetos sócio-ambiental, SAF (palmito juçara) 

IPEF 

(pesquisa) 

Programas cooperativos envolvendo: grupo de empresas, instituições de ensino, órgãos governamentais. Linhas: 

microbacias hidrográficas, melhoramento florestal, clonagem e enraizamento, silvicultura e manejo, proteção 

florestal, produtividade potencial de Pinus, estresses hídrico e térmico, torre de fluxo, silvicultura de nativas, 

certificação florestal 

ESALQ - Eng. 

Florestal 

(universidade) 

Ecologia, hidrologia e biodiversidade florestal; Implantação, manejo e colheita florestal; Manejo e recuperação de 

ecossistemas naturais; Métodos quantitativos; Economia (levantamento, processamento e divulgação de preços 

de papel e celulose  pelo CEPEA) e Planejamento florestal; Solos, nutrição e fisiologia florestal; Tecnologia e 

utilização de produtos florestais 

Ciência e Tecnologia 
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 5.4 – Linhas de Pesquisa em São Paulo                  (continuação) 

Instituição Principais Linhas de Pesquisa 

 UNESP - Eng. 

Florestal 

(universidade) 

Nutrição; Sementes e produção de mudas; Tecnologia, secagem, anatomia e qualidade da madeira; Dendrologia; 

Inventário e manejo; Geoprocessamento; Recursos energéticos florestais; Colheita e transporte da madeira; 

Certificação florestal; Manejo de bacias hidrográficas; Silvicultura (nativas e exóticas); Ecologia e manejo de 

florestas tropicais; Restauração de áreas degradadas 

FAEF  

Eng. Florestal 

(universidade) 

UNESP 

 Eng. Ind. Mad. 

(universidade) 

FAIT  

Eng. Florestal 

(universidade) 

Proteção Florestal, sistemas agroflorestais, educação ambiental 

Ciência e Tecnologia 
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 5.5 – Linhas de Pesquisa em Minas Gerais              

Instituição Principais Linhas de Pesquisa 

IEF 
Melhoramento genético, pomares de sementes, biomassa e biodiversidade, produção e distribuição de mudas, 

conservação e recuperação de áreas, mapeamento e inventário florestal 

EPAMIG 

(pesquisa) 

Desenvolvimento de clones de seringueira, projetos de integração lavoura – pecuária (Eucalyptus com gado e 

milho com Eucalyptus) 

UFV 

Eng. Florestal 

(universidade) 

Silvicultura (Sementes, Propagação e Fisiologia de Espécies Florestais; Genética e Melhoramento Florestal; Sistemas 

Silviculturais e Agroflorestais; Dendrologia e Fitossociologia); Manejo Florestal (Mensuração, Inventário e Manejo de 

Florestas; Política, Economia, Administração, Planejamento e Otimização Florestal; Ergonomia, Colheita, Estradas e 

Transporte Florestal; Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento); Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais 

(Tecnologia de Produtos; Celulose e Papel ; Energia de Biomassa Florestal); Meio Ambiente e Conservação da Natureza 

(Ecologia, Hidrologia, Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas, Manejo e Conservação de Fauna e Sistemas de Gestão 

Ambiental ; Impactos Ambientais e Recuperação de Áreas Degradadas; Parques, Recreação e Florestas Urbanas) 

UFMG 

Eng. Florestal 

(universidade) 

Manejo sustentado do barbatimão no Norte de Minas Gerais; Estimativas de volume, peso seco e teor de tanino 

para o barbatimão; Estimativas de volume, peso seco e biomassa para o Cerrado Stricto Sensu do Norte de Minas 

Gerais; Caracterização estrutural de fragmentos de Floresta Estacional Decidual do Parque Estadual da Lapa 

Grande, Montes Claros-MG; Manejo florestal sustentado em reservas legais 

UFLA  

Eng. Florestal 

(universidade) 

Sementes e viveiros florestais, recuperação de áreas degradadas, agrosilvicultura, manejo florestal, silvicultura 

e manejo da candeia, qualidade da madeira sólida e painéis de madeira , ecologia florestal e sensoriamento 

remoto 

Ciência e Tecnologia 



28/88  

   6.1 – Produtos Florestais: Histórico do Paraná 

Produtos 

-Política de incentivos fiscais (lei 5.160, de 1966 a 1987): implantação de 

1,84 milhões de hectares de Pinus, principalmente nos Estados do Sul; 

-O objetivo inicial da produção destas florestas era substituir a madeira 

de Araucária e abastecer o setor de papel e celulose; 

-Atualmente o Paraná se destaca como um dos Estados com maior área 

de florestas Plantadas (3º maior maciço); 

 - Com o histórico de mais de 50 anos de experiência em exploração 

florestal, o mercado paranaense é consolidado e muito diversificado, 

envolvendo a produção: lenha, carvão vegetal, madeira em tora, 

serrados, celulose, painéis,....;  

 - O PR lidera as exportações de serrados (42%) e compensados de 

Pinus no Brasil (71%) (CONSUFOR, 2011); 

- Em 2008: valor bruto da produção (VBP) foi de 2,82 bilhões (6,82%), 

terceiro maior sub-grupo econômico; 

- Gera 150.000 empregos diretos e 600.000 indiretos; 

- Atualmente as Secretarias de Agricultura tem como objetivo dobrar a 

área plantada do Estado e a oferta de madeira. 
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   6.1 – Produtos Florestais no Paraná 

Produtos 

~26Mm³  
1 Fonte: BERGER, R. et al. Oferta e Demanda de Madeira para Fins Industriais no Estado do Paraná. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Curitiba-PR, 2007. 
2 Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL - BRACELPA. Relatório anual. São Paulo, 2009. / 3 PAR: Pasta de alto rendimento 

Segmen-

to 

Matéria-

prima 

Nº 

Empresas 

Nº 

Empregados 
Localização Produtos 

Consumo 
(milhões m³/ano) 

Madeira 

Serrada 

90% Pinus; 

7% Eucaly e 

3% Araucar 

1250 1 17.700 1 

Mesorregião 

metropolitana de 

Curitiba (23%) e 

Centro-Sul (18%) 

Madeira serrada, rodapés, portas, 

lambris, forrospainéis, molduras, 

blanks, clear blocks, painéis colados 

lateralmente, entre outros 

4,35 1  

Constante nos 

últimos anos 

Madeira 

Compen-

sada 

Pinus 118 1 25.000 1 

Centro-Sul, Sudeste, 

Metropolitana de 

Curitiba e Centro-

Oriental 

Compensados 

3,83 1  

Constante nos 

últimos anos 

Madeira 

Reconsti-

tuída 

Pinus, peq. 

diâmetros, 

resíduos e 

cavacos 

8 1 - 

Metropolitana de 

Curitiba e Centro-

Ocidental 

Aglomerado, Medium Density 

Fiberboard (MDF) e Oriented Strand 

Board (OSB) 

MDF: 1,84 1  + Aglom: 

1,42 + OSB: 0,44 

Crescente nos 

últimos anos 

Pastas e 

celulose 

Pinus e 

Eucalyptus 
50 2 - Centro-Sul, Centro-

Oriental e Sudeste 
Papel, celulose, pasta mecânica 

1Cel: 4,92 + PAR3 

0,45 

Energia 

Eucalyptus, 

bracatinga e 

nativas 

- - Todo o Paraná 

Carvão, energia (residências, 

secagem de grãos, avicultura, 

alimentos e bebidas, cerâmicas, 

papel e celulose) 

~ 8,0 

(IBGE, 2009) 



30/88  

6.2–Produtos Florestais: Histórico de Santa Catarina 

Produtos 

- Assim como no Paraná, os plantios florestais em Santa Catarina iniciaram com 

o incentivo fiscal, vigente de 1966 a 1987, com plantios de espécies de Pinus; 

- O mercado de Santa Catarina também é muito diversificado, com destaque 

para a indústria de móveis, papel kraft, celulose e embalagens, serrados, 

compensados e painéis;  

-Na pauta de exportações, os produtos florestais estão em 3º lugar, ficando 

atrás apenas de carnes e metais; 

-Concentram-se na Região Sul, os principais pólos moveleiros do país. A região é 

líder na exportação de móveis e realizou, em 2010, 90% de toda exportação do 

setor mobiliário do País (CONSUFOR, 2011); 

-O Estado de Santa Catarina é o segundo maior exportador brasileiro de móveis 

(31%),  segundo em compensado de Pinus (28%) e segundo em serrados de 

Pinus (40%). O Estado também lidera as exportações de papel Kraft (CONSUFOR, 

2011); 

- Santa Catarina possui a segunda maior área plantada de Pinus com 31,1% da 

área total nacional (ABRAF, 2011). 



31/88  

   6.2 – Produtos Florestais de Santa Catarina 

Produtos 

~22Mm³  
1 Fonte: PEREIRA, Maria do Carmo Silveira. Produção e consumo de produtos florestais: perspectivas para a região sul com ênfase em Santa Catarina. Florianópolis : 

BRDE/AGFLO/GEPLA, 2003. 51p.     /       2 Fonte: IBGE, 2009.                  / 3 Fonte: FIESC, 2010. 

Segmento 
Matéria-

prima 

Nº 

Empresas 

Nº 

Empregados 
Localização Produtos 

Consumo 
(milhões m³/ano) 

Celulose e 

Pastas 

Pinus e 

Eucalyptus 
2383 18.4773 Região de Canoinhas e 

Campos de Lages 

Papel cartão (kraftliner), sacos 

de papel ou cartão, papel Kraft 
7,52 

Serraria Pinus 2.8603 38.5453 Planalto serrano 
Portas, caixilios, alizares, 

soldeiras... 
4,92 

Chapas 

Compensadas 

Pinus e 

Eucalyptus 
1051 - 

Região de Canoinhas, 

Campos de Lages, Meio 

Oeste catarinenese 

Compensados, laminados 1,82 

Móveis Pinus 21453 27.0483 

São Bento do Sul e Rio 

Negrinho e Oeste 

catarinense 

Móveis 1,42 

Energia 
Eucalyptus 

e Nativas 
- - Todo o Estado 

Carvão, energia (residências, 

secagem de grãos, avicultura, 

alimentos e bebidas, cerâmicas, 

papel e celulose) 

6,22 
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Produtos 

-Historicamente, os plantios florestais no RS são antigos, iniciados em: 
Acacia: 1928, Eucalyptus: 1930 e Pinus 1960; 

 
- O setor possui um faturamento  anual de 8,2 bilhões de R$, 

representando 4% do PIB do RS; 
 

-O Rio Grande do Sul é o 2º maior polo nacional de móveis, representando 
15% da produção nacional (FIERGS, 2011). Em 2011 o Estado liderou as 

exportações com 38% do total; 
 

- A Região Sul tem como principal produto não-madeireiro a produção de 
erva-mate, totalizando 99,9%  (IBGE, 2009); 

 
- Em 2009 foram colhidas 218 mil toneladas de folhas nos ervais nativos do 

país.  O Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar, produzindo 25 mil 
toneladas, 11% da produção total do país (IBGE, 2009); 

 
- O RS é o maior produtor de Acácia Negra, tento obtido em 2009, uma 

produção de 109 mil toneladas de casca (IBGE, 2009); 
 

- Atualmente, o Estado tem importantes projetos de SAF,  através do 
consórcio de espécies exóticas (Pinus e Eucalyptus) com pecuária, palmito, 

erva-mate, dentre outros. 

6.3–Produtos Florestais: Histórico do Rio G. do Sul 
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   6.3 – Produtos Florestais do Rio Grande do Sul 

Produtos 

Segmento 
Matéria-

prima 
Nº Empresas 

Nº 

Empregados 
Localização Produtos 

Celulose e 

Pastas 

Pinus e 

Eucalyptus 

420 

(1 de grande 

porte) 

10.000 
 

Guaiba e municípios da 

porção Leste do Estado 

Celulose de fibra longa e fibra 

curta e papéis não-revestidos 

(offset)  

Tanino Acácia 2 1.000 

Montenegro e Estância Velha  

(Leste do Estado, proximo a 

POA) 

Tanino (acácia também é 

exportada como cavaco) 

Painéis Eucalyptus 3 - 

Montenegro, Glorinha, São 

Leopoldo (Leste do Estado, 

proximo a POA) e Taquari 

MDP, MDF, Pisos 

Móveis Pinus 2.700 33.000 Bento Gonçalves Móveis 

Energia e 

Serrarias 

Eucalyptus, 

Acácia e 

Nativas 

20.000 

35.000 

(só nas 

serrarias e 

marcenarias) 

Todo o Estado 
Serrarias, carvoarias, 

olarias, marcenarias 

1 Fonte: FIERGS/ AGEFLOR 
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Produtos 

6.4–Produtos Florestais: Histórico de São Paulo 
- Os primeiros plantios de Eucalyptus iniciaram entre 1904 e 1916 com 

Navarro de Andrade e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com 

objetivo de produzir madeira para energia para as locomotivas; 

- Nesta fase pioneira, em 1906, o Instituto Florestal, sob o nome de 

Serviço Florestal, inicia pesquisas com espécies nativas e exóticas com 

potencial madeireiro; 

- Em 1920 a Companhia Melhoramentos de São Paulo foi a primeira 

indústria de papel e celulose privada a iniciar um programa de pesquisa 

com espécies de coníferas exóticas e testando plantios com Araucária; 

- Atualmente a produção florestal de São Paulo está baseada nos 

gêneros Eucalyptus e Pinus, conduzidos, principalmente, pelas grandes 

empresas de celulose e papel e chapas; 

-O Estado de São Paulo destaca-se nacionalmente pela indústria de papel 

e celulose, com os seguintes dados: maior produtor de celulose de fibra 

curta, com 31% do mercado e maior produtor nacional de papel, com 

45% do mercado (BRACELPA, 2010); 

-Os plantios representam ~5,0 bilhões de reais no valor da produção 

agropecuaria de São Paulo (4,0 bilhões de reais de Eucalyptus e com 0,7 

bilhões de Pinus). É o terceiro maior valor de produção vegetal do Estado 

(1º cana, 2º pastagem) (IEA,2010). 
Fonte: IPEF 
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Segmento 
Matéria-

prima 

Nº 

Empresas 

Nº 

Empregados 
Localização Produtos 

Consumo 
(milhões m³/ano)1 

Celulose e 

Pastas 
Eucalyptus - - Região Nordeste 

Celulose de fibra curta e papel 

(escrever e imprimir e offset) 
26,91 

Chapas2 Eucalyptus - - 
Região de Sorocaba e 

Bauru 

MDF, MDP, painéis e chapas de 

fibra de madeira 
3,5 

Processo 

Mecânico3 

Nativas, 

Pinus, 

Eucalyptus 

- - 
Grande São Paulo, 

Mirassol, Votuporanga 
Móveis residenciais 6,5 

Energia 
Eucalyptus 

e Nativas 
- - Todo o Estado Carvão e madeira para energia 11,88 

   6.4 – Produtos Florestais de São Paulo 

Produtos 

~48,79Mm³  
1 Fonte:: INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA – IEA, Índice de preço de eucalipto – produtor – estado de São Paulo, 2009 
2 Aglomerado, MDF, chapas de fibra, OSB 

3 Compensados, madeira serrada, produtos de maior valor agregado e lâminas 
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Produtos 

6.5–Produtos Florestais: Histórico de Minas Gerais 
- Em 1925 foi implantada a primeira usina integrada da América do Sul, a 

Companhia Siderúrgica Belgo Mineira. Em 1937 essa empresa iniciou a sua 

segunda aciaria, usando carvão vegetal; 

- Em 1940 a Belgo Mineira inicia um programa de experimentação florestal 

baseado no gênero Eucalyptus; 

-Na segunda metade do século XX houve um aumento da demanda por carvão 

vegetal para as indústrias de ferroligas e silício metálico. Esse segmento é hoje o 

terceiro maior consumidor de carvão de MG; 

-Atualmente, o carvão vegetal ainda possui uma posição de grande importância na 

economia brasileira, em especial para Minas Gerais (~65% do consumo nacional), 

principal estado produtor e consumidor, onde ocupa posição de destaque no setor 

siderúrgico, no qual contribui para a produção de ferro-gusa, aço e ferro-liga; 

-Criado em 1962, o IEF (Instituto Estadual de Florestas) ajudou a ampliar e 

desenvolver o setor florestas de Minas, através de projetos de fomento florestal 

(mais de 45 anos) e estímulo a ampliação das áreas de reflorestamento, visando 

o auto-suprimento e redução da pressão sobre as matas nativas; 

- O crescimento dos plantios em MG também são advindos da necessidade de 

reposição florestal (Portaria IEF 08/04/1996) e da Lei Estadual 14.309 (2002), a 

qual determina que a madeira de floresta nativa deverá compor só 5% da 

demanda até 2018;  

- MG possui a maior área de florestas plantadas no Brasil, com 1.640 mil hectares 

(25% do total nacional). Fonte: IPEF 

Mudas de Candeia 
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Segmento 
Matéria-

prima 

Nº 

Empresas 

Nº 

Empregados1 
Localização Produtos 

Consumo 
(milhões m³/ano)2 

Metalurgia e 

carvão 

vegetal 

Eucalyptus 

e nativas 

63 (ferro-

gusa) + 40 

(integradas) 

1.492 mil 
Norte de Minas e  

Jequitinhonha 

Siderurgia integrada, ferro-

gusa, aço e ferroligas 
25,0 1 

Celulose e 

papel 
Eucalyptus 1 240 mil Belo Oriente Celulose branqueada 5,4 2 

Móveis Eucalyptus 

e Nativas 
1650 270 mil 

Ubá, Uberlândia, Rio 

Pardo de MG 
Móveis residenciais 0,9 

Lápis Pinus 1 2 mil 
Região do Prata - 

Triângulo mineiro 
Lápis 0,1 

Chapas e 

demais 

produtos 

Eucalyptus 1 (chapa) 82 mil 
Triângulo mineiro, 

Uberaba 
MDP, MDF, caxotaria 1,4 

Lenha 
Eucalyptus 

e Nativas 
- - Todo o Estado Lenha 3,7 

   6.5 – Produtos Florestais de Minas Gerais 

Produtos 

~36,5Mm³  
Fonte:  1AMS: Associação Mineira de Silvicultura 

           2IBGE ~2086mil  
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   7.1 – Mercado Florestal no Paraná: OFERTA 

Mercado 

A área ocupada por plantios florestais de Eucalyptus e Pinus no Brasil totalizou 6,5 milhões de hectares, sendo 73,0% correspondente à 

área de plantios de Eucalyptus e 27,0% a plantios de Pinus. No Estado do Paraná a área é de 848 mil hectares, sendo 161 mil de Eucalyptus 

(19%) e 687 mil de Pinus (81%) (ABRAF, 2010). 

Ao analisar o histórico da área plantada no Paraná, evidencia-se uma evolução muito aquém do potencial do Estado, com um crescimento 

corrente anual estimado em 1,6%. Especificamente para o gênero Pinus, o crescimento foi ainda menor, de apenas 0,4%. Já o 

crescimento de Eucalyptus foi maior, calculado em 7,8%. 

 

No contexto nacional, o Estado do Paraná detêm o terceiro maior maciço plantado, ficando atrás apenas dos Estados de Minas Gerais e 

São Paulo. O gênero Pinus tem uma grande relevância para o Estado, liderando o ranking de área plantada com 31,9% da área total 

nacional. 

Histórico da 
Área 

Plantada no 
Paraná 
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   7.1 – Mercado Florestal no Paraná: OFERTA 

Mercado 

Baseando-se no mapa inicial de uso do solo que está em fase de desenvolvimento pelo ITCG, a área 

plantada do Estado é de 763 mil hectares. Tal mapa foi constituído com o uso de imagens SPOT 2005, com 

resolução de 5m.  
Distribuição dos 

Produtores 

Basicamente, os produtores e 

consumidores de madeira estão 

localizados na porção Leste do Estado. 

Existem 4 regionais de grande 

concentração da atividade florestal: 

 

-Região 1: Tibagi, Telêmaco Borba, 

Ortigueira, Reserva 

-Região 2: Jaguariaíva, Sengés, Arapoti, 

Piraí do Sul 

-Região 3: Cerro Azul, Rio Branco do 

Sul, Itaperuçu, Tunas do Paraná, 

Bocaiúva do Sul 

-Região 4: Piên, Rio Negro, Campo do 

Tenente, Tijucas do Sul 
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   7.1 – Mercado Florestal no Paraná: OFERTA 

Mercado 

Com base na área plantada anual da ABRAF e em médias de produtividade por gênero, 

estima-se que a oferta anual de madeira no Estado seja de 28 milhões de m³. 
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Apesar de ter sido apresentado dados semelhantes de oferta (28Mm³) e demanda (26Mm³), o que caracterizaria 

um equilíbrio no balanço de madeira, acredita-se que o consumo atual do Paraná esteja muito subestimado, 

principalmente no consumo de madeira para energia. Atualmente, a SEAB trabalha em um projeto de “Censo de 

Consumidores de Madeira do Paraná”, entretanto tal trabalho será finalizado em 2013. 
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7.2 – Mercado Florestal em Santa Catarina: OFERTA 

Mercado 

No Estado de Santa Catarina a área é de 648 mil hectares, sendo 102 mil de Eucalyptus e 546 mil de Pinus. Santa Catarina 

possui o segundo ranking de área plantada de Pinus com 31,1% da área total nacional (ABRAF, 2011). 

- Em Santa Catarina, entre 2005 a 2010, houve um crescimento médio anual de 2,1% na área total plantada; 

- O crescimento está bem acentuado nos plantios de Eucalyptus, com um crescimento médio anual de 11,1%;  

-Já na área de plantios de Pinus, entre 2008 e 2010 houve um decréscimo na área plantada de, aproximadamente, 6 mil hectares. 

Tal fato ilustra uma tendência de conversão de áreas de Pinus para Eucalyptus; 

- Acredita-se que há uma subestimativa de área plantada no Estado, principalmente nas pequenas áreas de Eucalyptus para energia. 

Histórico da 
Área 

Plantada em 
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7.2 – Mercado Florestal em Santa Catarina: OFERTA 

Mercado 

Com base na área plantada anual da ABRAF e em médias de produtividade por gênero, estima-se que a 

oferta anual de madeira no Estado seja de 21 milhões de m³. 

Oferta 
Estimada 

de 
Madeira 
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-Apesar de haver um equilíbrio entre oferta e demanda em SC (~22Mm³), existe déficit de madeira para energia no Estado, a qual  

possivelmente não está sendo bem refletida nos dados fornecidos pelo IBGE. Constata-se que atualmente as empresas estão 

cortando Eucalyptus antes da sua idade prevista de corte, em função da escassez de madeira no mercado e preço elevados;  

- Destaca-se, também, a importância que o Eucalyptus começa a ter como opção de madeira grossa. Algumas indústrias de móveis 

no Estado já começaram a testar o Lyptus (eucalyptus desenvolvido pela Fibria destinado a serrarias).  
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7.3 – Mercado Florestal no Rio G. do Sul: OFERTA 

Mercado 

O Rio Grande do Sul possui uma área plantada estimada em 744 mil ha,  
sendo 301 mil ha de Eucalyptus, 268 mil de Pinus e 174 mil ha de Acácia (AGEFLOR, 2009). 

Histórico da 
Área 

Plantada no 
Rio G. do Sul 

-O crescimento anual médio foi de +10,6%, com aumento substancial nas suas 3 principais culturas (Pinus, Eucalyptus e Acácia); 
- Com esse maciço, o Rio Grande do Sul é o quarto estado com maior área plantada do país, representando 2,6% da área 
territorial do Estado, quando comparado com os dados da ABRAF; 
- Estima-se que ainda haja mais 30 mil ha de Erva-mate; 
- Em função dos baixos preços e da dificuldade de exportação, o Estado vivencia uma substituição das áreas de acácia por 
Eucalyptus; 
- Assim como nos demais Estados do Sul, acredita-se que há uma subestimativa de área plantada no Estado, estimando-se que 
haja, aproximadamente, 1 milhão de hectares plantados no Estado. 
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7.3 – Mercado Florestal no Rio G. do Sul: OFERTA 

Mercado 

Com base na área plantada anual da ABRAF e em médias de produtividade por gênero, estima-se que a oferta 
anual de madeira no Estado seja de 22 milhões de m³. 

  

-No RS a silvicultura é uma atividade submetida a Licenciamento Ambiental desde 2006 seguindo normas do  Zoneamento 

Ambiental para a Atividade de Silvicultura no RS, aprovado pelo CONSEMA em 2009; 

- O zoneamento ambiental é exclusivo para a atividade de silvicultura e foi baseado em 3 critérios que o tornam inexequível: 

distância entre maciços, tamanho dos maciços e % de ocupação das bacias; 

- Em 2006 o RS perdeu 3 grandes investimentos em empresas de grande porte de celulose e papel. Se tais plantios tivessem sido 

implantados, hoje o Estado teria, no mínimo, mais 300 mil ha de plantios de Eucalyptus. 
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7.3 – Desafios do Setor Florestal no Rio G. do Sul 

Mercado 

1. Zoneamento e Licenciamento Ambiental para Silvicultura; 

2. Lei da Mata Atlântica: Lei Federal 11.428 de 22/12/2006 e ecossistemas associados  (campos de altitude, restinga); 

3. Criação de Novas Unidades de Conservação: Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pelotas e dos Campos de Cima da Serra 

(Proposta do ICMBio, área de 270 mil ha); 

4. BIOMA PAMPA:  

 a) Proposta de Emenda Constitucional (PEC 237/08) do Dep. Pedro Wilson (PT- Goiás), de incluir Campos Sulinos 
no Art 225 da Constituição Federal, como patrimônio nacional  - Bioma Pampa . Também recente PEC de Fernando 
Marroni, do RS; 

 b) Proposta encaminhada à UNESCO para instituir nos Campos Sulinos(RS), pampas (Argentina,  Uruguai e 
Paraguai) em uma Reserva da Biosfera. 

5. Venda de Terras a Estrangeiros: Parecer da CGU aprovado pelo Presidente limita venda de terras a estrangeiros ou 

empresas controladas por estrangeiros em 5 mil ha. Assunto será discutido na Câmara Setorial de Floresta 

Plantadas do Ministério da Agricultura. 

Dados sócio-econômicos do Bioma Pampa (empreendimentos perdidos) : 

• IDH RS: 0,81  x IDH Pampa (RS): 0,68; 

• Área a ser implantada:  420mil ha (3,0 % do Bioma Pampa); 

• Área plantada no RS seria de: 1,15 milhões ha, ou seja,  4 % do RS; 

• Nº de empregos não gerados:  40.000 empregos diretos; 

• Taxa de Retorno da Cultura Eucalyptus (SP): 13,0 % a.a x  
TIR da Pecuária extensiva no Bioma Pampa: 0,25 % a.a. 
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7.4 – Mercado Florestal em São Paulo: OFERTA 

Mercado 

A área ocupada por plantios florestais de Eucalyptus e Pinus em São Paulo totaliza em 1,207 milhões de hectares, sendo 86,6% 

(1,044 milhões ha)  de Eucalyptus e 13,4%  (162 mil ha) de Pinus (ABRAF, 2010). 

-Entre os anos de 2005 a 2010, obteve-se um crescimento médio anual de 4,2% na área total plantada no estado;  

- São Paulo é detentor do segundo maior maciço com florestas plantadas; 

- Há, também, uma redução da área de Pinus. De 2006 para 2010 houve uma redução de 52,5 mil ha, ou seja, 13,1 mil ha anuais. O 

Estado também mostra uma tendência de conversão de áreas: Pinus para Eucalyptus. 

Histórico da 
Área 

Plantada em 
São Paulo 
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7.4 – Mercado Florestal em São Paulo: OFERTA 

Mercado 

Com base na área plantada anual da ABRAF e em médias de produtividade por gênero, 

estima-se que a oferta anual de madeira no Estado seja de 50 milhões de m³. 

Oferta 
Estimada 

de 
Madeira 

-O gráfico mostra um equilíbrio entre oferta e demanda em SP (~50Mm³); 

- Em função dos elevados preços de terra, concorrência com agricultura e a pecuária, é possível que não haja mais aumento na 

área plantada no Estado; 

-  Estima-se que ainda haja mais 80 mil ha de Seringueira (Hevea brasiliensis), colocando o Estado de São paulo como o maior 

produtor nacional de borracha, com 55% de toda a produção. 
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Histórico da 
Área 

Plantada em 
Minas 
Gerais 

Minas Gerais é o estado que possui a maior área nacional de plantios florestais, totalizando 1.636 mil de hectares,  sendo 1.500 

mil ha de Eucalyptus e 136 mil ha de Pinus (AMS, 2011) 

7.5 – Mercado Florestal em Minas Gerais: OFERTA 

Mercado 

‐ O estado de Minas Gerais também é o detentor do maior maciço plantada de Eucalyptus do país, representando 32% 
da área total plantada com esse gênero; 

‐ Entre 2005 e 2011 o estado obteve uma média de crescimento de 4,0% nas áreas de floresta plantada; 

‐ O Eucalyptus obteve um crescimento de 4,7%. Já no Pinus houve um decréscimo de 1,6%, demonstrando a tendência 
nacional de conversão de gêneros. 

1.119 1.181 1.218 1.278 1.300
1.400

1.500

150
146 143

145 140
136

136

1.269
1.327 1.362

1.423 1.440
1.536

1.636

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(K
 h

a)

Pinus Eucalyptus

CAGR: + 4,0%

CAGR Pinus:  -1,6%

CAGR Euc:  +4,7%



49/88  

36,1
38,6

40,3
42,9 44,3

48,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

(M
 m

³)

Eucalyptus Pinus

Com base na área plantada anual da AMS / ABRAF e em médias de produtividade por gênero, 

estima-se que a oferta anual de madeira no Estado seja de 48 milhões de m³. 

7.5 – Mercado Florestal em Minas Gerais : OFERTA 

Mercado 

Oferta 
Estimada 

de 
Madeira 

-O balanço de oferta x demanda mostra um “superávit” de madeira em MG; 

- Entretanto, é possível que haja uma subestimativa atual do consumo de madeira, considerando: (i) um aumento de volume de made ira 

consumido para carvão proveniente de florestas plantadas; (ii) dados resultantes da crise de 2008, refletindo um decréscimo d e 

consumo de madeira (muito inferior a capacidade instalada das indústrias); (iii) falta de dados atualizados e consolidados;  

- Portanto, faz-se necessário um melhor levantamento de consumo no Estado, possibilitando concluir o balanço de oferta x demanda de 

madeira com maior precisão e confiabilidade. 
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8.0 – Pontos de Destaque na Região Sul 

Pontos de Destaque 

- O setor florestal no Sul do Brasil é uma das atividades econômicas mais importantes em todos os Estados, com plantios iniciados a 

partir de 1930; 

-Os produtos florestais fabricados no Sul são altamente diversificados e provenientes de plantios florestais; 

- A área total soma 2,24 milhões de ha, ou seja, 32% da área total plantada no Brasil. Destacam-se os gêneros Pinus, Eucalyptus e 

Acácia; 

 

 

 

 

 

 

 

-Há uma tendência de conversão de área de Pinus para Eucalyptus, principalmente em função da redução na idade de corte e 

aumento de produtividade; também há uma tendência de conversão das áreas de acácia para Eucalyptus, em função da queda de 

preços e dificuldade nas exportações de cavacos; 

-Analisando o mercado, há um déficit de madeira de toras finas, principalmente para energia. Em contrapartida, atualmente há uma 

retração no mercado de toras grossas (serraria, móveis, lâminas); 
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8.0 – Pontos de Destaque na Região Sul 

Pontos de Destaque 

- Existem linhas de crédito para o setor, com recursos financeiros suficientes. Entretanto, no PR foram apontados problemas na 

ponta da cadeia: entre o gerente do banco e o produtor;  

- A carga tributária difere entre os estados basicamente no ICMS, variando de 7% a 17%; 

- Existem inúmeras instituições envolvidas no setor florestal: secretarias, órgãos de extensão, universidades. Os órgãos de extensão 

são bastante atuantes e com capilaridade em todos os municípios. Entretanto, seus profissionais e a assistência fornecida é 

agrícola e com pouco conhecimento em silvicultura; 

- Existem 15 cursos de engenharia florestal e madeireira, totalizando 886 vagas / ano; 

- Os Estados diferenciam-se nos modelos de fomento e assistência técnica, com destaque para o Paraná que possui o modelo mais 

completo; 

-As linhas de pesquisa existentes englobam toda a área florestal.  Talvez o gargalo esteja na transformação do conhecimento em 

resultados práticos no campo; 

-A legislação atual no Paraná é restritiva. Em SC, com o atual código estadual que diverge do federal, há uma grande insegurança 

jurídica e divergência entre os órgãos; 

- Entre os Estados do Sul, é no RS aonde a legislação estadual apresenta a maior restrição aos plantios florestais. A exigência do 

licenciamento ambiental, baseado no zoneamento para silvicultura, impede o desenvolvimento do setor por inúmeros motivos: o 

zoneamento restringe as áreas de plantio e proibe grandes maciços, o que por si só já inviabiliza grandes empresas; a 

documentação exigida é extensa e requer assinatura de um responsável técnico, tornando o projeto extremamente caro para 

pequenos produtores; o tempo médio de aprovação de um projeto de licenciamento é de mais de 1 ano, além da necessidade de 

renovação da licença a cada 4 anos; a aprovação de crédito só ocorre em áreas licenciadas. A simplificação e eliminação de 

gargalos da legilação serão de suma importância para o sucesso ou fracasso de um programa extenso de fomento florestal. 
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8.1 – Pontos de Destaque na Região Sudeste 

Pontos de Destaque 

- O setor florestal no Sudeste do Brasil é uma atividade econômica muito importante nos Estados de SP, MG e ES, com plantios 

iniciados há mais de 100 anos; 

- SP destaca-se na produção de celulose e papel e MG na produção de carvão vegetal e metalurgia. Os produtos florestais são 

provenientes de plantios florestais, com predominância do Eucalyptus; 

- Em MG, assim como no Sul, há uma tendência de conversão de área de Pinus para Eucalyptus; 

- Existem linhas de crédito para o setor, com recursos financeiros suficientes. Entretanto, em MG foram apontados problemas na 

ponta da cadeia: entre o gerente do banco e o produtor;  

- A carga tributária difere entre os estados basicamente no ICMS, variando de 7% a 12%; 

- Existem inúmeras instituições envolvidas no setor florestal: secretarias, órgãos de extensão, universidades. O IEF (Instituto 

Estadual de Florestas), em MG, é um órgão de extensão bastante atuante e com capilaridade em todos os municípios, com extenso 

conhecimento em silvicultura; 

- O modelo de fomento e assistência técnica praticado em MG pelo IEF (tanto para plantios quanto para recuperação) é bastante 

difundido dentro do Estado e serve como o melhor modelo praticado dentre os Estados visitados neste estudo; 

- Em SP e MG existem 9 cursos de engenharia florestal e madeireira, totalizando 333 vagas / ano; 

-As linhas de pesquisa existentes englobam toda a área florestal; 

-A falta de legislação  especifica para florestas plantadas, em SP, deixou o Estado setor vulnerável juridicamente. Em contrapartida, 

em outros quesitos ambientais o Estado conta com um excesso de regulamentações; 

-Em MG também existem restrições legais. Porém, pela atuação do IEF, o Estado tem condições de solucionar problemas relativos às 

restrições legais (ex. regulamentação para manejo da candeia e implantação de serviços ambientais). 
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 Conteúdo do Anexo 

 Anexos 

Anexo I Matriz Resumo 

Anexo II Marco Regulatório - Legislação Ambiental 

Anexo III Competências Legais 

Anexo IV Principais projetos: UDESC/CAV, UNOESC, 

UNESP 
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 Anexo I: Matriz Resumo de Dados: Sul 

 Anexo I 

Item PR SC RS 

1. Linhas de crédito 

estaduais 
Não há Não há Não há 

2. Carga tributária (ICMS) 12% 12% a 17% 7% a 12% 

3. Legislação Restritiva 
Legislação federal e estadual 

conflitante. Falta de uniformização 

Extremamente restritiva. Licença 

ambiental impede formação de 

novos maciços 

4. Instituições 

Secretarias agrícolas e órgãos de extensão 

muito representativos. Instituições de pesquisa 

de renome (Embrapa, Iapar). Associações de 

classe atuantes 

Secretarias agrícolas e órgãos de 

extensão muito representativos. 

Associações de classe atuantes 

Secretarias agrícolas e órgãos de 

extensão muito representativos. 

Associações de classe muito 

atuantes 

5. Instituições de Ensino 

(Eng florestal e madeireira) 

6 cursos; 428 vagas; 210 formandos; 170 no 

mercado; 29 mestrados e 12 doutorados / ano 

5 cursos; 232 vagas; 165 

formandos; 134 no mercado / ano 

4 cursos; 226 vagas; 131 formandos; 

103 no mercado; 14 Mest.; 7 Dout 

6. Assistência técnica 
Modelo sofisticado de fomento, envolvendo a 

EMATER, as empresas e os produtores rurais 

Modelo mais simples, resumido em 

assistência técnica 

Modelo mais simples, resumido em 

assistência técnica 

7. Linhas de Pesquisa 
Linhas em todas as áreas da engenharia 

florestal 

Linhas em todas as áreas da 

engenharia florestal 

Linhas em todas as áreas da 

engenharia florestal 

8. Produtos 

Diversificado: serrados, pastas, celulose, 

painéis, lenha... provenientes de plantios 

florestais 

Diversificado: embalagens, móveis, 

serrados, lenha... provenientes de 

plantios florestais 

Diversificado: celulose, MDF e MDP, 

móveis, tanino, lenha... provenientes 

de plantios florestais 

9. Mercado 

Mercado de tora fina em crescimento (energia, 

celulose). Retração no mercado de toras 

grossas (serrados, lâminas...) 

Mercado de tora fina em crescimento 

(energia, celulose). Retração no mercado 

de toras grossas (serrados, lâminas...) 

Mercado de tora fina em 

crescimento. Retração no mercado 

de acácia 
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 Anexo I: Matriz Resumo de Dados: Sudeste 

 Anexo I 

Item SP MG 

1. Linhas de crédito estaduais Não há Não há 

2. Carga tributária (ICMS) 7% a 12% 7% a 12% 

3. Legislação 
Em alguns topicos: excesso de regulamentação /nos 

demais: ausença de regulamentação 

Maior dinamismo do Estado par resolver 

restrições legais 

4. Instituições 

Secretarias agrícolas e órgãos de extensão pouco 

atuantes. Instituições de pesquisa de renome (IPEF, 

FF, IF). Associações de classe atuantes 

IEF muito atuante. Instituições de pesquisa de 

renome (UFV, UFLA). Associações de classe 

atuantes 

5. Instituições de Ensino (Eng 

florestal e madeireira) 

5 cursos; xx vagas; xx formandos; xx no mercado; xx 

mestrados e xx doutorados / ano 

4 cursos; xx vagas; xx formandos; xx no 

mercado; xx mestrados e xx doutorados / ano 

6. Assistência técnica Restrito entre as empresas e os produtores rurais 
Modelo de fomento e assistência técnica 

bastante difundido. Exemplo para o país 

7. Linhas de Pesquisa 
Mais de 100 anos de pesquisa em todas as áreas da 

engenharia florestal 

Linhas em todas as áreas da engenharia 

florestal. Foco em Eucalyptus 

8. Produtos 
Concentrado: pastas, celulose, chapas e borracha  

provenientes de plantios florestais 

Concentrado: carvão, metalurgia e celulose, 

provenientes de plantios florestais 

9. Mercado Mercado em equilíbrio Superávit de madeira 
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   Anexo II – Legislação Ambiental Federal 

Anexo II 

Legisla

-ção 
Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Lei 
Presidência 

República 
4771 15/09/1965 Código Florestal 

Lei 
Presidência 

República 
11.428 22/12/2006 

Estabelece diretrizes para a conservação, a proteção, a regeneração e a utilização 

do Bioma Mata Atlântica, patrimônio nacional 

Decreto MMA 5.153 23/07/2004 
Aprova o Regulamento da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM, e dá outras providências 

IN MMA 06 23/09/2008 Reconhece as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção 

IN MMA 06 15/12/2006 
Dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal e dá 

outras providências 
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   Anexo II – Legislação Ambiental do Paraná 

Anexo II 

Legisla

-ção 
Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Decreto 
Governo 

Estado 
6660 21/11/2008 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica 

Portaria IAP 225 26/10/2011 
Determina a necessidade de mais documentos para efeito de corte ou supressão de vegetação 

quando for de utilidade pública ou interesse social na área urbana, mineração e área rural 

Portaria IAP 196 22/09/2011 
Estabelece procedimentos com vistas a disciplinar a venda, doação e transferência de mudas e 

sementes florestais nativas dos viveiros estaduais 

Portaria IAP 195 22/09/2011 
Estabelece os procedimentos administrativos para o Manejo da Bracatinga (Mimosa scabrella) na 

Região de ocorrência da espécie no Estado do Paraná 

Portaria IAP 79 19/04/2011 

Determina que a emissão de licenças nos procedimentos de licenciamentos ambientais das 

atividades potencialmente poluidoras/degradadoras de competência deste Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP, independe da prévia averbação da área de Reserva Legal no imóvel 

Portaria IAP 48 28/03/2011 Proíbe abate de pinheiros adultos, portadores de pinha, nos meses de abril, maio e junho 

Resolução SEMA 41 27/072010 

Autorizar nos termos da Instrução Normativa do MMA, nº 5, de 08 de setembro de 2009, artigo 1º, a 

implantação de ações com a finalidade de recuperar e preservar as condições ambientais das 

Áreas de Preservação Permanente – APP, no entorno de nascentes no Estado do PR, garantindo 

assim a melhoria de qualidade de vida e o aumento da disponibilidade de água, incentivando os 

proprietários rurais a recuperarem as nascentes existentes em suas propriedades 



58/88  

 Anexo II – Legislação Ambiental do Paraná          (continuação) 

Anexo II 

Legisla

-ção 
Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Resolução SEMA 19 26/03/2010 
Estabelece normas e procedimentos para a proteção e utilização do PALMITO, Euterpe edulis 

Martinus, no Estado do Paraná 

Resolução SEMA 13 24/03/2010 
Institui modelos, procedimentos e conceitos aplicáveis na recuperação de Reserva Legal para o 

agricultor familiar e empreendedor familiar rural 

Resolução SEMA 45 31/07/2008 
Institui critérios, normas, procedimentos e conceitos aplicáveis ao uso de espécies exóticas na 

recuperação de reserva legal 

Resolução 

conjunta 

SEMA/ 

SEAB 
04 23/04/2009 

Institui Câmara Técnica de Metodologias para a Recuperação da Reserva Legal em atendimento ao 

estabelecido pelo grupo de trabalho instituído pela Resolução Conjunta 03 de 2008 

Resolução 

conjunta 

IBAMA/ 

SEMA/IAP 
07 18/04/2008 

 Regulamenta a exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação 

do Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas 

Resolução 

conjunta 

IBAMA/ 

SEMA/IAP 
02 16/01/2008 

Estabelece normas e procedimentos para regularização ambiental de tanques, viveiros, açudes, 

pequenos reservatórios e lagoas destinados para produção de peixes em águas continentais no 

Estado do Paraná 

Resolução 

conjunta 

IBAMA/ 

SEMA/IAP 
47 13/10/2007 

Estabelece normas e procedimentos para regularização ambiental de produção e transporte de 

carvão de origem vegetal 

Resolução 

conjunta 

IBAMA/ 

SEMA/IAP 
46 13/10/2007 

Estabelece normas e procedimentos para regularização ambiental de produção e transporte de 

cavacos de origem vegetal 

Resolução 

conjunta 

IBAMA/ 

SEMA/IAP 
01 01/05/2007 Dispõe sobre o manejo da bracatinga (Mimosa scabrella) no Paraná 
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Anexo II 

Legisla

-ção 
Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Lei 
Governo 

Estado 
14.675 13/04/2009 Institui o Código estadual do meio ambiente e dá  estabelece outras providencias 

IN FATMA 14 21/02/2009 Solicitação simples na exploração da bracatinga (Mimosa scabrella) 

IN FATMA 15 07/10/2009 Averbação de Reserva Legal 

IN FATMA 16 10/12/2010 Recuperação de Áreas Degradadas 

IN FATMA 17 21/02/2008 Pomares cultivo de Palmáceas  e musáceas 

IN FATMA 25 22/12/2008 Aproveitamento  de material lenhosos derrubado por ação da natureza 

IN FATMA 23 25/03/2008 Supressão da vegetação nativa em área rural 

IN FATMA 22 21/02/2008 Manejo florestal sustentado Licença Ambiental Prévia - LAP 

IN FATMA 20 21/02/2009 Florestamento e reflorestamento com essências arbóreas 

IN FATMA 25 22/12/2008 Aproveitamento de material lenhoso derrubado por ação da natureza 
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Anexo II 

Legisla

-ção 
Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

IN  FATMA 35 22/08/2008 Manejo do Palmiteiro (Euterpe edulis) 

IN FATMA 38 19/03/2009 
Requerimento para corte de espécies florestais nativas plantadas 

(ameaçadas de extinção) 

IN FATMA 43 22/02/2008 
Supressão de vegetação (espécies exóticas) em áreas de preservação permanente (APP) em área 

urbana e rural  

IN FATMA 46 22/02/2008 Reposição florestal 

IN FATMA 49 26/02/2009 Exploração seletiva de bracatinga (Mimosa scabrella) 

IN FATMA 57 23/06/2010 Corte de árvores isoladas 

Resolução CONSEMA 03 09/04/2010 
Regulamenta art.290,letra f, da Lei n.º 14675, de 13 de abril de 2008, disciplinando o manejo 

sustentado de povoamentos naturais de erva mate  (Ilex paraguariensis)  
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 Anexo II – Legislação Ambiental do Rio G. do Sul 

Anexo II 

Legisl. Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Lei Governo do estado 13.761 15/07/2011 
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA 

Lei Governo do estado 11.520 03/08/2000 Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul 

Lei Governo do estado 10.350 30/12/1994 Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos 

Lei Governo do estado 9.519 21/01/1992 Institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul 

Decreto Governo do estado 47.175 14/04/2010 Institui no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul o PROGRAMA FLORESTAL RS 

Decreto Governo do estado 47.137 30/03/2010 
Institui o Programa Estadual de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APP's 

- e Reserva Legal, denominado Ambiente Legal 

Decreto Governo do estado 43.339 14/09/2004 

Institui o Selo de Compensação Ambiental - SCA - a ser utilizado por Empreendedores que 

aplicarem recursos oriundos de Medida Compensatória ao Licenciamento Ambiental em 

Unidades de Conservação do Estado do RS 

Decreto Governo do estado 43.324 31/08/2004 Regulamenta o Sistema de Controle de Produtos Florestais Nativos 

Decreto Governo do estado 41.467 08/03/2002 
Regulamenta a utilização do Cadastro Florestal Estadual, da Ficha de Controle Florestal e 

do Rótulo Florestal 

Decreto Governo do estado 38.355 01/04/1998 
Estabelece as normas básicas para o manejo dos recursos florestais nativos do Estado do 

Rio Grande do Sul de acordo com a legislação vigente 
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Anexo II 

Legisl. Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Lei 
Governo 

do estado 
35.439 18/08/1994 

Regulamenta a obrigatoriedade da manutenção e da formação de florestas próprias plantadas 

para os consumidores de matéria-prima florestal 

Resolução CONSEMA 
187/08 

227/09 
09/04/2008 Aprova o Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura no Estado do Rio Grande do Sul 

Resolução CONSEMA 247/10 21/05/2010 Aprova o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente para o (exerc 2011) 

Resolução CONSEMA 257/11 08/04/2011 
Prorroga o prazo para cadastramento dos empreendimentos de silvicultura de porte médio, 

pequeno e mínimo 

Inst 

Normativa 
SEMA 01/07 28/06/2007 

Dispõe sobre o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais no 

Estado e implementação das formas de licenças para o transporte e o comércio de produto 

florestal oriundo de espécies nativas. 

Inst 

Normativa 

DEFAP/ 

SEMA 
01/06 04/08/2006 Trata da reposição obrigatória oriunda dos processos de licenciamento 

Inst 

Normativa 

DEFAP/ 

SEMA 
02/02 21/10/2002 

Estabelece a padronização dos procedimentos de licenciamento para o aproveitamento de árvores 

caídas por fenômenos naturais, e dá outras providências 

Resolução FEPAM 001/07 15/06/2007 

Dispõe sobre a implementação da Licença Única para atividades de silvicultura e Licença de 

Instalação e Operação para atividades de assentamento de reforma agrária e a cobrança do 

ressarcimento dos custos desta licença 

Portaria FEPAM 

035/07 

032/07 

068/06 

31/05/2007 Dispõe sobre os procedimentos para licenciamento da atividade de silvicultura no Estado do RS 
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 Anexo II – Legislação Ambiental de São Paulo 

Anexo II 

Legisl. Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Lei Governo Estado 
Constituição do 

Estado de SP  
1989 Capítulo IV do meio Ambiente, dos Recursos naturais e do Saneamento 

Lei  Governo Estado 10.547 02/05/2000 

Define os procedimentos, proibições, estabelece regras de execução e medidas de 

precaução a serem obedecidas quando do emprego do fogo em práticas agrícolas, 

pastoris e florestais e dá outras providencias 

Lei Governo Estado 10.780 09/03/2001 Dispõe sobre a reposição florestal no estado de São Paulo e dá outras providencias  

Lei Governo Estado 11.754 01/06/2004 Dispõe sobre a industrialização e a comercialização de produtos que especifica 

Lei Governo Estado 12.927 23/04/2008 Dispõe sobre a recomposição da Reserva Legal, no âmbito do Estado de São Paulo 

Lei Governo Estado 13.550 02/06/2009   
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação Nativa do Bioma Cerrado no Estado, e 

dá providencias correlatas 

Decreto  Governo Estado 49.141 28/12/1967 
Dispõe sobre a exploração e uso de cerradões, cerrados e campos sujos do Estado e dá 

outras providencias 

Decreto Governo Estado 39.473 07/11/1994 Estabelece normas de utilização das várzeas no Estado de São Paulo 

Decreto Governo Estado 49.566 25/04/2005 
Dispõe sobre a intervenção de baixo impacto em áreas consideradas de preservação 

permanente pelo código Florestal 

Decreto Governo Estado 49.673 06/06/2005 

Estabelece normas para o controle e fiscalização do transporte e armazenamento de 

produtos e sub  -  produtos de madeira de origem nativa no estado de São Paulo e dá 

providencias correlatas 
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Anexo II 

Legisl. Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Decreto 
Governo 

Estado 
49.674 06/06/2005 

Estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de 

madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São 

Paulo e dá providências correlatas 

Decreto 
Governo 

Estado 
49.723 24/06/2005 

Institui o Programa de Recuperação de Zonas Ciliares do Estado de São Paulo e dá providências 

correlatas 

Decreto 
Governo 

Estado 
50.975 21/07/2006 

Institui Grupo de Trabalho para examinar as sugestões de aprimoramento do Decreto nº 50.889, 

de 16 de junho de 2006, que dispõe sobre a manutenção, e composição, condução da regeneração 

natural e compensação da área de reserva legal de imóveis rurais no Estado de São Paulo 

Decreto 
Governo 

Estado 
51.006 27/07/2006 

Institui Grupo de Trabalho para examinar sugestões de aprimoramento do Decreto nº 50.889, de 

16 de junho de 2006, que dispõe sobre a manutenção, ecomposição, condução da regeneração 

natural e compensação da área de reserva legal de imóveis rurais no Estado de São Paulo 

Decreto 
Governo 

Estado 
50.889 16/06/2006 

Dispõe sobre a manutenção, e composição, condução da regeneração natural e compensação da 

área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado de São Paulo e dá providências correlatas 

Decreto 
Governo 

Estado 
53.047 02/06/2008 

Cria o Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, 

produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira – CAD MADEIRA e estabelece 

procedimentos na aquisição de produtos e subprodutos de  madeira de origem nativa 

Decreto 
Governo 

Estado 
52.762 28/02/2008 

Regulamenta a Lei nº 10.780, de 9 de março de 2001, que dispõe sobre a reposição florestal no 

Estado de São Paulo e dá providências correlatas 

Resolução SMA 085 11/12/1988 
Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de 

autorização para supressão de vegetação nativa no Estado de São Paulo 
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Anexo II 

Legisl. Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Resolução  SMA 11 13/04/1992 
Estabelece normas para a exploração da Caixeta  (Tabebuia cassinoides) sob regime de rendimento 

auto - sustentado no Estado de São Paulo 

Resolução 

Conjunta 
SMA/IBAMA 04 03/12/1993 Estabelece normas para o cumprimento da reposição florestal obrigatória no Estado de São Paulo 

Resolução  SMA 16 21/06/1994 Estabelece normas para exploração da palmeira (Euterpe edulis) no Estado de São Paulo 

Resolução 

conjunta 

SAA/SMA/

SRHSO 
04 11/11/1994 

Disciplina a forma e os requisitos para as autorizações para exploração das várzeas no Estado de 

São Paulo 

Resolução  SMA 46 20/09/1995 Dispõe sobre a exploração do jacatirão (Tibouchina spp) através de plano de manejo 

Resolução  SMA 47 26/11/2003 
Fixa orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providencias 

correlatas 

Resolução SMA 08 07/03/2007 
Altera e amplia as resoluções SMA 21 de 21-11-2001 e SMA 47 de 26-11-2003. Fixa a orientação para o 

reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências correlatas 

Resolução  SMA 062 10/09/2008 
Dispõe sobre a suspensão temporária da emissão de autorização de supressão vegetação do Bioma 

Cerrado no Estado de São Paulo 

Resolução SMA 030 14/05/2009 
Estabelece orientação para projetos voluntários de reflorestamento para 

compensação de emissões de gases de efeito estufa 

Resolução SMA 033 22/06/2009 
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para o desenvolvimento de proposta para “Estratégia 

Estadual sobre Espécies Exóticas Invasoras” 
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Anexo II 

Legisl. Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Resolução SMA 006 19/01/2010 
Altera a Resolução SMA nº 51, de 29 de julho de 2009, que dispõe sobre o gerenciamento do 

Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, de que trata o Decreto nº 49.723, de 24 de junho de 2005 

Resolução SMA 027 30/03/2010 

Dispõe sobre procedimentos simplificados de autorização para supressão de vegetação nativa, a 

que se referem os artigos 33 e 34 do Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, 

para pequenos produtores rurais e populações tradicionais visando a agricultura sustentável nas 

áreas de regeneração inicial da Mata Atlântica e dá outras providências 

Resolução SMA 086 21/09/2010 

Altera o artigo 1º da Resolução SMA nº 051, de 29 de julho de 2008, que dispõe sobre o 

gerenciamento do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, de que trata o Decreto nº49.723, de 

24 de junho de 2005 

Resolução SMA 051 23/09/2011 

Altera o inciso I, do artigo 2º, da Resolução SMA nº 123, de 24 de dezembro de 2010, que definiu as 

diretrizes para a execução do Projeto Mina D’Água - Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais, 

na modalidade proteção de nascentes, no âmbito do Programa de Remanescentes Florestais, e 

revogou a Resolução SMA nº 61, de 24 de junho de 2010 
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Anexo II 

Legisl. Órgão Nº Data Procedimentos Técnicos 

Resolução IEF 002 21/12/1992 
Dispõe sobre a reposição florestal obrigatória e plano de autosuprimento no estado de Minas 

Gerais, conforme dispõe a lei 10.561 de 27 de dezembro de 1991 

Lei Gover. Estado 13.047 17/12/1998   Dispõe sobre o uso racional do cerrado nativo ou em estágio secundário de regeneração 

Lei Gover. Estado 14.309 19/06/2002 Dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado 

Lei 
Governo 

Estado 
16.679 10/01/2007 

Dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá nova redação ao inciso I do art. 2º da Lei nº 14.646, de 

24 de junho de 2003, que dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais - Fundhab 

Lei 
Governo 

Estadual 
18.365 01/09/2009 

Altera a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestais e de 

proteção à biodiversidade no Estado, e o art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 25 de janeiro de 

2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, e dá outras providências 

Decreto 
Governo 

Estado 
45.919 01/03/2012 

Altera o decreto n.º43.710, de 8 de janeiro de 2004, que regulamenta a Lei  n.º14.309 de 19 de 

junho de 2002, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado 

Portaria IEF 234 02/12/2005 

Dispõe sobre normas para elaboração e execução de Plano Manejo para Produção Sustentada 

da Candeia - Eremanthus erythropappus e Eeremanthus incanus - no Estado de Minas Gerais e 

revoga disposições anteriores, em especial a Portaria  nº 184, de 10 de dezembro de 2004 

Portaria IEF 09 12/01/2006 

Dispõe sobre procedimentos para a compensação da Reserva Legal quando da sua 

recomposição na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou Reserva 

Particular de Recomposição Ambiental - RPRA, em condomínio, no mesmo bioma 
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Portaria IEF 01 05/01/2007 

Dispõe sobre normas para elaboração e execução de Plano Manejo para Produção  

Sustentada da Candeia - Eremanthus erythropappus e Eeremanthus incanus - 

no Estado de Minas Gerais e dá outras providencias 

Portaria IEF 06 10/01/2008 Dispõe sobre o cadastramento da base florestal das empresas florestais de Minas Gerais 

Portaria IEF 02 12/01/2009 
Cria o Documento  Autorizativo  para Intervenção Ambiental - DAIA em substituição da 

Autorização para Exploração Florestal - APEF 

Portaria IEF 08 08/01/2010 
Dispõe sobre o cadastro e o registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas no Instituto 

Estadual de Florestas - IEF 
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Anexo III 

Sigla Instituição Objetivo Endereço 

APRE 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE 

EMPRESAS DE BASE FLORESTAL 

Congregar as empresas de base florestal, defender os direitos de 

seus associados, manter o intercâmbio entre entidades e 

associações 

Rua da Dr Muricy, 474 sala 51 

Curitiba/PR Tel:(41)3233-7856 

ABIMCI 

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DE MADEIRA 

PROCESSADA MECANICAMENTE 

Unifica e representa empresas ligadas a cadeia produtiva da 

madeira: reflorestadoras, indústrias da madeira, fornecedores de 

insumos e máquinas para a indústria de madeira, agentes e 

importadores de produtos de madeira, além de distribuidores e 

revendedores dos produtos madeireiros 

Av Comendador Franco, 1341 - Ala 

SENAI Empresas. Curitiba/PR 

Tel:(41)3225-4358 

EMATER 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

EXTENSÃO RURAL DO PARANÁ 

Promover o desenvolvimento rural sustentável (fomento, 

assistência técnica e extensão rural) 

Rua da Bandeira, 500 - Cabral 

Tel: (41) 3250-2100 

EMBRAPA 

FLORESTAS 

EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA  

Soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a 

sustentabilidade florestal em benefício da sociedade brasileira 

Estrada da Ribeira, km 111 

Caixa Postal 319 – Colombo/PR  

Tel: (41) 3675-5600 

FAJAR FACULDADE JAGUARIAÍVA Ensino e pesquisa 

Rua Santa Catarina, nº 04 - Bairro: 

Jd.N.S.de Fátima  Jaguariaíva – PR - 

Tel: (43) 3535-2830 

IAP 
INSTITUTO AMBIENTAL DO 

PARANÁ 

Cumprir a legislação ambiental, exercendo, o poder de polícia 

administrativa, controle, licenciamento e fiscalização 

Rua Engenheiros Rebouças 1206 - 

80215-100 - Curitiba (41)3213-3700  

IAPAR 
INSTITUTO AGRONÔMICO DO 

PARANÁ 

Vinculado à SEAB, é o órgão de pesquisa que dá embasamento 

tecnológico as políticas públicas de desenvolvimento rural do 

Estado do Paraná 

Rodovia Celso Garcia Cid, km 375 - 

Três Marcos 86047-902 - Londrina -

 PR  Tel: (43) 3376-2000  
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IPARDES 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E SOCIAL 

É uma instituição de pesquisa vinculada à Secret. de Estado do 

Planejamento. Função: estudar a realidade econômica e social do 

Estado para subsidiar a formulação, a execução, o 

acompanhamento e a avaliação de políticas públicas 

Rua Máximo João Kopp, 274 - Bloco 1 

82630-900 – Curitiba 

(41) 3351-6335 

ITCG 
INSTITUTO DE TERRAS, 

CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS 

Proposição, a coordenação, a execução e o acompanhamento das 

políticas: agrária, fundiária, cartográfica, geodésica e cadastral 

de imóveis rurais no Estado do Paraná 

Rua Desembargador Mota, 3384 – Mercês 
Tel: (41) 3304-700 

PUC-PR 
PONTIFÍCIA  UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO PARANÁ 
Ensino e pesquisa 

Rua Imaculada Conceição, 1155  Prado Velho  

Tel: (41) 3271-1515       

SEAB 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 

E ABASTECIMENTO 

É um órgão da administração direta do Estado do Paraná 

responsável pela execução das políticas públicas voltadas ao 

setor agropecuário, pesqueiro e de abastecimento 

Rua dos Funcionários, 1559 - Juvevê 

Tel: (41) 3313-4000       

SEMA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

E RECURSOS HÍDRICOS 

Formular e executar as políticas de meio ambiente, de recursos 

hídricos, florestal, cartográfica, agrária-fundiária, de controle da 

erosão e de saneamento ambiental 

Rua Desembargador Motta, 3384 - Mercês 
Tel: (41) 3304-7700 

UFPR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ 
Ensino e pesquisa 

Campus III – Jd. Botânico – Setor de Ciênc. 

Agrárias Curso de Eng Florestal / Rua Lothário 

Meissner, 900 Tel: (41) 3360-4206 

UEPG 
UNIVERSIDADE DE PONTA 

GROSSA 
Ensino e pesquisa 

Curso de Agronomia - Campus de Uvaranas – 

Bloco F  Av. General Cavalcanti, 4748 

Tel: (42) 3220-3090 

UNICENTRO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

CENTRO OESTE 
Ensino e pesquisa 

Rua Padre Salvador, 875 – Guarapuava 

Tel: (42) 3621-1000 

UTFPR 
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA 

FEDERAL DO PARANÁ  
Ensino e pesquisa 

Est. p/ Boa Esperança, km4    CEP:85660-000 

Dois Vizinhos Tel: (46) 3536-8900 

 Anexo III – Instituições do Paraná                                       (cont.) 

Anexo III 
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Sigla Instituição Objetivo Endereço 

ACR 
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE 

EMPRESAS DE BASE FLORESTAL 

Promover, apoiar e desenvolver a atividade formadora de 

florestas produtivas, florestas de função ambiental e outras 

formações florestais plantadas, quer seja pela iniciativa de pessoa 

jurídica especializada ou pessoa física 

Rua João de Castro, 68, Ed. Gemini - cj. 

801 88501-160 Lages SC 

Fone: 49 3251-7300 

CIDASC 

COMPANHIA INTEGRADA DE 

DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA 

DE SANTA CATARINA 

Executar ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde 

pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável 

de Santa Catarina 

Rodovia Admar Gonzaga, 1588 – 

Itacorubi – Florianópolis/SC (48) 3329-

6500 

EPAGRI 

EMPRESA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO 

RURAL DE SANTA CATARINA 

Preservar o meio-ambiente, melhorar a qualidade de vida e o 

desenvolver uma agricultura competitiva, promovendo o 

desenvolvimento sustentável dos meios rural e pesqueiro, em 

benefício de toda a sociedade catarinense. Desenvolvimento dos 

Recursos Florestais no Estado 

Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, 

Itacorubi, Caixa Postal 502 

88034-901 Florianópolis, SC, Brasil 

Fone:   (48) 3239-5500   

FACISC 
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 

EMPRESARIAIS DE SC 

Sistema empresarial catarinense na indústria, comércio, 

prestação de serviços, agronegócios, profissionais liberais, 

turismo e demais formas organizadas de desenvolvimento e 

fomento empresarial 

Rua Crispim Mira, 319 – Centro 

Florianópolis, SC  

Tel: (48)-3952-8844 

FAMPESC 
PORTAL DA MICRO E PEQUENA 

EMPRESA 
Desenvolver micro e pequenas empresas através do 

associativismo 

Rua Felipe Schmidt 390 sala 902, 

Centro - Florianópolis / SC. CEP: 88010-

001 Fone/Fax:(48) 3209-1320  

FAPESC 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À 

PESQUISA E INOVAÇÃO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

É uma entidade pública com personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com patrimônio próprio e dotada de 

autonomia administrativa, operacional e financeira. Vinculada à 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Parque Tecnológico ALFA - Rodovia SC 

01 - Prédio CELTA/FAPESC - 5° Andar 

Bairro João Paulo - CEP 88030-000 - 

Florianópolis/SC - Fone : (48) 3215-1200 
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FATMA FUNDAÇÃO  DO MEIO AMBIENTE 

Garantir a preservação dos recursos naturais do estado. 

Fiscalização, lic.ambiental, programa de prevenção e 

atendimento a acidentes com cargas perigosas, 

geoprocessamento, estudos e pesquisas ambientais 

Rua Felipe Schmidt,  485 – 

Centro/Florianópolis 

Tel: (48) 3216-1753 

FIESC 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 

DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

O Sistema FIESC tem o objetivo de fortalecer a indústria 

catarinense. É composto por cinco entidades, com missões 

específicas: FIESC, Serviço Social da Indústria, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, Centro das Indústrias 

de Santa Catarina (CIESC) e Instituto Evaldo Lodi (IEL/SC)  

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 -

  Itacorubi -  88034-001 -

  Florianópolis/SC -  48 3231 4100 -

  48 3334 5623  

FURB 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE 

BLUMENAU 
Ensino e pesquisa 

Rua São Paulo, 3250 – 89030-000- 

Itoupava Seca- Blumenau Santa 

Catarina Tel: (47) 3221-6000 

OCESC 

ORGANIZAÇÃO COOPERATIVAS 

DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

Representa todos os ramos das atividades cooperativistas, 

como órgão representativo do Sistema Cooperativo Estadual 

e Técnico Consultivo do Governo e outras instituições 

nacionais e internacionais 

Rua Vidal Ramos, 224 - Centro, 

Florianópolis -  

Fone:(48) 3224-8833       

 SEAP 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

AGRICULTURA E DA PESCA 

Integra o programa SC rural; agricultura familiar e da pesca; 

defesa agropecuária, cooperativismo e agronegócios 

Rodovia Admar Gonzaga, 1486 – 

Itacorubi Florianópolis/SC  

Fone:(48) 3329-6500 

SDS 

SECRETARIA DE ESTADO DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL 

Recursos Hídricos; Saneamento e Meio Ambiente; Mudanças 

Climáticas; Desenvolvimento Econômico; Cooperativismo; C&T 

Rodovia SC 5, nº 4756 – Ed.Office 

Park, bl.2, 2º andar – Saco Grande II 

Florianópolis/SC Tel:(48) 3953-9000 
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SOCIESC 
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE 

SANTA CATARINA 
Ensino e pesquisa 

Campus: Joinville, São Bento do Sul; 

Florianópolis; Curitiba; Blumenau; Balneário 

Camboriú 

UDESC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 
Ensino e pesquisa 

Av. Luiz de Camões, 2090 - Conta Dinheiro - 

88.520-000 - Lages - SC Tel: (49) 2101-9249 

UFSC 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 
Ensino e pesquisa 

Rodovia Admar Gonzaga Florianópolis/SC  

Fone:(48) 3721-9000 

UNC 
UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO 
Ensino e pesquisa 

Rua Roberto Elke, 86 - Jardim Esperança, 

Canoinhas – SC Tel: (47) 3622-9999  

UNIVILLE 
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE 

JOINVILLE 

Promover formação humanística e profissional de 

referência para a sociedade atuando em ensino, 

pesquisa e extensão e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável 

Rua Paulo Malschitzki, 10 

Campus Universitário - Zona Industrial Caixa 

Postal 246 - CEP 89219-710 - Joinville/SC 

Tel.: (47) 3461-9000       

UNOESC 
UNIVERSIDADE DO OESTE DE 

SANTA CATARINA  
Ensino e pesquisa 

Rua Dirceu Giordani, 696 - Xanxerê - Santa 

Catarina CEP: 89820-000 Tel: (49) 3441- 7054 

UNIPLAC 
UNIVERSIDADE DO PLANALTO 

CATARINENSE 
Ensino e pesquisa 

Avenida Marechal Castelo Branco, 170 - 

Universitário, Lages – SC 

Tel: (49) 3251- 1051 

(continuação) 
Anexo III – Instituições de Santa Catarina          (cont.) 
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AGEFLOR 
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE 
EMPRESAS FLORESTAIS  

Congregar e representar as empresas com finalidade produtiva, a 

industrialização e a comercialização de produtos de base florestal, 

basicamente oriundos de florestas plantadas, buscando contemplar os 

aspectos sociais, ambientais, econômicos e tecnológicos 

Travessa Francisco Leonardo Truda, 

40, sala 171, 17º Andar, Centro 

CEP 90010-050, Porto Alegre-RS 

Fone: (51)3227-6480 ou 3221-6116  

CESNORS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR NORTE - RS Ensino e pesquisa 

Linha Sete de Setembro s/n - BR386 

KM40 / UFSM - Campus Frederico 

Westphalen-RS 

CIENTEC 
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA  
Produzir soluções tecnológicas para o desenvolvimento da sociedade 

Rua Washington Luiz, 675 – POA  

Fone: (51) 3287.2000 / 3224.5965 

EMATER 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

DO RIO GRANDE DO SUL 

Promover o Desenvolvimento Rural Sustentável por meio de ações de 

assistência técnica e extensão rural, mediante processos educativos e 

participativos, visando o fortalecimento da agricultura familiar e 

criando condições para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida da população gaúcha  

Rua Boatafogo, 1051 – Menino de 

Deus POA, RS, Brasil 

Fone:  (51) 2125-3020   

FAPERGS 
FUNDAÇÃO DE AMPARO A 

PESQUISA DO ESTADO DO RS 

Introduzir e fomentar a pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico e inovação nas instituições de pesquisa e no setor 

produtivo, buscando a articulação junto aos diferentes setores 

Rua Carlos Chagas, 55 – 3° andar – 

90030-020  Fone: (51) 3221.3296  

FEPAGRO 
FUNDAÇÃO DE ESTADO 

DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

Promover a geração de tecnologias e serviços para a Agropecuária, 

tendo como princípios: geração de renda no campo; responsabilidade 

social e ambiental; tecnologia como fator estratégico do 

desenvolvimento; competitividade sustentável 

Rua Gonçalves Dias nº 570, Bairro 

Menino Deus - Porto Alegre 

Tel:  (51) 3288-8000       
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FEPAM 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

HENRIQUE LUIZ ROESSLER -RS 

Licenciamento Ambiental; aplicação da legislação ambiental; avaliação, 

monitoramento e divulgação de informação sobre a qualidade ambiental; 

diagnóstico e planejamento para que a ação do SISEPRA seja visto dentro do 

marco de diretrizes regionais 

Rua Carlos Chagas, 55 – 5º andar 

Centro Porto Alegre – RS 

Tel: (51) 3288-9400 

FIERGS 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 

DO RS 
Representar as indústrias do estado 

Avenida Assis Brasil, 8787 - Cristo 

Redentor Porto Alegre - RS 

(0xx)51 3364-1615 

PATRAN 
PATRULHA AMBIENTAL DA 

POLICIA MILITAR 
Educação ambiental e Fiscalização 

Rua dos Andradas, 522 

POA- RS 

SEAPA 
SEC. DA AGRICULTURA 

PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO  

Dar as condições para que se produza mais e melhor no campo, na 

terra e na agroindústria; construir políticas públicas que viabilizem 

rentabilidade para o produtor; investir no desenvolvimento tecnológico 

Av. Getúlio Vargas, 1384 - 90150-

044 - POA/RS  Fone: 3288.6207 –  

Fax: 3288.6204 

SDRPC 

SEC DESENVOLVIMENTO 

RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Conjugar o desenvolvimento econômico com sustentabilidade 

ambiental, promovendo a elevação da qualidade de vida no meio rural; 

implementar políticas de renda para as economias de base familiar e 

cooperativas; Valorizar o meio rural, estimulando a permanência dos 

jovens no campo, ampliando a produção de alimentos e promovendo a 

agricultura familiar 

Av. Borges de Medeiros, 1501  

/ 3° andar CEP:90119-900 

Fone:  (51) 3218-3399       

SDR-COP 

SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL, 

PESCA E COOPERATIVISMO 

Formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de 

desenvolvimento rural, com ações dirigidas à Agricultura Familiar, 

assentados da Reforma Agrária, pescadores, comunidades indígenas e 

quilombolas, agroindústrias familiares e cooperativas rurais e urbanas 

Avenida Praia de Belas, 1.768 - 

Bairro Praia de Belas 

Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3218-3399 
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SINDI-

MADEIRA 

SINDICATO 

INTERMUNICIPAL DAS 

INDÚST. MADEIREIRAS 

Promover a união e o desenvolvimento do segmento madeira-

moveleiro 

Rua Italo Bersani, 1134 CP: 1334 Caxias 

do Sul, RS Tel: (54)3228-1744 

SEMA 
SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE 

O Departamento de Florestas e Áreas Protegidas é responsável pela 

política florestal e gestão de unidades de conservação, Na gestão de 

recursos florestais, o DEFAP é responsável pela gestão dos manejos 

e das compensações na área florestal, restauração e recuperação 

de áreas protegidas ou degradadas, programas e projetos de 

reposição florestal, do cadastro de Produtores, Consumidores e 

Comerciantes de produtos florestais, conforme a legislação vigente 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

do Rio Grande do Sul  

Rua Carlos Chagas, 55 - 9º andar – 

Centro Telefone: (51) 3288-8100 – 

Diretor DEFAP: Sr.Roberto Ferron 

(51) 3288-8134/8135/8136 

SINPASUL 
SINDICATO DAS 

INDÚSTRIAS 

Representação legal dos direitos das empresas do setor (celulose, 

papel, papelão, embalagens e artefatos de papel, papelão e cortiça) 

Av. Assis Brasil, 8787 - Porto Alegre-RS 

- CEP 91140-001 

UERGS 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RS 

Ensino e pesquisa 

Rua Sete de Setembro, 1156 –  

B. Centro – POA 

Fone: (51) 3288.9000 

UFSM 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA 
Ensino e pesquisa 

Campus Universitário - Centro de 

Ciências Rurais, Santa Maria – RS 

Tel: (55) 3220-8358 

UNIPAMPA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PAMPA 
Ensino e pesquisa 

Av. Antônio Trilha, 1847 - São Gabriel – 

RS / Tel: (55) 3232-6075 

UFPEL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PELOTAS 
Ensino e pesquisa 

Rua Conde de Porto Alegre, 793 –Centro 

/ Pelotas-RS Tel: (53) 3921-1233 
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ABIPA 

ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DE PAINÉIS 

DE MADEIRA 

Promover o aprimoramento das empresas associadas; Promover gestões 

visando o estabelecimento de normas para a padronização e classificação 

dos painéis de madeira industrializada; Promover estudos de mercado e 

tendências; Acompanhar a evolução dos segmentos dos clientes do setor e 

colaborar com o crescimento e competitividade da cadeia produtiva 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714 

Conj. 82 - Itaim Bibi - Cep: 04530-001 - 

São Paulo - SP 

Fone: 11-5584-0884 - ramal 22 

www.abipa.org.br 

APTA 

AGENCIA PAULISTA DE 

TECNOLOGIA DOS 

AGRONEGÓCIOS 

Gerar e Transferir Conhecimento Científico e Tecnológico para o 

Agronegócio Visando o Desenvolvimento Sócio-Econômico e o Equilíbrio do 

Meio ambiente 

Av. Miguel Stéfano, 3900, Água Funda 

São Paulo – SP Cep:04301-903 

Tel:(11)5067-0447 www.apta.sp.gov.br 

BRACEL-

PA 

ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE 

CELULOSE E PAPEL 

Representar institucionalmente a indústria brasileira de celulose e papel. 

Manter relacionamento com autoridades e órgãos governamentais, 

entidades congêneres, representantes de outros setores da economia, 

organizações não-governamentais, universidades, escolas, consumidores 

e imprensa – tanto no País como no exterior 

Rua: Olimpíadas, 66, 9º andar  

Vl. Olímpia – São Paulo – SP 

CEP: 04551-000  

Fone: (11) 3018-7800 

www.bracelpa.org.br 

CATI 

COORDENADORIA DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

INTEGRAL DE SP 

Promover o desenvolvimento rural sustentável, por meio de programas e 

ações participativas com o envolvimento da comunidade, de entidades 

parceiras e de todos os segmentos dos negócios agrícolas 

Av. Brasil, 2340 - Bairro Vila Itapura - 

CEP : 13070-178 

Tel : (19) 3743-3700 - Campinas / SP 

www.cati.sp.gov.br 

CBRN 

COORDENADORIA DE 

BIODIVERSIDADE E 

RECURSOS NATURAIS 

Planejar, coordenar, executar e controlar planos, programas, projetos e 

ações relacionados à fiscalização, à proteção e à recuperação dos 

recursos naturais, bem como ao uso sustentável e à conservação da 

biodiversidade; Apoiar, técnica e administrativamente, as unidades de 

policiamento florestal e de mananciais, da Polícia Militar de SP 

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - 

Pinheiros - São Paulo–SP  

CEP: 05459-900   

www.ambiente.sp.gov.br/cbrn 
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CEPEA 

CENTRO DE ESTUDOS 

AVANÇADOS EM ECONOMIA 

APLICADA 

Departamento com a finalidade de atender mais 

eficientemente às demandas por estudos, pesquisas e 

informação nas áreas da economia, administração e ciências 

sociais em geral apresentadas pela sociedade 

Departamento de Economia ESALQ Avenida 

Pádua Dias, 11 - Piracicaba/SP - CEP 13418-

900 www.cepea.esalq.usp.br 

FAEF 
FACULDADE DE AGRONOMIA 

E ENGENHARIA FLORESTAL 
Ensino e pesquisa 

Rua das Flores 740 - 17400-000 GARCA – SP 

Telefone: (14) 3407-8000  www.faef.edu.br 

FATEC 
FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
Ensino e pesquisa 

Pça. Cel. Fernando Prestes, 30 - Bom Retiro - 

São Paulo-SP - CEP 01124-060  

Fone: (11) 3322-2200   www.fatecsp.br 

FF FUNDAÇÃO FLORESTAL 

Apoiar, promover e executar ações integradas voltadas para a 

conservação ambiental, a proteção da biodiversidade, o 

desenvolvimento sustentável, a recuperação de áreas 

degradadas e o reflorestamento de locais ambientalmente 

vulneráveis, realizando parcerias com órgãos governamentais 

e instituições da sociedade civil (vinculado à SMA) 

Rua do Horto, 931 São Paulo – SP  

Tel: (11) 2997-5000 

www.fflorestal.sp.gov.br 

Florestar 

SP 

FUNDO DE 

DESENVOLVIMENTO 

FLORESTAL 

Implementar uma estratégia de desenvolvimento florestal para 

o Estado de São Paulo 

Rua Dr Franco da Rocha, 137 6º andar Cj 61 

São Paulo – SP  Tel: (11) 3676-1588 

www.floresta.org.br 

IAC 
INSTITUTO AGRONOMICO DE 

CAMPINAS 

Gerar e Transferir Ciência e Tecnologia para o Negócio 

Agrícola, visando à otimização dos sistemas de produção 

vegetal e ao desenvolvimento sócio-econômico com qualidade 

ambiental 

Av. Barão de Itapura, 1481 

Caixa Postal 28 - CEP 13012-970 

Campinas / SP Tel. (19) 2137.0600 www.iac.br 

 Anexo III – Instituições de São Paulo                                    (cont.) 

Anexo III 
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IEA 
INSTITUTO DE ECONOMIA 

AGRÍCOLA 

Realizar pesquisas e produzir informações estratégicas. Analisar 

políticas públicas e propor medidas, visando a maior competitividade da 

agricultura e das diversas cadeias de produção. Desenvolver estudos e 

propor estratégias para estimular as atividades agrícola e econômica. 

Contribuir para o desenvolvimento regional sustentável agrícola, 

econômico e social 

Av. Miguel Stéfano, 3.900 - Água 

Funda - São Paulo - SP - 04301-903 

Telefone: 5067- 0511  

www.iea.sp.gov.br 

IF INSTITUTO FLORESTAL 

A Instituição está alicerçada em pesquisa, conservação e produção, 

subsidiando políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sócio-

econômico, promovendo e executando ações de proteção do patrimônio 

natural e cultural a ela associadas e ao desenvolvimento sustentável. De 

forma pioneira aplica receitas da venda de produtos resultantes das 

pesquisas 

Rua do Horto, 931 São Paulo – SP 

Tel: (11) 2997-5000 

www.iflorestal.sp.gov.br 

INSTITUTO 

BIOLOGICO 

INSTITUTO BIOLÓGICO DE 

SÃO PAULO 

Gerar e transferir conhecimento científico e tecnológico para o 

agronegócio nas áreas de sanidade animal e vegetal, visando a melhoria 

da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente 

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 

1.252 - CEP 04014-002 Telefone: (11) 

5087-1700 São Paulo – SP 

www.biologico.sp.gov.br 

IPEF 

INSTITUTO DE 

PESQUISAS E ESTUDOS 

FLORESTAIS 

Objetiva o planejamento, a implementação e a coordenação de ações e o 

gerenciamento de recursos, destinados aos estudos, análises e às 

pesquisas na área de recursos naturais, com ênfase na ciência florestal 

Avenida Pádua Dias, 11 - Caixa Postal 

530 - CEP: 13400-970 - 

Piracicaba/SP 

www.ipef.br 
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SAA 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E 

ABASTECIMENTO 

Assistência técnica, extensão rural, os trabalhos de defesa 

agropecuária 

Av. Miguel Stefano, 3900 - São Paulo/ SP - 

CEP 04301-903 - Telefone: (011) 5067-0000  

www.agricultura.sp.gov.br 

SBS 
SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE SILVICULTURA 

Associação representativa do setor florestal, de âmbito 

nacional 

Rua Gastão do Rego Monteiro 425 - Jd. 

Bonfiglioli CEP: 05594-030 - São Paulo – SP 

Fone: (11) 3719-1771 www.sbs.org.br 

SMA  

SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Surgiu para promover a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental, coordenando e integrando atividades 

ligadas à defesa do meio ambiente 

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - 

Pinheiros - São Paulo–SP  

05459-900   www.ambiente.sp.gov.br 

UNESP / FAC 
FACULDADE DE CIÊNCIAS 

AGRONÔMICAS 
Ensino e pesquisa vinculada à Universidade Estadual Paulista 

Rua José Barbosa de Barros, nº 1780 

CEP: 18.610-307 - Botucatu, SP 

Tel: (14) 3880-7100 www.fca.unesp.br 

USP / ESALQ 

ESCOLA SUPERIOR DE 

AGRICULTURA LUIZ DE 

QUEIROZ 

Ensino e pesquisa 

Avenida Pádua Dias, 11 - Piracicaba/SP - CEP 

13418-900 PABX.: (19) 3429-4100  

www.esalq.usp.br 
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ABPMA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DOS PRODUTORES DE 

MOGNO AFRICANO 

Troca de experiência, contato, divulgação de matérias, promoção 

de seminários, participação em eventos, fortalecimento da 

comercialização do mogno africano 

Av. Barão Homem de Melo, 4554 sala 

1022G Belo Horizonte – MG Tel: (31) 8865-

1426   patfonseca@superig.com.br 

AMS 

(ABRACAV) 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 

SILVICULTURA 

Fortalecer o setor florestal de Minas Gerais e do Brasil pela 

divulgação real de sua  imagem, fomentando e 

promovendo políticas e legislações que sustentem a atividade, 

inclusive no que se refere à sua base de financiamento 

Rua Paraíba, nº 1352, Conj. 1305, 

Funcionários - CEP: 30.130-141 - Belo 

Horizonte – MG Tel. (31) 3282-8811 

www.silviminas.com.br 

ASIFLOR 

ASSOCIAÇÃO DAS 

SIDERÚRGICAS PARA 

FOMENTO FLORESTAL 

Captar e gerenciar recursos, junto com o IEF, para promoção e 

implementação dos projetos de fomento florestal no Estado 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - 

Minas Gerais  

CI 

FLORESTAS 

CENTRO DE INTELIGENCIA 

EM FLORESTAS 

Captar, organizar e gerir informações mercadológicas, 

econômicas, comerciais, técnicas,ambientais, culturais, sociais e 

legais de interesse dos agentes do sistema agroindustrial de base 

florestal, visando subsidiar iniciativas públicas e privadas de 

apoio, desenvolvimento sustentável e investimentos no setor 

Website oficial do Polo de Excelência em 

Florestas 

 www.ciflorestas.com.br 

COPAM 
CONSELHO ESTADUAL DE 

POLÍTICA AMBIENTAL  

Órgão normativo, colegiado, consultivo e deliberativo, subordinado 

à SEMAD. Tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, 

normas regulamentares e técnicas para preservação e 

conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - 

Minas Gerais  CEP: 31630-900 
www.semad.mg.gov.br/copam 
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EMATER 

EMPRESA DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

E EXTENSÃO DE MG 

Promover o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Assistência 

Técnica e Extensão Rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida 

da sociedade mineira 

Av. Raja Gabáglia 1626 - B. Gutierrez / 

Belo Horizonte- MG  Telefone: (31)3349-

8234 ou (31)3349-8120     

www.emater.mg.gov.br 

EPAMIG 

EMPRESA DE 

PESQUISA 

AGROPECUÁRIA DE MG 

Apresentar soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento 

sustentável do agronegócio, em benefício da sociedade 

 Av. José Cândido da Silveira ,  1647   -

   União   -   BH /  MG   -   CEP : 31170-495 

TEL : (31) 3489-5000   www.epamig.br 

FAEMG 

FEDERAÇÃO  DA 

AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO ESTADO 

DE MG 

Representar e defender o produtor rural em todos os fóruns de 

decisões. Colocar à disposição de seus filiados e, por extensão, do 

produtor diversos serviços nas áreas jurídica, econômica, sindical, 

contábil, meio ambiente 

Av. Carandaí, 1.115, CEP 30130-915, Belo 

Horizonte – MG 

Tel.: (31) 3074.3000 

www.faemg.org.br 

FEAM 
FUNDAÇÃO ESTADUAL 

DO MEIO AMBIENTE 

Executar a política de proteção, conservação e melhoria da qualidade 

ambiental no que concerne à prevenção, à correção da poluição ou da 

degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, 

minerárias e de infra-estrutura. Promover e realizar estudos e 

pesquisas sobre a poluição e qualidade do ar, da água e do solo 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - 

Minas Gerais CEP: 31630-900 
www.feam.br 

IEF 
INSTITUTO ESTADUAL 

DE FLORESTAS  

Propor e executar as políticas florestais. Autarquia vinculada à SEMAD 

responsável pela preservação e a conservação da vegetação, pelo 

desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis; pela pesquisa 

em biomassas e biodiversidade; pelo inventário florestal e o mapeamento da 

cobertura vegetal do Estado. Administra as UC’s estaduais, áreas de proteção 

ambiental destinadas à conservação e preservação 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas 

Gerais  CEP: 31630-900 

Tel: 31 3915-1379 

www.ief.mg.gov.br 
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SEAPA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

AGRICULTURA PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO DE MINAS 

GERAIS 

Coordenar as ações setoriais a cargo do Estado, relativas ao 

fomento e ao desenvolvimento do agronegócio, nele incluídas a 

agricultura familiar e as atividades agrossilvopastoris, e ao 

aproveitamento dos recursos naturais renováveis, ao 

desenvolvimento sustentável do meio rural e à gestão de 

qualidade, transporte, armazenamento, comercialização e 

distribuição de produtos 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte –  

Minas Gerais  
CEP: 31630-901 Fone: 31 3915 8552 

www.agricultura.mg.gov.br 

SECTES 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

ENSINO SUPERIOR DE MG 

Promover a ciência, a tecnologia, a inovação e o ensino 

superior para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade de vida em Minas Gerais 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG 

CEP: 31630-898  

www.tecnologia.mg.gov.br 

SEDE 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

Apoiar o fortalecimento e a modernização das empresas, 

estimular a inovação, aumentar os investimentos para gerar 

empregos de qualidade e promover a diversificação da 

economia com agregação de valor ao produto mineiro 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro 

Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais  

CEP: 31630-900 www.sede.mg.gov.br 

SIF 
SOCIEDADE DE 

INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS 

Promover o desenvolvimento sistentável do setor florestal por 

meio da pesquisa científica, integrando os recursos físicos e 

os recursos humanos especializados na Universidade Federal 

de Viçosa 

Departamento de Eng. Florestal/UFV, Av. P. 

H. Rolfs s/n - Campus UFV , CEP 36570-000 

- Viçosa - MG - Fone: (31) 3899-2476  

www.sif.org.br 
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SEMAD 

SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Coordenar o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Sisema). Planeja, executa, controla e avalia as ações 

setoriais a cargo do Estado relativas à proteção e à defesa do 

meio ambiente, à gestão dos recursos hídricos e à articulação das 

políticas de gestão dos recursos ambientais 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas 

Gerais  CEP: 31630-900 

www.semadmg.gov.br 

UFLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE LAVRAS 
Ensino e pesquisa  

Câmpus Universitário, CEP 37200-000 – 

Lavras – Minas Gerais Fone: ( 35) 3829-1122 

www.ufla.br 

UFV 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE VIÇOSA 
Ensino e pesquisa  

Av. Peter Henry Rolf, Campus Universitário 

Fone : (31) 3899-2200 www.ufv.br 

UFVJM 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E 

MUCURI 

Ensino e pesquisa  

Rodovia MG 367, n5000, Alto da Jacuba – 

39100-000 – Diamantina, MG 

Fone: (38) 3532-1248 www.ufvjm.edu.br 
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   Anexo IV: Projetos das Universidades 

Anexo IV 

Instituição Principais Projetos de Pesquisa 

UDESC/CAV 

– Eng 

Florestal 

(universid.) 

PROJETOS: Diagnóstico florístico de remanescentes florestais na região Planalto Catarinense em fazendas produtoras de madeira; Fluxo gênico em Araucaria angustifolia: 

subsídios para manejo e conservação; Restauração de áreas ciliares na região do Planalto Central Catarinense; Estrutura genét ica e demográfica de uma população natural 

de Araucária angustifolia (Bert.) O. Kuntze, no Estado de SC; Fenologia reprodutiva e vegetativa de um fragmento de Floreta Ombrófila Mista; Determinação da relação 

resistência/rigidez e do teor de umidade da madeira de Eucalyptus benthamii e E. grandis; Utilização de partículas de Eucalyptus benthamii na produção de chapas de 

madeira aglomerada tipo sliverboard; Determinação da qualidade da madeira de espécies de Eucalyptus; Invasão biológica em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista no 

Planalto; Variações espaço-temporais de parâmetros estruturais e florísticos e fitogeografia do componente arbóreo de um fragmento de floresta nebular no Planalto 

Catarinense; Diagnóstico da atual arborização e proposta para melhorias nas praças da área urbana do município de Lages, SC; Levantamento fitossociológico de um trecho 

da floresta ciliar do Rio Caeté, no município de Alfredo Wagner, SC, como subsídio para recuperação de áreas degradadas; Levantamento fitossociológico e etnobotânico para 

avaliação do potencial produtivo de uma floresta secundária em Lages, SC; Classificação e caracterização da dinâmica floresta l e dos estágios sucessionais do Parque 

Natural Municipal de Lages "João José Theodoro da Costa" e a influência dos impactos antrópicos sobre a vegetação, Lages, SC;  Avaliação de materiais alternativos para 

confecção do termômetro de globo e de sua inércia térmica; Avaliação da qualidade térmica do sombreamento natural de algumas arbóreas em condições de campo de 

pastagem, no planalto serrano; Teste germinativo e crescimento de Hovenia dulcis Thunb. e Melia azedarach L. Var. sempervirens SW no município de Lages, SC; Conflitos 

ambientais e a silvicultura na região do Mercosul; Análise da qualidade de sementes florestais; Produção de mudas a partir da  regeneração natural de remanescentes da 

Floresta Ombrófila Mista e de plantio de Pinus taeda; Propagação de espécies arbóreo-arbustivas da Floresta Ombrófila Mista; Análise da potencialidade de uso da biomassa 

oriunda de florestas nativas sob manejo sustentável para geração de energia; Inovações de tecnologias ligadas aos usos tradic ionais da madeira para fins energéticos no 

Brasil; Avaliação da potencialidade de uso da biomassa florestal para a geração de energia como contribuição para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL; 

Modelagem da distribuição de populações e levantamento florístico-estrutural da comunidade arbórea ao longo de gradientes de borda em fragmentos de Floresta Ombrófila 

Mista no Planalto Sul Catarinense; Melastomataceae arbustivo-arbóreas do Planalto Sul Catarinense; Ecologia de Paisagens de Fragmentos Florestais no Planalto Catarinense; 

Análise do componente arbóreo de fragmentos de floresta ombrófila mista em diferentes altitudes no Planalto Sul Catarinense; Banhados do Planalto Catarinense: 

Diversidade vegetal; Levantamento de espécie de Macroptilium e Vigna, em SC 

UNOESC – 

Eng 

Florestal 

(universid.) 

Planos de implantação florestal e recuperação de áreas degradadas; Atividades de conservação de ecossistemas florestais visando à manutenção da biodiversidade; 

Planejamento, execução e revisão de planos de manejo florestal; Políticas públicas sobre a conservação e uso dos recursos florestais; Coordenar o planejamento e linhas de 

atuação de entidades de defesa do meio-ambiente e cooperar na elaboração e execução de projetos de desenvolvimento rural sustentável; Sistemas de produção florestal em 

florestas naturais e plantadas; Planos de utilização de recursos florestais por populações tradicionais; Sistemas de monitoramento ambiental em áreas florestais; Projetos 

de abastecimento de indústrias e controle de qualidade de matéria prima florestal; Pesquisas sobre a produção e a seleção de sementes, procurando melhorar as 

características genéticas de cada espécie; Viveiro florestal para produção de mudas de espécies nativas e exóticas; Enfermidades que possam prejudicar a produção 

florestal; Tecnologia madeiras a partir de propriedades anatômicas, físicas e mecânicas; Biomassa florestal para produção de energia; Qualidade na indústria madeireira, 

incluindo o planejamento e a administração de sistemas de colheita e transporte florestal; Extensão florestal e educação ambiental 
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 UNESP - Eng. 

Florestal 

(universidade - 

SP) 

Nutrição e adubação de essências florestais aplicada à produção de mudas e ao manejo de povoamentos 

florestais; Propagação de essências florestais em larga escala em viveiro de  produção de mudas, embalagens, 

substrato, água e nutrientes; Anatomia descritiva de espécies florestais; Estudo da atividade cambial em espécies 

arbóreas tropicais em mata e cerrado; Identificação e reconhecimento de espécies florestais; Qualidade da 

madeira de Eucalyptus spp e Pinus spp para produção de polpa kraft; Processos de deslignificação e 

branqueamento da polpa; Processos e programas de secagem da madeira; Estudos físicos e mecânicos de 

produtos florestais; Inventário e manejo de florestas de rápido crescimento; Técnicas de geoprocessamento e 

sua utilização em Engenharia Florestal; Qualidade da madeira obtida em florestas de rápido crescimento; 

Recursos energéticos florestais: biomassa e madeira para carvão e energia; Planejamento da colheita e 

transporte da madeira; Operações florestais de baixo impacto ambiental; Minimização de danos na utilização 

florestal (solos e floresta remanescente); Certificação florestal e desenvolvimento sustentável; Ergonomia na 

atividade florestal; Dendrometria e Inventário florestal; Determinação de equações de volume; Determinação de 

equações de biomassa de povoamentos florestais; Manejo de bacias hidrográficas; Formação, manejo e 

exploração de seringal (Hevea brasiliensis); Ecologia e manejo de florestas tropicais; Restauração de áreas 

degradadas; Silvicultura de espécies nativas 
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Inst. Principais Linhas e Projetos de Pesquisa 

 UFV - 

Eng. 

Florestal 

(univer. - 

MG) 

SILVICULTURA: 01 - Sementes, Propagação e Fisiologia de Espécies Florestais: Levantamentos e identificação de espécies florestais. Dormência, 

armazenamento e germinação de sementes florestais visando a obtenção de informações básicas de seu metabolismo, bem como os mecanismos 

que controlam a germinação e dormência de sementes. 02 - Genética e Melhoramento Florestal: Definição de parâmetros genéticos e critérios de 

seleção para características de crescimento, eficiência nutricional e características de qualidade da madeira. Utilização de técnicas de marcadores 

bioquímicos aplicados ao melhoramento. 03 - Sistemas Silviculturais e Agroflorestais: Estudos ligados ao diagnóstico e desenho de sistemas 

agroflorestais, Sistemas silviculturais de espécies nativas e exóticas. 04 - Dendrologia e Fitossociologia: Levantamento de espécies arbóreas em 

comunidades florestais, estudos fitossociológicos.  MANEJO FLORESTAL 10 - Mensuração, Inventário e Manejo de Florestas Equiâneas e Inequiâneas: 

Esta linha engloba estudos na área de dendrometria e mensuração florestal, crescimento de florestas, manejo e planejamento florestal. 11 - Política, 

Economia, Administração, Planejamento e Otimização Florestal: Determinação da idade ótima de corte, nível ótimo de fertilização e espaçamento, 

avaliação econômica de danos, localização econômica, avaliação dos custos do produto, avaliações econômicas e sociais de reflorestamento e do 

setor florestal. 12 - Ergonomia, Colheita, Estradas e Transporte Florestal: Desenvolvimento de sistemas de exploração, otimização da produtividade 

do sistema e redução do custo de transporte de madeira. Estudo técnico e econômico visando racionalização e segurança no trabalho. 13 - 

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento: Desenvolvimento de softwares para interpretação automática de imagens orbitais visando monitorar a 

cobertura vegetal da terra estabelecimento de banco de dados em sistemas de informações geográficas. TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS 

FLORESTAIS 20 - Tecnologia de Produtos Florestais: Engloba estudos com objetivos de determinar as propriedades da madeira e dos efeitos de 

fatores que interferem nos índices de qualidade e uso da madeira. Determinar as propriedades de chapas de composição fabricadas com matéria 

prima. 21 - Celulose e Papel: Estudo dos processos tradicionais e desenvolvimento de novos processos de polpação e branqueamento; química da 

madeira; controle da poluição nas indústrias de celulose e papel 22 - Energia de Biomassa Florestal: A madeira como fonte de energética. Uso de 

resíduos florestais para a produção de energia.  MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  30 - Ecologia, Hidrologia, Manejo Integrado de Bacias 

Hidrográficas, Manejo e Conservação de Fauna e Sistemas de Gestão Ambiental: Estudos para a conservação de recursos naturais enfatizando a 

água, o solo e aprimoramento de sistemas de gestão ambiental. 31 - Impactos Ambientais e Recuperação de Áreas Degradadas: Diagnóstico e 

elencamento de medidas ambientais para atenuar impactos florestais, técnicas para recuperação de áreas degradadas. 32 - Parques, Recreação e 

Florestas Urbanas Parques e recreação; Estudos de povoamentos, aglomeração e árvores isoladas dentro do contexto urbano; relacionamento fito e 

humano sociológicos. 
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