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ANTES DE COMEÇAR

 Foco em florestas plantadas em áreas consolidadas

A substituição de florestas nativas por plantadas é 

regulada por lei e não é foco da presente análise

 Florestas plantadas e agricultura não competem, se 

complementam 



ALGUNS TÓPICOS INTERESSANTES A SE CONSIDERAR
 Toda atividade gera impactos

 Agricultura x florestas

 Mineração x florestas

 Florestas plantadas atendem uma demanda industrial

 Para atender demandas industriais, tem que ser reguladas

 Uma floresta regulada é aquela que produz todo ano, atendendo a demanda industrial

 Visão global

 Necessidade de aumentar a cobertura florestal por reflorestamentos: ONU, FAO, CPF, Fóruns de ONGs

 Oportunidade de negócios e de estabelecimento de liderança comercial

 Visão nacional

 Agricultura de Baixo Carbono: reflorestamentos, sistemas agrossilvipastoris (ILPF) e desmatamento ilegal zero

 Mudanças Climáticas: NDC se compromete a reflorestar 12 milhões de hectares até 2030 e desmatamento ilegal zero

 Plano Nacional de Florestas Plantadas: aumento da base florestal produtiva em 2 milhões de hectares até 2030

 Temos a maior produtividade florestal do planeta, com alto nível de tecnologia e gestão ambiental



UMA FLORESTA REGULADA

 O princípio da alface. Demora um mês para crescer, 

se quero comer alface todo dia, planto 1 por dia 

todos os dia durante o mês. Depois do primeiro 

mês, planto uma alface e colho outra, em produção 

regulada.

 Com floresta é a mesma coisa

 Uma floresta de eucalipto de 14 mil hectares com 

rotação de 7 anos, terá plantios de 2 mil hectares 

até o 7º ano e a partir daí todo ano se planta 2 mil e 

se colhe 2 mil, suprindo a fábrica de forma 

sustentável

 E os talhões da floresta regulada se inserem na 

paisagem, se entremeando a um mosaico de outras 

atividades, incluindo:

 Obras, como casas, galpões e fábricas

 Estradas

 Rios, 

 Florestas naturais

 Agricultura

Ano 1

Ano 2

Ano 3 Ano 4

Ano 5

Ano 6 

Ano 7



MUNICÍPIO DE 

GOIOERÊ

58 mil hectares

O que acontece quando entramos
no município como 14 mil hectares de 
agricultura ou de florestas?

 Uso de defensivos agrícolas

 Carbono

 Água

 Solos

 Biodiversidade







Aquisição de 

um total de 

17.500 ha 

para plantio 

de 14 mil 

hectares de 

floresta.

3.500ha serão 

ocupados por 

benfeitorias e 

áreas de 

reserva legal, 

preservação 

permanente e 

águas



FLORESTAS USAM MENOS HERBICIDAS DO QUE AGRICULTURA POR HECTARE, MAS MESMO QUE USASSEM 

O MESMO, SÓ USARIAM EM 1/7 DA ÁREA TODO ANO, PRINCIPALMENTE NO PLANTIO. 

LEMBRAM DA FLORESTA REGULADA?

Florestas Plantio de cultura agrícola



CAPTURA DE CARBONO

É FÁCIL DE PERCEBER QUE FLORESTAS CONTÉM MAIS CARBONO QUE AGRICULTURA E 

PASTAGENS – O CARBONO É ARMAZENADO NOS TECIDOS DAS PLANTAS









BIODIVERSIDADE

Florestas plantadas

 Minimizam efeitos de borda em fragamentos florestais

 São excelentes corredores

 Tem muita fauna que vive dentro dela

 Lembram da questão das florestas reguladas, apenas 1/7 é colhido a 

cada ano para o eucalipto, a cultura de ciclo mais curto







FLORESTAS, 

ÁGUA E SOLOS

 Novamente, lembram das florestas reguladas?

 O momento de maior erosão é quando o 

solo fica nú. Na floresta de eucalipto, a cada 

7 anos, na de pinus, a cada 15 anos, no 

plantio de milho, arroz e feijão, todo ano.

 A água da chuva que cai na floresta bate nas 

folhas, escorre pelo caule e quando chega ao 

chão, chega com pouca energia

 Florestas minimizam o escorrimento 

superficial de água e aumentam a infiltração no 

solo

 Florestas consomem mais água por 

evapotranspiração que agricultura





Exportação de nutrientes



Infiltração

• ILP – Integração Lavoura 

Pecuária

• ILPF – Integração Lavoura 

Pecuária Florestas

• CNp – Campo Natural 

Pastejado

• EU – Eucalipto

• PD – Plantio Direto em Grãos

• FN – Florestas Naturais

• CNnp – Campo Natural não 

pastejado



PERDA DE ÁGUA 
VIA 
ESCORRIMENTO 
SUPERFICIAL

• ILP – Integração Lavoura 

Pecuária

• ILPF – Integração Lavoura 

Pecuária Florestas

• CNp – Campo Natural 

Pastejado

• EU – Eucalipto



 O aumento da infiltração de água no solo de bacias hidrográficas 

florestadas compensa a perda de água pela evaporação extra promovida 

pelos plantios florestais;  

 As florestas podem mitigar inundações pequenas e locais; 

 As florestas manejadas, geralmente, recebem menores quantidades de 

agroquímicos comparadas às terras que estão sujeitas a um uso mais 

intensivo, como é o caso da agricultura.  Isso é especialmente importante 

para bacias utilizadas no abastecimento público; 

 As florestas protegem os solos e reduzem a taxa de erosão e 

sedimentos que vão para os rios ou rede de drenagem. 



PLANTIOS FLORESTAIS X MINERAÇÃO

Os plantios florestais são uma das mais frequentes 

recomendações para a mitigação de efeitos de 

mineração

Difícil ver as duas atividades classificadas como de 

mesmo potencial de impacto
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