
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

ROZANE DE LOYOLA EISFELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA, LEGISLAÇÃO, PLANTIO E MANEJO DE Araucaria 

angustifolia (Bertol.) O. Kuntze: PERSPECTIVAS E SOLUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 



 

 

 

ROZANE DE LOYOLA EISFELD 

 

 

 

 

 

 

 
 

PESQUISA, LEGISLAÇÃO, PLANTIO E MANEJO DE Araucaria 

angustifolia (Bertol.) O. Kuntze: PERSPECTIVAS E SOLUÇÕES 

 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Curso de Pós-graduação em 
Engenharia Florestal, Área de Concentração em 
Manejo Florestal, Departamento de Ciências 
Florestais, Setor de Ciências Agrárias, Universidade 
Federal do Paraná, como requisito para obtenção do 
título de Doutora em Engenharia Florestal. 
 
Orientador: Prof. Dr. Julio Eduardo Arce 
Coorientadores: Prof. Dr. Carlos Roberto Sanquetta; 
Pesquisador Dr. Evaldo Muñoz Braz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ficha catalográfica elaborada pela 
                Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira - UFPR 

 

 
                                          Bibliotecária: Berenice Rodrigues Ferreira – CRB 9/1160          

      Eisfeld, Rozane de Loyola  
           Pesquisa, legislação, plantio e manejo de Araucaria angustifolia  

(Bertol.) O. Kuntze: perspectivas e soluções / Rozane de Loyola Eisfeld. 
      - Curitiba, 2020. 

     276 f. : il. 
 
Orientador: Prof. Dr. Julio Eduardo Arce    
Coorientadores: Prof. Dr. Carlos Roberto Sanquetta   
                           Dr. Evaldo Muñoz Braz  

     Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências 
Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. 
Defesa: Curitiba, 08/04/2020. Área de concentração: Manejo Florestal. 

 
      1. Araucaria angustifolia. 2. Pinheiro-do-paraná. 3. Araucaria angustifolia 
- Cultivo. 4. Florestas - Legislação. 5. Florestas - Manejo. 6. Teses. I. Arce, 
Julio Eduardo. II. Sanquetta, Carlos Roberto. III. Braz, Evando Muñoz. IV. 
Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias. V. Título. 

                                                                                 
                                                                                CDD – 634.9 

                                                                      CDU – 634.0.22 



 

 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 
Ao meu pai, exemplo de engenheiro florestal, grande incentivador. À minha querida 
mãe, exemplo de luta e dedicação. A vocês minha admiração e meu muito obrigado. 
 
À minha querida família: Suzana, Lucas, Gabriel, Patricia, Marcelo, Mariana, James, 
Laura, Virginia, Andrea, Julio, Mauricio, Jaque, Fred, tios e primos, por estarem sempre 
ao meu lado, vibrando com as minhas conquistas e me apoiando nos momentos 
difíceis. Aos meus afilhados Lucas Moraes e Ana Clara. À Cristiane por ter me ajudado 
nas correções e despendido seu escasso tempo. 
 
Ao meu orientador, Professor Dr. Julio Eduardo Arce, pelo total apoio, liberdade e 
contribuições valiosas ao desenvolvimento deste trabalho, pela confiança e 
credibilidade a mim depositada e pelas inúmeras oportunidades proporcionadas. 
 
Ao meu coorientador, Dr. Evaldo Muñoz Braz, por reforçar minhas crenças no manejo 
florestal sustentável, por todas as sugestões e contribuições a este trabalho e pelos 
agradáveis e frutíferos momentos de conversa. 
 
Ao Professor Dr. Carlos Roberto Sanquetta, meu coorientador, pela confiança no meu 
trabalho, por todo o meu aprendizado durante vários anos de convivência, pelo seu 
profissionalismo, pela amizade e por todas as oportunidades que me ofereceu. 
 
À CAPES, pela concessão da bolsa de estudos. À Universidade Federal do Paraná e 
ao programa de pós-graduação em engenharia florestal pela honra de estudar na 
instituição de ensino florestal mais antiga do país e que tantas conquistas proporcionou 
à ciência florestal no Brasil. Ao Professor Márcio da Rocha, coordenador da pós-
graduação, pela dedicação, insistência, pelas conquistas elevando a qualificação da 
pós-graduação. 
 
Aos meus sempre presentes e grandes amigos: Edson Rangel, Conrado Ghisi, Gilberto 
Moraes, Silvane Hubie, Hellen Franco, Patrick Reydams, Mariana Pereira, Stefania 
Caron, Ailson Loper, Adriano Custódio, Anabel Mello e Lorena Stolle, pelo 
companheirismo, amizade, auxílio e estímulo. 
 
Aos meus novos amigos que o doutorado me brindou: Amanda Machado, Roni Ansolin, 
Lorena Figueira, Sergio Vinícius, Felipe Kauai, Aline Debastiane, Jorge Zea, Luciellen, 
Yuri Accioly, Maiara Antunes, Aline Canetti, Annah Bilik e Lucas Ciarnoschi. Que seja 
um início de uma duradoura amizade. 
 
Aos grandes profissionais da engenharia florestal que contribuíram e contribuem na 
minha vida e no meu crescimento profissional: Joésio Siqueira, Jefferson Mendes, 
Rômulo Lisboa, Bernard Delespinasse (in memorian), Mauricio Penteado, Fabiano 
Rodrigues, Adriane Villela, Fernando Torres, Carolina Torres e Carlos Alberto Ferreira, 
a vocês meu respeito e admiração. 
 
Aos meus amigos de carreira profissional: João Morato, Thiago Freitas, Sebastião 
Oliveira, Daniele Zilio, Anke Salzmann, Carolina Zonete, Artur Padão, Gabrielle 
Loureiro, Clewerson Scheraiber, Ederson de Almeida, Andreia Pimentel, Yughues 



 

 

 

Bonfim, Guilherme Kramer, Charles Diniz e Sidiney Golemba, que sigamos juntos e 
confiantes. 
 
Aos professores Sebastião do Amaral Machado, Sylvio Péllico Netto, Afonso 
Figueiredo Filho, Ana Paula Dalla Corte, Franklin Galvão, Vitor Hoeflich, Henrique 
Koehler e Christel Lingnau pelo exemplo de dedicação à ciência florestal, pelos 
ensinamentos e lições que certamente levarei para o resto da vida. 
 
Aos que contribuíram com o desenvolvimento deste trabalho, aceitando relatar suas 
experiências que, de muita valia, contribuíram no trabalho: Paulo de Tarso, Luciano 
Pizzatto (in memorian), Francelo Mognon, Pichete, Carlos Mendes, Werner Meyer, 
Roberto Gava, Abel Magatao, Daniel Chies, José Marafiga, Davi Rauen e Edson 
Peters. 
 
Em especial à minha linda família: Luis Gustavo Socher, Luísa Eisfeld Socher e 
Giovana Eisfeld Socher. Vocês são a razão da minha vida e enchem de alegria meus 
dias. 
 
 
Obrigada! 
  



 

 

 

A você, Randolf Zachow, meu querido amigo, 

Por tanto momentos de aprendizado e nas discussões infinitas no intuito de salvar o manejo 

florestal 

Você que idealizou todos os objetivos desta tese e, de maneira inesperada, nos deixou 

Materializo aqui uma pequena homenagem  

Por sua alegria, dedicação e ensinamentos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dedico 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

“O reflorestamento com espécies nativas será, sem dúvida, uma das grandes soluções a fim 

de evitar uma erosão bastante acentuada, que se verifica nos solos desnudos e cobertos pela 

capoeira ou capoeirinha. O problema é, sem dúvida, bastante complexo e bastante difícil de 

ser solucionado em curto prazo pelo que concordamos plenamente, no emprego de coníferas 

exóticas para as necessidades mais urgentes, lembrando, porém, que não nos devemos 

esquecer das espécies nativas. Para a solução deste momentoso problema, precisamos de 

homens capazes e decididos, a fim de poder levar a bom termo, uma obra de tamanha 

envergadura, qual seja a transformação paisagística e econômica do Sul do país, através 

dum reflorestamento equilibrado, mediante o emprego de espécies exóticas e nativas, bem 

como o emprego e aproveitamento das nossas reservas, através do manejo e valoração das 

florestas e sua exploração racional e controlada. 

 

Nesta hora de expectativa de ação, levantamos nossos olhares confiantes na decidida 

contribuição da Escola de Florestas, da Universidade Federal do Paraná, para este 

gigantesco empreendimento, pois dela deverão sair técnicos e os autênticos líderes, que nos 

orientarão a construir um país mais verde, mais estável e próspero, baseado numa economia 

verde e perene, ou seja, numa economia que se fundamente na pesquisa e no consequente 

manejo florestal, na exploração racional das reservas ainda existentes, na valorização das 

florestas nativas, bem como em reflorestamento, baseados em dados científicos e técnicos, 

capazes de representar empreendimento realmente seguro e altamente rendoso.” 

 

 

 

ROBERTO M. KLEIN, 1968 

 
 
 
 

 



 

 

 

“Plantar florestas em nosso país, até a pouco tempo era considerado como a coisa mais 

irrealizável deste mundo, como uma espécie de loucura inofensiva. Quase podemos 

comparar os pioneiros da silvicultura como os heróis bandeirantes, pois, não são poucas as 

amarguras por que passaram e passam os entusiastas da silvicultura, lutando com a 

ignorância, com a superstição e até com a má vontade dos que só querem derrubar sem 

replantar.” 

MANSUETO KOSCINSKI, 1931 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Esses campos são certamente uma das mais belas regiões que percorri quando estive na 

América. Tão longe possa esta atingir, descobrem-se imensas pastagens; e capões de mato 

onde domina a útil e majestosa ARAUCÁRIA, que estão semeadas aqui e ali nos vales e 

contrastam por sua coloração escura, com um verde agradável da relva.” 

AUGUSTE DE SAINT-HILAIRE, 1820 
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RESUMO 
 

O enquadramento da araucária como uma espécie ameaçada de extinção e a 
retirada da sua função econômica não tem revertido no aumento de indivíduos 
in situ. A presente tese possui como temática norteadora avaliar quatro grandes 
tópicos que envolvem a araucária: pesquisa, legislação, plantio e manejo. Este 
estudo conceitual empregou um método de pesquisa de análise diagnóstica 
concentrados nas atividades de manejo e plantio florestal no Estado do Paraná. 
Em relação à pesquisa, houve expressivo número de publicações referentes à 
araucária, tendo sido identificada como a segunda espécie nativa mais estudada 
do país. Os resultados obtidos mostraram que, embora haja uma produção 
científica de mais de 100 trabalhos anuais, em sua maioria estão concentrados 
nas áreas de conservação, manejo e silvicultura; há carência de estudos 
relativos à política florestal, normativas legais, viabilidade econômica e inserção 
mercadológica. Quanto à análise das normativas legais apresentadas, destaca-
se a colisão entre a Portaria 443 com a Lei Florestal Brasileira ao retirar direitos, 
neste caso o manejo florestal, não estabelecidos na Lei nº12.651 de 2012. 
Também o descumprimento da Lei Complementar 140 que estabelece laudos e 
estudos técnico-científicos para enquadramento das espécies da lista. Em 
relação às justificativas do seu enquadramento na lista de espécies ameaçadas, 
salienta-se a não divulgação de dados oficiais de área remanescente e número 
de indivíduos, temas de obrigação do Estado. Mediante a análise das 
normativas, referentes à espécie araucária, quanto sua utilização comercial: não 
existe lei que proíba o uso, via manejo e plantio; o que existe são portarias e 
resoluções. Em relação aos plantios de araucária, esses vem perdendo 
gradativamente sua área e interesse, em relação às empresas, em estabelecer 
novas implantações. As principais razões remetem à viabilidade econômica, 
burocracia e baixa produtividade. O manejo dentro das reservas legais, por meio 
de um processo de aprovação simplificado para pequenos produtores, os quais 
representam 90% das propriedades rurais no Estado do Paraná, pode ser uma 
alternativa de estabelecimento de novos plantios. Por fim, o capítulo de manejo 
e a comparação com países de vocação florestal, situa o Brasil no contexto 
florestal mundial e mostra que o país tem uma posição de destaque, pela área 
florestada que possui, por deter uma das maiores diversidades biológica do 
planeta e sobretudo, por possuir um extraordinário potencial para abrigar 
plantações florestais e de se transformar no mais importante produtor florestal 
do planeta. Entretanto, dados básicos em relação à inventário, mapeamento, 
diversidade, genética, no que tange às florestas naturais, são insuficientes e sem 
metas claras para subsidiar um monitoramento mais adequado. O que se 
pretende, como profissionais florestais, é a araucária viva, seja em plantios ou 
nas florestas nativas e presente na sociedade. O que distancia os atores 
inerentes a essa temática é a forma de se obter tal objetivo. Defende-se uma 
corrente de conservação mediante o uso, na qual a floresta pode ser valorizada 
e manejada como um ativo florestal, como uma forma de complementação de 
renda e inserção social.  
 
Palavras-chave: araucária, pesquisa, legislação, plantio e manejo florestal.  
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ABSTRACT 

 
Classifying araucaria trees as an endangered species and discontinuing its 
economic function are not increasing the number of trees in situ. The present 
thesis’ governing theme is to evaluate four important subjects related to 
araucaria: research, legislation, plantation and management. This conceptual 
study employed a research method of diagnosis analysis that focus on the forest 
management and plantation activities in the Paraná State. As for the research, a 
significant number of publications was found regarding araucaria, which was 
identified as the second most studied native species of the country. The final 
results showed that, although there is a scientific production of more than 100 
annual papers, most of them focus on conservation, management and 
silviculture; studies related to forest policy, legal regulation, economic viability, 
and market insertion are needed. As for the analysis of the legal regulations 
presented, one can highlight is the coalition between Ordinance 443 with the 
Brazilian Forest Law at right removal, in this case, the forest management, not 
established in Law no 12651 of 2012, in addition to the non-observance of the 
Complementary Law 140, which establishes appraisal reports and technical-
scientific studies to classify the list’s species. As for the justifications of its 
registration in the endangered species list, one can highlight the non-disclosure 
of official data related to the remaining area and the number of trees, mandatory 
subjects of the State. Through the analysis of the regulations related to the 
araucaria, as for its commercial use: there is not a law that forbids its use through 
management and plantation; what exist are ordinances and resolutions. As for 
the araucaria plantations, these are gradually losing their area of interest, 
regarding forest companies, to establish new implantations. The main reasons 
are related to economic viability, bureaucracy and low productivity. The 
management in legal reserves, through a simplified approval process for small 
producers, which represent 90% of the rural properties in Paraná State, can be 
an alternative to establish new plantations. Ultimately, the management chapter 
and the comparison with countries of forest vocation place Brazil in the world 
forest context and shows that the country has a prominent position due to its 
forest area, which has one of the most biological diversity levels of the planet and, 
foremost, due to its extraordinary potential to have forest plantations and to 
become the greatest forest producer of the planet. Nonetheless, basic data 
regarding inventory, mapping, diversity and genetics, related to natural forests, 
are insufficient and do not present clear goals to subsidize improved monitoring. 
The goal, as forest professionals, are live araucaria trees, either in plantation or 
in native forests and present in our society. The inherent actors of the subject 
disagree on how said purpose will be attained. A conservation chain through use 
is advocated, through which the forest can be valued and managed as a forest 
asset, as a method of income complementation and social insertion.  
 

 

 

Keywords: araucaria, research, legislation, plantation and forest management. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze, é espécie de conífera nativa 

do Sul do Brasil, de alto valor ecológico e econômico. A espécie ocorre na 

fitofisionomia denominada de Floresta Ombrófila Mista, conhecida também por 

Floresta com Araucária, ecossistema incluído no Bioma Mata Atlântica segundo 

a Lei Federal nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006a). 

Originalmente, segundo Hueck (1973, citado por LONGHI, 1980) a área de 

ocorrência natural da araucária no Brasil totalizava aproximadamente 200 mil 

quilômetros quadrados (20 milhões de hectares) dos quais aproximadamente 

40% se encontravam no Paraná e 30% em Santa Catarina.  

A história desta espécie esteve sempre relacionada à espécie humana, 

seja como uma fonte de alimento, seja relacionada ao desenvolvimento 

econômico, ocorrido no século passado, no Sul do Brasil. Principal produto 

madeireiro da época, a espécie foi explorada nos séculos XIX e XX, 

presenciando-se uma redução drástica na sua área de ocupação, de mais de 7 

milhões de hectares (MAACK, 1968), para menos de 3 milhões de hectares, 

sendo apenas 66 mil pertencentes às florestas em estágio avançado de 

sucessão (FUPEF, 2001). 

Para reverter esse quadro, inúmeras foram as portarias, resoluções, leis, 

em âmbito federal e estadual, que regulamentaram a exploração da araucária. 

Pode-se, portanto, caracterizar o final do século XX e início do século XXI como 

um período de “restrições e proibições” ao uso dos recursos naturais, em 

especial à exploração da araucária. É inquestionável que todas as restrições 

impostas, assim como uma rigorosa fiscalização, reduziram a sua exploração, e 

auxiliaram na conservação e preservação das áreas remanescentes. 

Entretanto, as restrições impostas à araucária e as constantes 

mudanças na legislação, também apresentaram aspectos negativos, quais 

sejam: 

(i) Apesar do apelo emocional que a árvore símbolo do Paraná 

possui, os proprietários rurais a enxergam como um “passivo 

ambiental”. Para que não haja imobilização da propriedade, 

produtores rurais se desfazem das pequenas árvores de 

araucária, comprometendo a sua regeneração; 
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(ii) As incertezas da legislação, a morosidade da fiscalização e a 

burocracia relativa ao plantio de araucária, tem resultado em um 

decréscimo significativo nos plantios de araucária; 

(iii) Inúmeros estudos apontam o benefício do manejo para a 

araucária. Florestas estocadas prejudicam o crescimento e a 

regeneração da espécie. 

Neste contexto, pesquisadores das ciências florestais têm defendido um 

novo período para a espécie: “conservação mediante o uso”. Pretende-se, neste 

trabalho, auxiliar neste período de discussões sobre a araucária, consolidando 

inúmeras pesquisas já divulgadas, em âmbito nacional e internacional, averiguar 

a legalidade das normativas impostas à espécie e propor soluções, abrangendo 

quatro grandes temas: pesquisa, legislação, reflorestamento e manejo. 

Fica, portanto, estabelecido a divisão deste trabalho em quatro capítulos, 

abordando os seguintes temas: 

 
Capítulo I. Tendências e oportunidades na pesquisa florestal brasileira 

relacionada à araucária. 

Capítulo II: É proibido o uso madeireiro da araucária? Uma análise sobre 

o arcabouço jurídico atual. 

Capítulo III. É economicamente viável o plantio de araucária? Uma 

análise comparativa entre a espécie e seu principal substituto: o pinus. 

Capítulo IV: O Manejo Florestal: Uma análise comparativa entre o Brasil 

e países de vocação florestal. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA GERAL 
 

2.1 EXPANSÃO TERRITORIAL DA ARAUCÁRIA 
 

Nos últimos 2,5 milhões de anos ocorreram 15 ciclos glaciais. Na última 

glaciação (11 mil anos), aconteceu a definição atual das áreas de ocorrência das 

espécies de araucária. A Terra atingiu a condição do “ótimo climático”, com o fim 

de um período mais agudo de frio e elevação da temperatura média. A 

vegetação, assim como a araucária, foi se diferenciando (KOCH e CORREA, 

2010).  

Até o presente momento foram identificadas 41 espécies de árvores da 

família Araucariaceae, distribuídas em três gêneros: 19 espécies no gênero 

Araucaria, 21 espécies no gênero Agathis e uma espécie no gênero Wollemia 

(KOCH e CORREA, 2010). 

Os autores Iriarte e Behling (2007) publicaram um artigo em que 

analisaram a expansão da araucária nos últimos 4.000 anos e a implicação com 

o desenvolvimento da população local. Foi realizada uma análise da cronologia 

ambiental e cultural durante o final do Holoceno, nos planaltos sul brasileiros, 

indicando que a colonização da região pelos povos Taquara / Itararé está 

associada à expansão da Floresta de Araucária, resultante do aparecimento de 

clima mais úmido na região, que começaram por volta de 1.410 e 900 anos antes 

do presente. A frequência de datas de radiocarbono indicou uma ocupação 

humana mais intensa 1.410 anos antes do presente, com picos 900 anos antes 

do momento presente. 

Os autores concluíram que quanto mais intensa e permanente foi a 

ocupação humana desta região, maior foi o avanço da Floresta de Araucária, a 

qual forneceu aos grupos Taquara / Itararé com um recurso recentemente 

disponível e abundante: sementes de araucária. Além disso, os autores fazem 

uma revisão da evidência para a transformação da paisagem associada com o 

início de produção de alimentos na região (IRIARTE e BEHLING, 2007). 

Behling et al. (2004) estudaram a dinâmica da Floresta de Araucária no 

quartenário, do campo, fogo e do clima, por meio da alta resolução do pólen, de 

amostras de carbono e de análise multivariada de dados. Os registros de pólen 

e carvão de Cambará do Sul revelaram, pela primeira vez, uma visão de tempo 
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no paleoambiente do sul do Brasil nos planaltos durante o pré-ultimo máximo 

glacial e o ultimo máximo glacial. 

Desde o início do registro, 42.840 anos antes do presente, o Sul era rico 

em espécies campos (pastagem), vegetação que caracterizava as terras altas 

do Sul do Brasil. As Florestas de Araucária não foram encontradas nas terras 

altas durante os períodos glaciais. Os dados de pólen sugerem que as pequenas 

populações de araucária e as árvores de Mata Atlântica localizavam-se nas 

encostas costeiras úmidas, o que pode ter servido como um refúgio. Também é 

sugerido que no fundo e protegido vales dos rios no Sul podem ter servido como 

refúgios florestais para as espécies da Floresta com Araucária (BEHLING et al., 

2004). 

Durante o período Holoceno tardio, isto é, há 4.320 anos antes do 

presente, as florestas com araucária se expandiram, criando uma rede de matas 

ciliares ao longo dos rios. Os campos ainda formavam a vegetação predominante 

até 1.100 anos antes do presente. Em seguida, as árvores da floresta de 

araucária, especialmente Araucaria angustifolia em si, ultrapassaram os campos 

da região de estudo (BEHLING et al., 2004). 

Alguns anos mais tarde, os pólens de Poaceae e, posteriormente, 

Ciperaceas aumentaram, indicando que o gado invadiu a floresta. A introdução 

do pinus no sul do Brasil, cerca de 180 anos atrás, a coleta de xaxim, o ritmo 

acelerado de exploração de araucária durante os últimos 50 - 60 anos, e a 

alteração do original da floresta primária para uma floresta secundária, também 

estão registrados no pólen (BEHLING et al., 2004). 

O fogo se tornou muito frequente somente após cerca de 7.400 anos 

antes do presente, sugerindo ocupação humana no extremo Sul. A continuidade 

do fogo pode ter sido um fator importante para alterar a composição florística da 

pastagem naquele momento e favorecer a expansão da floresta de araucária 

desde 1.100 anos antes do presente (BEHLING et al., 2004). 

De modo resumido, após a última glaciação, estabelece-se a atual área 

de ocorrência das espécies de araucária. No Brasil, neste período, havia um 

predomínio dos campos no Sul. Ocorre, então, um aumento de 5º a 7º C. Há 

4.320 anos atrás, a vegetação avança sobre as matas de galerias, ao longo dos 

rios. Há 1.100 anos as árvores da floresta de araucária, especialmente Araucaria 

angustifolia em si, ultrapassam os campos (expansão inicial teve início 4.480-



27 

 

 

3.200 antes do presente, no Holoceno). Ocorre um avanço expressivo da 

Floresta de Araucária, resultante do aparecimento de clima mais úmido na 

região, que começaram por volta de 1.410 e 900 antes do presente. A ocupação 

humana mais intensa após 1.500 anos antes do presente, com picos após 1.000 

anos. Quanto mais intensa e permanente foi a ocupação humana desta região, 

maior foi o avanço da Floresta de Araucária. Os grupos Taquara / Itararé se 

estabelecem mediante a alimentação de sementes de araucária. 

Em estudo bastante recente, Robinson et al. (2018), utilizando dados 

ecológicos e arqueológicos registrados em Campo Belo do Sul, Santa Catarina, 

desenvolveram um modelo de distribuição natural do ecossistema entre a 

história da flora, clima paleontológico e registros arqueológicos para tentar 

distinguir os impactos humanos dos impactos de temperatura e precipitação na 

distribuição e expansão de florestas de araucária no final do Holoceno. Como 

resultado, os autores mostram que o maior avanço da araucária ocorreu entre 

1.410 e 900 anos antes do presente, coincidiu com o crescimento das 

populações indígenas do sul, denominada “Jê”. O trabalho conclui destacando 

que a estrutura das tipologias atuais é função de séculos de gestão de terras 

humanas no passado. Quanto à floresta de araucária, os dados apresentados 

evidenciam o uso sustentável de recursos que não apenas incorporaram ao 

núcleo da economia indígena, mas também que expandiu a floresta além dos 

limites naturais de ocorrência. Por fim, os autores afirmam que estratégias de 

conservação que excluem o uso humano da terra podem ser equivocadas ao 

equilibrar o patrimônio cultural, desenvolvimento econômico e metas de 

conservação. 

Esse enfoque cronológico da espécie, mostra a convivência entre Homo 

sapiens x Araucaria angustifolia desde a ocupação da espécie há mil anos atrás. 

Assim, a araucária vem sendo manejada e convivida com a espécie humana 

desde a sua entrada no Sul do Brasil. Afirmações comumente encontradas em 

que se cita a araucária no período jurássico; ou a floresta isolada, sem a espécie 

humana, são falsas no que tange a região Sul do Brasil.  

Tal raciocínio cronológico equivocado pode ser visto na Minuta de 

Resolução CEMA (PARANÁ. Conselho Estadual de Meio Ambiente, 2018), ainda 

em análise, que considera: 
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A araucária é uma das espécies mais antigas da flora brasileira, passou 
por diversos períodos geológicos, foi submetida às mais drásticas 
mudanças climáticas, conviveu com invasões e retrações marinhas, 
extinções de espécies mas, no curto tempo de duas gerações humanas 
no Estado do Paraná, não está resistindo às queimadas, aos fios de 
machados e moto serras, às disputas de terras, à ausência de políticas 
públicas estratégicas, e à imperiosa cultura humana de domínio e 
posse (PARANÁ. Conselho Estadual de Meio Ambiente, 2018). 
 

A araucária, no Brasil, passou por um único período geológico, o atual. 

Não se submeteu às mais drásticas mudanças climáticas e, tampouco, conviveu 

com invasões e retrações marinhas. Os estudos citados, mostram que o 

aparecimento da espécie ocorreu após a última glaciação, no qual houve 

aumento de temperatura e o ótimo climático. 

 

2.2 ÁREA REMANESCENTE 

 

Historicamente, a intensa exploração da araucária ocorreu em função da 

qualidade da sua madeira, quer serrada ou laminada, e foi por um longo período 

um dos produtos mais importantes na exportação brasileira. Pela sua alta 

qualidade, coloração amarelada, macia, leve e lisa, era utilizada para 

construções em geral, trabalhos de caixaria, fabricação de móveis, laminados, 

polpa de celulose, palitos de fósforo, lápis e outros (ANSELMINI , 2005).  

A exploração madeireira da araucária, assim como a busca de áreas 

para expansão da agricultura, principalmente na segunda metade do século XX, 

resultou em uma drástica diminuição de sua distribuição, sendo que atualmente 

restam apenas poucos fragmentos que são encontrados em grande parte nos 

três estados do Sul do Brasil, embora pequenos fragmentos isolados ocorram 

também no Sul e Nordeste do Estado de São Paulo e, mais raramente, em 

algumas partes de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O valor exato de quanto resta 

de Floresta com araucária no Brasil parece não ser conhecido, mas diferentes 

fontes indicam entre 1% a 3% da cobertura original (CERTI, 2012). No entanto, 

o tamanho de remanescentes originais pode possuir variações em função da 

Unidade federativa em que se encontram. 

A exploração da espécie e a consequente diminuição drástica da área 

originalmente ocupada pela araucária, levaram-na a ser considerada como 

espécie ameaçada de extinção (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 1992), a 
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qual incluiu a araucária na categoria “vulnerável”. A última lista oficial, publicada 

em 2014, (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2014) manteve a araucária 

como espécie ameaçada de extinção.  

Cronologicamente, podemos destacar alguns trabalhos que reportaram 

a cobertura da Floresta com araucária no estado do Paraná, sendo eles: 

- originalmente, segundo Maack (1968), estimou-se uma cobertura 

florestal do Estado de 7,378 milhões de hectares com mata de araucária, 

equivalente a 36,67% da área total; 

- 1930: estimou-se uma área com mata de araucária de 3,958 milhões 

ha (MAACK, 1968); 

- 1965: estimou-se uma área com mata de araucária de 1,593 milhões 

ha (MAACK, 1968); 

- 1979: utilizando imagens Landsat II, FUPEF (1978) obteve uma área 

de floresta com araucária estimada em 316 mil hectares; 

- 1998: realizado através de imagens Landsat TM 5 de datadas de 1998, 

o trabalho conduzido pela Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná 

(FUPEF), teve como objetivo mapear e quantificar os remanescentes florestais 

do Bioma Floresta com araucária no Estado do Paraná e avaliar a sua 

biodiversidade. A área de abrangência considerou além das florestas ocorrentes 

na área da fitofisionomia Floresta com araucária (8.295.750 ha), também as 

florestas localizadas na região dos Campos (3.293.389 ha), totalizando uma área 

estudada de cerca de 11.589.138 ha, ou seja, 58% da área total do Estado 

(FUPEF, 2001). 

Em termos de remanescentes florestais nativos foram detectados 

2.506.485 ha, ou seja, 30,22% da área do bioma e 12,54% da área do estado. 

Na região de ocorrência dos campos as florestas nativas ocupam uma área de 

234.748 ha (7,12 % da área total dos Campos). A área de reflorestamento foi 

quantificada em 552.973 ha, 2,77% da área do Estado. Florestas em estágio 

avançado de sucessão totalizaram apenas 0,8% ou 66.109 ha. Segundo FUPEF 

(2001) esse área representa os últimos remanescentes da biodiversidade da 

Floresta com araucária, estes de extrema importância ambiental e científica. 

- 2005: trabalho conduzido pelo ITCG (Instituto de Terras, Cartografia e 

Geociências) teve como objetivo desenvolver um mapa de uso do solo no 

Paraná, através de imagens SPOT de 2005, com resolução de 5 m. As classes 



30 

 

 

de uso adotadas no trabalho foram: agricultura anual, agricultura perene, área 

urbanizada, corpos d’água, floresta em estágio inicial, floresta em estágio 

médio/avançado, pastagens e campos, reflorestamentos, solo exposto, 

vegetação de várzea. Tal trabalho, apesar de ter sido finalizado, ainda não foi 

divulgado. Conforme a legenda adotada, será possível obter uma nova 

informação de área de florestal nativa no estado; 

- 2007: estudo conduzido pelo IESB (Instituto de Estudos 

Socioambientais do Sul da Bahia, 2007), através do edital 03/2004 do Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira teve 

como objetivo elaborar um mapeamento, em meso escala de detalhamento 

(1:250.000), da cobertura vegetal nativa, florestal e não florestal, descriminando 

as diferentes fitofisionomias, existentes na área de distribuição do bioma Mata 

Atlântica e ecossistemas associados. Para tal, adotou-se cenas do satélite 

Landsat 7, sensor ETM+, cuja resolução espacial é de 30m. Obteve-se, no 

estudo, uma área de Floresta Ombrófila Mista, no Estado do Paraná, de 2,14 

milhões de hectares; 

- 2013: em tese realizada na Universidade Federal do Paraná, Accioly 

(2013) mapeou os remanescentes vegetais arbóreos do Estado do Paraná por 

meio de técnicas de geoprocessamento, realizado pelo método da classificação 

supervisionada de 14 cenas do satélite Landsat 5 TM, pelo algoritmo da máxima 

verossimilhança. O mapeamento resultou em uma área de 3,7 milhões hectares 

de cobertura vegetal arbórea no Estado do Paraná (18,51% da área total do 

Estado), sendo constituído por Floresta Ombrófila Densa 762,9 mil ha (20%), 

Floresta Ombrófila Mista 1,87 milhões de ha (50,44%), Floresta Estacional 

Semidecidual 683 mil ha (18,45%), Estepe 382 mil ha (10,34%) e Savana 5,7 mil 

ha (0,15%). O autor aponta que a área de Floresta Ombrófila Mista, estimada em 

1,86 milhões de hectares, representa 32,62% da área de cobertura original; 

- 2016: o CAR, definido no atual Código Florestal (Lei Federal nº 12.651 

de 25 de maio de 2012), é o registro eletrônico de informações georreferenciadas 

do imóvel rural, com destaque para a situação das APPs, RLs e das áreas de 

uso (PIRES, 2013).Nele, o detentor de um imóvel rural informará seus dados 

mediante auto-declaração. Quando finalizado, o CAR será uma ferramenta de 

geração de informações ambientais que vão além de dados estatísticos de 

áreas, mas também como um instrumento para tornar efetiva a nova política 
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florestal no país. Neste contexto ter-se-á dados de áreas naturais de pequenos, 

médios e grandes produtores rurais, dados esses que serão homologados e 

divulgados pelos órgãos ambientais estaduais; 

- 2018: dados oficiais foram divulgados pelo SFB por meio do Relatório 

do Inventário Florestal Nacional realizado no Paraná (SFB, 2018). A coleta de 

dados de campo ocorreu em 550 pontos amostrais (conglomerados) distribuídos 

sistematicamente sobre todo o território do estado. A coleta foi iniciada em 2013 

e finalizada em 2017. Baseado nas Imagens SPOT de 2005, disponibilizadas 

pelo ITCG, o autor concluiu que a cobertura de florestas naturais do Paraná é de 

aproximadamente 5,8 milhões de ha, o que equivale a 29% do território do 

estado. A FOM possui com 2,7 milhões de ha. Considerando sua área original 

de 8,3 milhões de ha (FUPEF, 2001), equivaleria 32,5% da área original. 

 

2.3 REGENERAÇÃO 

 

Gomes (2002) denominou a coorte como “unidade demográfica 

imediatamente acima do indivíduo. Uma coorte (ou classe anual) é o conjunto de 

todos os indivíduos nascidos no mesmo intervalo de tempo (ano, mês...) ao longo 

do tempo, até haver pelo menos um deles vivo”. 

Claessens et al. (2006) estudaram a distribuição espacial e ecologia da 

kauri (Agathis australis), sendo ela uma conífera da família Araucariaceae e 

endêmica na Nova Zelândia.  Os autores dividiram a dinâmica de população da 

espécie em cinco classes, sendo elas: (i) fase de recrutamento de plântulas 

imediatamente depois de um distúrbio. Uma coorte densa de kauri se estabelece, 

favorecida pela luminosidade; (ii) fase de auto-desbaste em que a densidade de 

árvores declina mas a biomassa total permanece a mesma. Possíveis lacunas 

são preenchidas pelo crescimento lateral e indivíduos adjacentes, em vez do 

recrutamento a partir das mudas; (iii) fase de senescência da coorte em que a 

biomassa declina, mas as clareiras podem ser preenchidas pelo recrutamento a 

partir de um segundo, mas menos densa coorte de kauri. Essa segunda coorte 

é menos densa devido ao ambiente mais competitivo; (iv) fase em que a 

densidade de árvores diminui, assim só um número limitado de grandes árvores 

permanece porque as oportunidades para o recrutamento diminuem, até que um 
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novo grande evento de perturbação comece o ciclo novamente; (v) grande 

escala de perturbação exógena pode causar um retorno à fase inicial de coorte. 

Assim a regeneração é episódica e dependente de um grande distúrbio 

na floresta através de ciclos de tempestade ou fogo. Devido à grande 

longevidade das espécies deste estudo, aproximadamente de 600 a 1.000 anos, 

há uma probabilidade alta desses distúrbios ocorrerem durante a vida de 

qualquer corte. A coexistência da araucária com espécies florestais de 

angiospermas, pode ser explicado pelos eventos de perturbações, os quais dão 

às coníferas uma vantagem competitiva temporária sobre as angiospermas 

(CLAESSENS et al., 2006).  

A mesma lógica da teoria das coortes e do recrutamento por distúrbio 

pode ser reproduzida para a Araucaria angustifolia. Ebling e Péllico Netto (2015) 

realizaram um estudo de distribuição diamétrica na Floresta Nacional de São 

Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. O resultado multimodal de distribuição, 

para a espécie foi apresentado, inferindo que a regeneração é fortemente 

dependente de distúrbios que favorecem o surgimento de coortes. A densidade 

das coortes posteriores será inferior a coorte matriz, por haver um ambiente mais 

competitivo na floresta, em função da permanência de um número limitado de 

árvores de grande porte. 

 

2.4 MANEJO FLORESTAL 

 

A araucária apresenta-se como espécie com alto potencial para o 

manejo, devido à boa qualidade da madeira, assim como seu principal produto 

não madeireiro, o pinhão. Ademais, seu crescimento monopodial, um fuste de 

forma quase cilíndrica e sua tolerância ao sombreamento moderado, a torna uma 

espécie também bastante atrativa do ponto de vista do manejo. 

As florestas, que têm a araucária como espécie dominante, nos últimos 

anos têm sido alteradas significativamente pelas altas taxas de ocupação do solo 

com agricultura e pecuária. Ademais, a escassez de informações técnicas sobre 

o manejo dessas florestas, uma legislação proibitiva e a expansão do 

monocultivo de pinus contribuem para a redução e estagnação de seus 

remanescentes naturais. O manejo florestal pode ser compreendido como uma 
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alternativa para a estimulação da regeneração natural e diminuição das taxas de 

mortalidade natural dessas florestas, perpetuando, assim, a sobrevivência da 

espécie representante do ecossistema, a araucária (HESS et al., 2010). Klein et 

al. (2015) argumentam que a ausência de conhecimentos do manejo adequado 

da araucária provocará danos irreversíveis no que tange seu reflorestamento e 

interesse comercial do uso da madeira da espécie e, muitas dúvidas circundam 

a eficiência das restrições impostas, pois fatores como a competição podem 

catalisar o declínio da floresta, impedindo a regeneração da espécie.  

Inúmeros são os estudos realizados de manejo florestal com araucária 

que comprovaram a importância desta atividade para a regeneração e 

crescimento da espécie. Entretanto, como aponta Gesser et al. (2015), é muito 

importante o conhecimento orientado à taxa de corte da araucária para a 

determinação do volume de madeira que pode ser extraído de maneira a permitir 

que a espécie possa repor o volume durante o período estabelecido pelo ciclo 

de corte. Assim, propostas de um manejo correto e sustentável podem ser 

geradas para a espécie. 

Em 1969, a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, por meio do 

Plano Regional de Pesquisa e Experimentação na Região do Pinheiro Brasileiro, 

já descrevia que a araucária é exigente em luz, não conseguindo se regenerar, 

naturalmente, em competição com as folhosas. Assim, segundo o autor, o 

aumento de população deve ser provocado artificialmente pela intervenção na 

vegetação e na semeadura da araucária (FUPEF, 1969). 

Longhi et al. (2015) estudando diferentes intensidades de cortes 

seletivos ao longo de treze anos, em uma Floresta Ombrófila Mista, concluíram 

que os tratamentos que receberam cortes seletivos apresentaram as maiores 

taxas de incrementos periódicos anuais para diâmetro, área basal e volume, em 

relação ao tratamento sem intervenção. Nesse contexto, o trabalho citado aponta 

o benefício da abertura do dossel, independentemente da intensidade dos 

cortes, para o desenvolvimento dos indivíduos remanescentes, com a floresta 

apresentando boa capacidade de recuperação dos estoques iniciais. 

Segundo Fantini e Siminski (2007, p. 6) “o manejo de formações 

secundárias para a produção de madeira e outros produtos florestais é 

considerado, não raro, uma ameaça à conservação ambiental na região Sul”. 

Entretanto, tornar os remanescentes florestais produtivos e economicamente 
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viáveis pode revelar-se uma valiosa alternativa para os pequenos agricultores da 

região da Mata Atlântica, há décadas confrontados com sucessivas crises da 

agricultura moderna a que foram submetidos. Clima, solo e relevo de grande 

parte da região apontam para a oportunidade dessa proposta. 

Sanquetta e Mattei (2006) reportaram a importância do manejo florestal 

para a regeneração natural da espécie.  

 
Estudos tem evidenciado, com frequência, a escassez da regeneração 
natural do pinheiro em áreas com dossel fechado e a alta taxa de 
mortalidade natural das populações da espécie, sobretudo nas 
florestas maduras que apresentam grande número de árvores senis. 
Este fato corrobora as características autoecológicas e sinecológicas 
desta espécie, que necessita de luz para sua sobrevivência (pouco 
tolerante à sombra) e, por conseguinte, altamente dependente de 
distúrbios para sua subsistência. Assim, pode-se dizer que a ausência 
completa de distúrbios na Floresta de Araucária pode não ser suficiente 
para sua perpetuação. Assim, justifica-se novamente o manejo racional 
da floresta como uma estratégia de perpetuar certas espécies em seu 
habitat, como o pinheiro, que precisam de ambiente lumínico favorável 
para germinação e desenvolvimento. 
 
Nesse contexto, o manejo florestal deve ser entendido como um 
elemento decisivo para perpetuar a sobrevivência da Araucaria 
angustifolia, uma vez que pode contribuir para estimular a regeneração 
natural, aumentando também as taxas de crescimento das árvores 
remanescentes e diminuindo as taxas de mortalidade natural na 
floresta. 
 
Cabe citar que é comum se observar, em florestas maduras com 
predominância de pinheiro, um grande número de plântulas desta 
espécie que definham e morrem antes mesmo de atingirem um a dois 
metros de altura. Estudos em áreas com dossel fechado mostram uma 
sobrevivência de no máximo 5% das plântulas. Quando distúrbios são 
promovidos, por outro lado, a regeneração natural é restaurada e 
observa-se um grande número de indivíduos jovens e de meia idade 
crescendo favoravelmente. Pesquisas mostram que esse percentual 
pode aumentar para até 20% em condições favoráveis de luz. 
 
Inúmeros inventários florestais mostram também que, em florestas 
maduras com predominância de pinheiro, as taxas de crescimento 
volumétrico total por hectare comumente são inferiores a 2,00m³.ha-

1.ano-1. Áreas bem manejadas, por outro lado, podem ter seu 
incremento periódico anual aumentado para valores da ordem de 
5,00m.ha-1.ano-1. Assim, se uma área florestal sem manejo ou 
manejada pela primeira vez, sofrer um corte de 30-40 m³/ha, o que 
vinha sendo recomendado pelos órgãos ambientais, o ciclo de corte a 
ser adotado deveria ser de 15 a 25 anos, dependendo do volume 
colhido. 
 
Para aumentar o incremento e diminuir o ciclo de corte, deve-se 
promover a regeneração natural, através de tratamentos silviculturais, 
com condução da regeneração natural e desbastes de liberação de 
espaço vital. Com uma maior taxa de crescimento seria possível 
diminuir o ciclo de corte ou aumentar o nível de intervenção. Esse seria 
o caso em áreas com alto nível de competição. 
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Deve-se salientar que o manejo florestal não é sinônimo de cortes de 
árvores, como alguns querem advogar, e sim um conjunto de 
atividades silviculturais que promovem o desenvolvimento da floresta 
(Sanquetta e Mattei, 2006). 
 

Curto (2015) avaliou o crescimento e o potencial de manejo em plantio 

superestocado de araucária, localizado em Campo Largo / Paraná, na Floresta 

Nacional de Açungui, composto por povoamentos de araucária plantados em 

1940 e 1950. A mesma autora recomendou a condução de desbaste para 

favorecimento do crescimento das árvores remanescentes. Ainda, o mesmo 

trabalho destaca que a falta de manejo resultou em incremento volumétrico 

médio anual muito abaixo do potencial da espécie.  

Rodrigues (2016) avaliou o crescimento diamétrico de araucárias 

centenárias, em General Carneiro, Paraná. O autor concluiu a autocorrelação 

temporal no crescimento, onde indivíduos superiores tendem a apresentar maior 

crescimento desde as classes iniciais até as mais avançadas. Quanto às 

simulações de manejo, houve relação direta entre a intensidade da exploração 

e o recrutamento da araucária. A adoção de um diâmetro mínimo de 30 cm foi o 

método que promoveu maior recrutamento, indicando que o número de 

indivíduos na primeira classe ao fim do ciclo de 20 anos seria superior ao 

observado no presente. Por fim, o autor recomenda a adoção de diâmetros 

mínimos de corte de 40 ou 50 cm como mais apropriados na ocorrência de, ou 

até mesmo para o caso do corte seletivo tradicional. 

Em um estudo realizado na Floresta Nacional de Irati, Orellana (2014) 

desenvolveu um modelo de árvore individual para projetar a dinâmica florestal 

de grupos ecológicos em florestas de araucária. O estudo mostrou que mesmo 

adotando regimes de baixa intensidade, todas as simulações realizadas 

projetaram um volume de araucária maior no final de 120 anos do que no início, 

ou nos dias atuais, representando 50% da totalidade do volume disponível na 

maioria das parcelas da área de estudo. As curvas acumuladas nas simulações 

indicaram um crescimento em volume de araucárias ao longo do tempo, e isto 

também se repete para área basal e biomassa de araucária. O estudo 

demonstrou que, diante dos resultados obtidos com as simulações, é possível o 

manejo de madeira em florestas de araucária em produção sustentada, sem 
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comprometer a perpetuação da espécie principal. O autor indica, por fim, um 

diâmetro mínimo de corte de 40 cm (ORELLANA, 2014). 

Rosot (2007) publicou um artigo também defendendo a adoção do 

manejo florestal de uso múltiplo como forma eficaz de reverter a tendência de 

fragmentação e degradação da floresta de araucária, considerada em perigo de 

extinção pela gradual conversão de uso de solo na sua região de ocorrência 

natural. Por fim, a autora propõe o manejo da floresta de araucária, apoiado em 

métodos de ordenação florestal, como forma de garantir a melhoria da floresta 

em termos de estrutura, composição florística, manutenção da capacidade de 

reprodução e perpetuação das espécies, além de ordenar os recursos florestais 

(madeireiros e não-madeireiros) de forma a atingir uma produção com 

rendimento sustentado (ROSOT, 2007). De fato, Bach et al. (2015) 

demonstraram, em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, que após duas 

décadas de exploração através de plano de manejo sustentável, povoamentos 

de araucária em fragmentos de florestas naturais apresentaram incremento 

volumétrico em relação ao período anterior ao início do plano de manejo. 

Hess et al. (2010) estudando a distribuição diamétrica de uma floresta 

de araucária em Santa Catarina e a elaboração de uma proposta de manejo para 

a espécie, concluíram que, além das florestas naturais com araucária 

possibilitarem a elaboração de planos de manejo, os mesmos são necessários 

para sua utilização, objetivando a melhora do crescimento das espécies nativas, 

incremento na receita dos proprietários rurais e melhor aproveitamento dos 

recursos naturais. O ciclo de corte ótimo encontrado no referido trabalho é de 23 

anos com base no incremento dentro das classes diamétricas estudadas. Para 

os 84 hectares onde o estudo fora realizado, constatou-se que poderiam ser 

retirados 5,9 mil m³ por ano (136,2 mil m³ por ciclo)  para um diâmetro limite de 

manejo de 35 cm e 4,2 mil m³ por ano (96,2 mil m³ por ciclo) para um diâmetro 

limite de 40 cm, gerando assim uma floresta balanceada. 

No município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, Longhi et al. (2018) 

avaliaram a dinâmica do crescimento da araucária após 13 anos de aplicação de 

diferentes intensidades de cortes seletivos. O estudo mostrou que a redução 

populacional, em especial à espécie Matayba elaeagnoides (comum e 

dominante em Florestas com araucária com distúrbio), e a abertura do dossel 

resultaram em um aumento do recrutamento e aumento das taxas de 



37 

 

 

crescimento para a araucária, comparado com o tratamento sem manejo. Os 

autores concluíram que os resultados reforçam a necessidade de práticas de 

manejo para o melhor desenvolvimento da espécie araucária neste tipo de 

formação florestal. 

É importante salientar que a araucária é a espécie arbórea com maior 

superfície cultivada na Argentina, onde apresenta possibilidade de manejo com 

ciclos de corte de 35 anos ou mais (GOYA et al., 2016). De fato, o cultivo de 

espécies arbóreas e o respectivo manejo sustentável pode atuar como um vetor 

positivo na conservação de espécies, pois, como destaca Stefenon et al. (2009), 

em estudos sobre a diversidade genética de araucária no sul do Brasil, 

populações plantadas da espécie apresentam altos níveis de diversidade 

genética e não diferem significativamente das populações naturais, sendo a 

conservação da espécie através do manejo sustentável (On farm) uma 

proposição adequada. 

Ainda, vários autores citaram a legislação muito proibitiva ao uso da 

araucária e ao corte dos indivíduos regenerantes dentro das propriedades rurais. 

Em estudo conduzido no Litoral de Santa Catarina, por exemplo, Fantini e 

Siminski (2007) constataram que 76% dos agricultores entrevistados consideram 

a legislação atual amplamente desfavorável a eles, e se disseram dispostos a 

suprimir as formações florestais de suas propriedades se tivessem oportunidade 

para fazê-lo. É importante destacar, entretanto, que o trabalho de Siminski (2007) 

trata de uma percepção geral dos agricultores, e não específica à situação da 

Araucária, já que a espécie não ocorre naquela região. Esse quadro mostra que 

os agricultores, que deveriam ser os principais aliados na conservação dos 

recursos naturais, no mínimo não demonstram interesse em participar do 

processo como ocorre hoje, e são mesmo tidos como inimigos por grande parte 

dos conservacionistas (FANTINI e SIMINSKI, 2007). 

Pinto (2009) reportou a inexistência de regeneração de araucária nas 

propriedades rurais. Segundo o autor, infelizmente, a probabilidade desses 

indivíduos deixarem descendentes é muito pequena, especialmente pelo fato 

dos agricultores não permitirem o estabelecimento das plântulas, pensando na 

impossibilidade futura de utilização da árvore, assim como da área ocupada pela 

mesma, em função da legislação vigente altamente proibitiva ao uso da espécie. 

O autor também enaltece a indignação de um imenso número de agricultores 
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que se vêm na situação de assistir passivamente à morte de pinheiros, muitas 

vezes plantados por eles próprios (ainda que não obedecendo alinhamentos, 

espaçamentos, etc.), sem que possam aproveitá-los livremente (PINTO, 2009).  

Segundo Fernandez (2004, citado por PINTO, 2009): 

 
É absolutamente temeroso apostar todos os esforços de conservação 
apenas em normas proibitivas que têm como conseqüência a 
manutenção de indivíduos senescentes (velhos) e que impede o 
desenvolvimento de descendentes, assim como apostar somente em 
Unidades de Conservação isoladas. 
 

Outro aspecto negligenciado é o fato de que espécies arbóreas têm 

fortes relações autóctenes e, portanto, os plantios podem ser descaracterizados 

pela regeneração de outras espécies no sub-bosque, como é o caso do xaxim, 

comprometendo a garantia dos agricultores quanto à exploração desses 

plantios. Esses fatos parecem contribuir para que os proprietários rurais 

impeçam o recrutamento das araucárias em suas propriedades, exatamente pela 

impossibilidade de uso posterior e restrição da área passível de uso para 

agricultura e pecuária posterior. Nesse contexto, Pinto (2009), propõe uma 

atualização da legislação vigente para um maior aproveitamento da espécie 

pelos proprietários rurais, contribuindo assim para um fluxo contínuo de 

recrutamento da espécie, assim como uma melhoria nas condições sócio-

econômicas no ambiente rural. 

Certi (2012), analisando a legislação ambiental vigente, mostrou que há 

um ambiente institucional desfavorável, através da proibição do corte de 

espécies ameaçadas de extinção, como é o caso da araucária. Esse fato criou 

uma aversão dos proprietários de terras em relação à espécie, o que prejudica 

sua regeneração natural. Assim, a própria legislação que deveria proteger a 

araucária acaba se tornando um risco, uma vez que muitos proprietários de 

terras cortam plântulas de araucárias, com receio de restrições futuras com 

relação à utilização da área (CERTI, 2012). 

Rosot (2007) ressaltou que apesar do maior rigor da legislação, ela não 

tem sido eficaz em conter a conversão ilegal de uso da FOM para agricultura ou 

pecuária, assim como o empobrecimento de seus remanescentes. Segundo a 

autora, o desmatamento ou o abandono, com a consequente degradação e 

desaparecimento de espécies, são sintomas da falta de bom uso da floresta. 
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Mendes (2017), diretor executivo da Associação Paranaense de 

Empresas de Base Florestal (APRE), destacou que o manejo em florestas 

nativas é uma ferramenta de conservação dos recursos florestais. Entretanto, a 

fraude de planos de manejo, fiscalização inadequada, o temor de ações judiciais 

por parte do Instituto de Água e Terra do Paraná (IAT) e Ministério Público e, 

sobretudo, a deficiência técnica, são responsáveis pela suspensão dos planos 

de manejo em florestas nativas do Paraná. Também, argumenta-se que a 

araucária pode ser uma fonte de renda adicional para as pequenas propriedades, 

gerando produtos madeireiro e não madeiráveis, além de que mecanismos de 

pagamentos por serviços ambientais, para reservas conservadas da espécie, 

seriam possíveis ferramentas para a reversão do quadro negativo onde se 

encontra a araucária (Informação verbal)1. 

Mazuchowski (2007), avaliando a situação do manejo sustentável da 

araucária no Paraná, relata que nenhuma iniciativa oficial, a não ser a 

preocupação exacerbada da simples preservação sem nenhum mecanismo de 

incentivo ao manejo sustentável aos produtores, foi colocada em prática. Avalia 

que ações específicas visando a recomposição de pinheirais no Paraná foram 

frustrantes e normalmente engajadas em aspectos midiáticos, comemorativos e 

emocionais, sem alterar o quadro de inclusão do manejo sustentável da floresta 

como parte da rotina econômica das propriedades.  

A decisão empresarial do produtor enfrenta um conflito entre 

disponibilizar áreas para plantio florestal e o enfoque exclusivamente 

preservacionista das instituições ambientais, sem considerar os aspectos 

econômicos da atividade (MAZUCHOWSKI, 2007).  

A dependência do produtor pelos recursos financeiros decorrentes da 

exploração do imóvel faz com que a proibição de extração ou dificuldades legais 

para a exploração da madeira nativa inviabilize o interesse pela permanência da 

espécie florestal preservada o que o leva a eliminar novas plantas de pinheiro na 

propriedade evitando assim problemas futuros, ambientais ou legais. Defende 

que princípios de manejo agrossilvicultural sejam incluídos nas normas florestais 

 
1 MENDES, C. Análise do Manejo com Araucária no Estado do Paraná. Curitiba, 2017. 
Informação verbal.  
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de maneira a permitir a exploração econômica dos remanescentes do pinheiro 

do Paraná (MAZUCHOWSKI, 2007). 
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CAPÍTULO I 
 

TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES NA PESQUISA FLORESTAL 
BRASILEIRA RELACIONADA À ARAUCARIA 

 

RESUMO 
 

A araucária, espécie símbolo do Estado do Paraná, vem sendo estudada desde 
a criação dos primeiros centros de pesquisas e ensino no Sul do Brasil; mas toda 
a bagagem científica existente é capaz de preencher as lacunas do 
conhecimento acerca desta importante espécie? Assim, este estudo 
bibliométrico teve como objetivo identificar e analisar a produção científica nos 
periódicos contidos no Portal de Informações da UFPR, convergindo importantes 
plataformas digitais da literatura acadêmica, como a ScienceDirect, a Academic 
Search Ultimate, a Academic Search Premier, além da base Repositório Digital 
Institucional da UFPR. Como resultado inicial da busca, foram identificadas mais 
de 16 mil referências, considerando as palavras-chave “araucária”, “araucaria 
angustifolia” e “Pinheiro do Paraná”. Não foi estabelecida restrição temporal para 
localizar os estudos. As informações foram inseridas em planilhas do Excel e 
construídos gráficos e quadros com as variáveis por ano de publicação, autores 
e instituições que mais produziram e áreas de concentração das publicações. 
Após exclusões, foram identificados 1680 registros, majoritariamente (n=1396) 
publicados no Brasil. Os artigos foram publicados no período de 1797 a 2019. 
Os estudos revelaram como a produção científica brasileira, relativa ao tema, 
encontra-se em ascendência na última década, com um crescimento de 123% 
no número de publicações, em relação à década anterior. Considerando os 
artigos científicos, esses foram publicados em 134 revistas científicas, 
destacando-se a Revista Ciência Florestal, Revista Floresta e Revista Cerne. O 
Brasil aparece em 1° lugar no ranking de defesas de trabalhos de titulação 
acadêmica, com 205 defesas publicadas. Liderando a posição, foram 
identificados os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. As publicações 
originaram-se de várias instituições de ensino e a que apresentou o maior 
número de publicações científicas, referentes às autorias e coautorias dos 
pesquisadores mais influentes, foi a Universidade Federal do Paraná, com 321 
documentos. O autor que mais publicou no período estudado foi o Professor 
Carlos Roberto Sanquetta.  Houve inexpressivo número de publicações na área 
de concentração de tecnologia da madeira e, principalmente, na área de 
economia e política florestal. A presente lacuna na produção científica surge 
como nova possibilidade de investigação, haja vista a necessidade de ampliar o 
conhecimento acerca dessa temática. A medição permitiu identificar a 
predominância de estudos relacionados à conservação e ao manejo de florestas. 
Em meio à problemática atual que envolve a araucária, ela ainda desponta como 
uma das espécies madeireiras mais estudadas no Brasil, podendo ser entendido 
como reconhecimento do meio acadêmico em manter ativo os estudos 
relacionados à essa espécie tão importante à flora e à sociedade brasileira. 
 
 
Palavras-chave: bibliometria, produção científica, pesquisa florestal, araucária. 
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TRENDS AND OPPORTUNITIES IN BRAZILIAN FOREST RESEARCH 
RELATED TO ARAUCARIA 

 

ABSTRACT 
 

Araucaria, a symbol of Paraná State, has been studied since the creation of the 
first research center and technical schools in southern Brazil; but can all existing 
scientific production fill the gaps in knowledge about this important specie? Thus, 
this bibliometric study aimed to identify and to analyze the scientific production in 
the journals contained in the UFPR Information Portal, converging important 
digital platforms of academic literature, such as ScienceDirect, Academic Search 
Ultimate, Academic Search Premier, and the database contained in the 
Repository Institutional Digital of UFPR. As an initial result of the search, more 
than 16,000 publications were listed, considering the keywords “araucaria”, 
“araucaria angustifolia” and “Pinheiro do Paraná”. No temporal restriction was 
made to identify the studies. Data were entered in Excel spreadsheets and charts 
and tables were constructed with the variables by year of publication, authors, 
institutions and concentration areas of publications. After exclusions, 1680 
records were identified, mostly (n = 1396) published in Brazil. The articles were 
published from 1797 to 2019. The studies revealed how the Brazilian scientific 
production, related to the theme, was in ascendancy in the last decade, with an 
increase of 123% in the number of publications, compared to the previous 
decade. Considering the scientific articles, they were published in 134 scientific 
journals, especially the Revista Ciência Florestal, Revista Floresta and Revista 
Cerne. Brazil appears in 1st place in the ranking of defenses of academic titles, 
with 205 defenses published. Leading the position, it was identified Rio Grande 
do Sul and Paraná states. The publications originated from various educational 
institutions and the one that presented the largest number of scientific 
publications, referring to the authorship and co-authoring of the most influential 
researchers, was the Paraná Federal University, with 321 documents. The author 
who had the highest number of publications, during the studied period, was 
Professor Carlos Roberto Sanquetta. There was an insignificant number of 
publications in the area of concentration of wood technology and, especially, in 
the area of economy and forest policy. The present gap in scientific production 
emerges as a new possibility for investigation, given the need to broaden the 
knowledge on this subject. The measurement allowed to identify the 
predominance of studies related to forest conservation and management. Amid 
the current problems involving araucaria, it still emerges as one of the most 
studied timber species in Brazil, recognition of the academic to keep active 
studies related to this specie so important to flora and Brazilian society. 
 
Key-words: bibliometrics, scientific production, forest research, araucária. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

E meados do século passado, o setor florestal era marcado pela intensa 

exploração da araucária, que abastecia mais de 3 mil serrarias, apenas no 

Estado de Santa Catarina, além de indústrias de pastas e celulose. Entretanto, 

conforme relatado por Barbosa (1956), a indústria, naquele momento, era 

completamente extrativista, sem o necessário cultivo da floresta, para garantir a 

perenidade de abastecimento. Acresce, ainda, as invasões constantes de terras, 

além do uso do fogo para preparo do terreno.  

Especialistas da época formados, na sua maioria, em Agronomia, já 

reportavam a necessidade de reservas florestais, plantios, além de formações 

técnicas capazes de auxiliar nas normas de exploração, por meio das Escolas 

de Silvicultura. 

A preocupação nacional em relação à taxa crescente de corte de 

araucária, que ocorria entre as décadas de 60 e 70 no Sul do país, resultaram 

em políticas e medidas como a proibição do abate dos indivíduos adultos 

portadores de pinha, em 1976 (BRASIL, 1976). Posteriormente, ocorre a 

suspensão da exploração madeireira dos remanescentes, sob manejo florestal, 

(BRASIL, 2001); por fim, tais medidas visaram frear este cenário pela 

conservação dos remanescentes florestais.  

Em paralelo ao cenário de restrições, os órgãos do Executivo, 

principalmente em âmbito federal, iniciaram o árduo papel de conhecimento das 

espécies florestais. Como instituições de pesquisas importantes para o setor 

florestal, entre as décadas de 1960 e 1970, destacam-se: a Universidade Federal 

do Paraná e a Embrapa Florestas. 

Em 1960 nasce, no Brasil, a primeira Escola Nacional de Florestas, com 

sede em Viçosa, no Estado de Minas Gerais. A Escola foi integrada à 

Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, tendo iniciado as aulas no dia 9 

de maio de 1960. A Escola de Florestas tinha como finalidade ministrar a 

instrução superior, profissional e técnica, referente as ciências florestais, para 

exercício da profissão de Engenheiro Florestal, em todo país (MACEDO e 

MACHADO, 2003). 

O curso permaneceu por três anos nesta sede e, em 1964 foi transferido 

para Curitiba, no Estado do Paraná, como um curso integrante da Universidade 
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Federal do Paraná. Tal transferência ocorreu por solicitação da FAO 

(Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas). A Escola de 

Florestas permaneceu um ano no Centro Politécnico, posteriormente foi 

transferida para o Campus do Juvevê e, no ano 2000, a Escola se mudou para 

o prédio definitivo localizado no Jardim Botânico, onde se localiza até os dias 

atuais (MACEDO e MACHADO, 2003). 

Em 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) pelo Decreto-Lei nº 289, de 28 de janeiro 1967. Autarquia vinculada ao 

Ministério da Agricultura e, posteriormente, à Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (reporte à Presidência da República). Este decreto, art. 2°, estabelece 

como função do IBDF a formulação da política florestal, bem como a orientação, 

coordenação e execução das medidas necessárias à utilização racional, a 

proteção e a conservação dos recursos naturais renováveis e ao 

desenvolvimento florestal do país (BRASIL, 1967). 

A Embrapa Florestas é uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária. A pesquisa florestal na Embrapa teve início, oficialmente, em 1978 

com o estabelecimento do Programa Nacional de Pesquisa Florestal, o qual 

delegava-se à Embrapa a coordenação, execução e apoio da pesquisa florestal 

brasileira, no âmbito do Ministério da Agricultura. Em 1984 ocorre a transferência 

do Programa Nacional de Pesquisa Florestal da sua sede original em Brasília, 

no Distrito Federal, para Colombo, no Estado do Paraná  (EMBRAPA, 2019). 

Os pesquisadores da Embrapa Florestas, descreveram como objetivo 

principal da instituição a viabilização de tecnologias que busquem a melhoria da 

eficiência produtiva, a redução dos custos de produção, o aumento da oferta de 

produtos florestais e agrícolas no mercado e, simultaneamente, a conservação 

do meio ambiente. Os autores destacam que, apesar de atuarem em todo o 

território nacional, por estarem sediados no Estado no Paraná, existe uma 

facilidade de se realizar pesquisas com a Floresta Ombrófila Mista (FOM), 

principalmente com a araucária. Tais pesquisas visam aumentar a renda dos 

proprietários rurais, em especial da agricultura familiar, buscando 

simultaneamente conciliar o uso da araucária com a sua conservação, ou seja, 

a conservação mediante o uso (OLIVEIRA et al., 2018). 

Assim, os principais órgãos de pesquisas, relacionadas às espécies 

florestais brasileiras datam das décadas de 60 e 70. Desde seu início, até os 
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tempos atuais, muito tem se desenvolvido em relação ao setor florestal, 

tornando-o altamente competitivo, em esfera internacional, principalmente em 

relação às florestas plantadas.  

Entretanto, torna-se árdua e necessária a tarefa de mensurar, 

caracterizar e avaliar a ciência, ou seja, avaliar o resultado da atividade 

intelectual de pesquisadores e estudiosos, que têm seu produto apresentado de 

diversas maneiras. Produção intelectual, produção acadêmica, produção do 

conhecimento e produção científica são termos presentes na literatura e 

utilizados no meio acadêmico com o mesmo significado, visando objetivos 

idênticos (FERREIRA e ALVARENGA, 2011). 

Devido à sua grande importância histórica e econômica, a araucária tem 

tido êxito em relação ao número de publicações existentes, quando comparadas 

às demais espécies nativas brasileiras. Assim, o presente capítulo propõe um 

entendimento do panorama atual de publicações, derivando no entendimento do 

que se espera no futuro, assim como uma proposta de direcionamento às 

pesquisas faltantes. De modo mais específico neste capítulo, teve-se como 

objetivos: 

i)  Apresentar um panorama bibliométrico das publicações que 

versam sobre a espécie alvo deste estudo, a Araucaria angustifolia; 

ii) Identificar, localizar e analisar os autores mais atuantes no tema; 

iii) Estabelecer uma análise comparativa entre as grandes áreas de 

concentração da engenharia florestal e o número de publicações existentes; e, 

iv) Averiguar se há gargalos em relação às publicações sobre o tema 

estabelecido nesta tese, assim como propor um direcionamento à pesquisa 

florestal sobre araucária.   
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 REVISÃO SOBRE BIBLIOMETRIA 
 

Na pesquisa acadêmica uma parte fundamental é a revisão de literatura 

acadêmica existente em cada tema, conforme relata Croom (2009). Assim, 

houve a necessidade pela busca de metodologias para tal, de forma a tornar esta 

etapa mais organizada e facilitada.  

Em sua pesquisa, Machado (2015) apresenta uma cronologia dos 

estudos métricos no Brasil e inicialmente apresenta o ano de 1917 como o ano 

de início de uma nova disciplina. Seus pioneiros não pretendiam criar uma 

disciplina nova, mas apenas usavam um método de contagem que possibilitava 

obter conhecimento sobre determinado assunto. Com o avanço desses métodos, 

logo surgiram denominações, dentre elas, o termo “bibliometria”, que passou a 

dar identidade a este campo que ganhou corpo e vem, ao longo dos anos, se 

consolidando cada vez mais, seja como disciplina, seja como método de 

pesquisa.  

A bibliometria permite direcionar os interessados pelo assunto para 

estudos mais influentes e lacunas do conhecimento (GODIN, 2006). 

Caracterizada por ser um método estatístico que possibilita uma visão 

macroscópica de uma grande quantidade de publicações, sendo eficaz em 

resumir, quantificar e analisar sistematicamente os estudos publicados em 

determinado assunto. Pode ser usado para avaliar padrões de pesquisa por 

autores, periódicos, países e instituições, e ainda para identificar redes de 

cooperação entre eles (LI e ZHAO, 2015). 

Na área florestal existem ainda poucos trabalhos desenvolvidos 

utilizando a bibliometria. Barbosa (2018) realizou um estudo bibliométrico para 

verificar a produção científica sobre os seguros voltados para o risco florestal na 

base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) entre os anos de 2013 a 2017. Seu estudo foi dividido em três 

etapas, sendo, a primeira relacionada à escolha da base de dados e dos critérios 

que seriam utilizados para a coleta destes dados. A segunda, realizando a coleta 

dos dados na base, e a terceira, fazendo a apresentação e análise de dados. 
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Elias et. al (2015), no artigo intitulado “Arecaceae: análise bibliométrica 

das espécies nativas do estado de Santa Catarina, Brasil” realizaram uma 

pesquisa exploratória em duas bases de dados eletrônicos de artigos completos 

e de citações, SciELO e SciVerse Scopus. Os artigos e as citações obtidos foram 

organizados de maneira sistemática para cada espécie, sendo agrupados por 

ano de publicação, a fim de facilitar a quantificação e para determinar o estado 

de conservação das espécies de Arecaceae. Também consultaram a lista de 

espécies da flora da International Union for Conservation of Nature, onde 

puderam determinar o nível de conservação das espécies.  

Rocha (2017), em sua tese de doutorado, estudou a conservação do solo 

e a cana-de-açúcar, dentre outros estudos fez uma análise bibliométrica destes. 

O autor fez um levantamento de publicações nacionais na área de conservação 

de solo realizado na base Web of Science, assim as publicações foram 

classificadas em 3 níveis: tema central do artigo, tipificação da abordagem e 

aplicabilidade ou importância para um gestor público. A pesquisa bibliométrica 

voltada para a cana-de-açúcar foi relacionada ao valor do fator da cana-de-

açúcar, onde o autor utilizou oito bases de dados gerais e de trabalhos técnicos 

e acadêmicos, nacionais e internacionais até a data de agosto de 2018. 

Sousa e Vieira (2017) realizaram uma análise bibliométrica da produção 

científica sobre Sistemas Agroflorestais de revistas brasileiras indexadas ao 

Scielo Brasil no período de 2005 a 2015 utilizando o mecanismo de filtros 

disponibilizado pela interface de pesquisa do site do Scielo e as palavras-chave 

utilizadas para o processo de pesquisa foram: sistemas agroflorestais, 

agrossilvicultura, produção agroflorestal, agroflorestas. 

Milanez et al. (2014) encontraram 32 bases classificadas (que foram 

selecionados a partir do conjunto de bases pertencentes à subárea de 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica, da área do conhecimento de 

Engenharias, conforme busca no Portal de Periódicos da Capes), das quais 11 

eram referenciais ou bibliográficas. Os autores realizaram uma análise de bases 

de dados e termos de busca para estudos bibliométricos e monitoramento 

científico em nanocelulose onde obtiveram conclusões sobre a quantificação da 

nomenclatura e da importância das publicações para a tomada de decisão em 

políticas públicas e análise de estratégias acerca do nanomaterial. 
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2.2 BASE DE DADOS 
 

A bibliometria para este estudo foi obtida nas bases de dados científicos 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 06 de abril de 2019. O portal de 

periódicos da Universidade Federal do Paraná foi escolhido como mecanismo 

de busca por contar com uma base de dados científicos, além da Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações e outras monografias; a Biblioteca Digital de 

Periódicos; e a Biblioteca Digital de Eventos Científicos (UFPR, 2019). De acordo 

com o Portal da Informação (UFPR, 2019) é uma plataforma bibliométrica digital 

reconhecida internacionalmente entre os pesquisadores por apresentar altos 

padrões de qualidade.  

A base de dados contida no portal de informações (UFPR, 2019b) 

converge as plataformas digitais mais importantes da literatura acadêmica com 

revisão, como a ScienceDirect, a Academic Search Ultimate, a Academic Search 

Premier, além da base Repositório Digital Institucional da UFPR.  Neste caso, 

segundo UFPR (2018), é a plataforma digital para armazenamento e gestão de 

conjuntos de dados de pesquisas multidisciplinares em andamento, ou já 

publicadas pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. 

As palavras-chave foram definidas previamente visando realizar a 

pesquisa nos bancos de dados da UFPR, sendo elas: “estima*”, “araucária”, 

“araucaria angustifolia” e “Pinheiro do Paraná”, deste modo, estas palavras eram 

buscadas no título, resumo e/ou palavras-chave. O asterisco no termo “estima” 

foi incluído para garantir a eficácia da pesquisa, uma vez que permite variações 

desta, tais como, estimation, estimated. A pesquisa não foi limitada para 

documentos publicados apenas em português, recuperando resultados em 

inglês, francês, alemão e espanhol. Nas categorias, selecionou-se os livros, 

capítulos de livros, artigos científicos (jornais e revistas) e genéricos (teses e 

dissertações) sendo ignorados os demais tipos de documento. Não se limitou o 

ano de publicação, para que fosse possível analisar toda a evolução temporal. 

Todos os artigos filtrados, nas bases de dados, foram exportados em 

formato .esi para o software Microsoft Excel com todos os metadados, incluindo 

autores, ano, resumo, palavras-chave, referências, instituições, países, entre 

outras informações complementares. 
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Ao realizar a busca pelas palavras-chave foram encontradas 16.733 

publicações na base de dados do Portal da UFPR. Desses, 8.830 são 

provenientes do Repositório Digital Institucional da UFPR; 2.993 são da 

plataforma ScienceDirect; 1.784 são da plataforma Complementary Index; 1.373 

são da plataforma MEDLINE Complete; 1.186 são da plataforma Academic 

Search Ultimate Scopus e os demais advém de outras plataformas. 

Posteriormente, realizou-se uma filtragem refinada no texto de cada artigo, a fim 

de excluir publicações repetidas e todos aqueles não relacionados com o tema, 

restando 1.680 publicações. 

As publicações remanescentes (1680 registros), associadas aos termos 

da pesquisa, foram estudadas por meio da análise bibliométrica, sendo 

abordados os seguintes tópicos: (1) produção histórica de publicações; (2) 

principais autores/coautores; (3) principais revistas e sua evolução; (4) o país de 

filiação do primeiro autor e os principais países que estão sendo pesquisados; 

(5) produção científica por área de concentração; e (6) produção científica por  

subgrupo (subtema) de concentração. 

De modo a categorizar as publicações foram criados grupos com a 

finalidade de unir as publicações dentro das grandes áreas de concentração da 

Engenharia Florestal. Definiu-se, para tanto, 7 áreas: Conservação, Economia, 

Genética, Manejo, Silvicultura, Tecnologia e Outros. A classificação foi realizada 

por meio do título da publicação, seu resumo, sua introdução e as palavras-

chave, conforme apresenta a Tabela 1.  
 

TABELA 1 – DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO  

GRUPO PALAVRAS-CHAVE 

CONSERVAÇÃO Análise fitossociológica. Conservação. Biodiversidade. Ecologia. 

ECONOMIA Política. Legislação. Viabilidade econômica. Comercialização. 

GENÉTICA In vitro. Embriogênese. Genetic. DNA. 

MANEJO Hipsométrica. Modelagem. Afilamento. Manejo. 

DIVERSOS Dieta. Antioxidante. História. Social. 

SILVICULTURA Enxertia. Plantio. Fertilidade. Fisiologia. Solos. 

TECNOLOGIA Propriedade fisico-mecânica. Compósitos. Controle químico. Radial. 

FONTE: O autor (2019). 
 

No intuito de redistribuir as grandes áreas de concentração, procedeu-

se uma segunda divisão dos dados, conforme ilustra a Figura 1. 
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FIGURA 1 – DIVISÃO DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO EM SUBGRUPOS

 
FONTE: O autor (2019). 
 

Para realizar uma análise comparativa entre os estudos publicados das 

principais espécies arbóreas comerciais e nativas do Brasil, empregou-se a base 

de dados indexadoras Web of Science (WoS) em 26 de novembro de 2019 (WEB 

OF SCIENCE, 2020). A palavra-chave foi definida com o nome científico de cada 

espécie, incluídas no tópico. Assim, a pesquisa realiza a busca no título, resumo 

e/ou palavras-chave. Não houve limitações em relação ao idioma, ao tipo de 

documento ou ao ano de publicação. 
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3 RESULTADOS 
 

O número de publicações em periódicos científicos, teses e 

dissertações, e livros é um indicador importante para mensurar o 

desenvolvimento de determinado assunto, sendo assim, observa-se uma 

evolução no número de publicações que tratam sobre a araucária utilizando 

dados do Portal de Informações da UFPR (Gráfico 1).   

 
GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES SOBRE A ARÁUCARIA 

A CADA DÉCADA 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

Em decorrência de não ter sido preconizado um período de tempo para 

a identificação das publicações, nos 1.680 estudos identificados e selecionados 

após aplicação dos critérios de exclusão, identificou-se uma amplitude de tempo 

de publicações de 222 anos (1797 até 2019). Considerando-se uma análise a 

partir de 1980, observou-se uma variação de artigos publicados por ano de um 

(n=1), em 1987, a cento e trinta e dois (n=132) publicações/ano. Os anos em que 

houve maior número de publicações foram 2016, 2015 e 2017, com 132, 119 e 

117 estudos publicados, respectivamente. 

Os trabalhos pioneiros já citam a araucária em estudos realizados na 

Europa. Dentre os cinco reportados antecedentes a 1900, três deles advém da 
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Alemanha. O estudo brasileiro mais antigo, reportado nesta base de dados, foi 

publicado em 1934, em São Paulo, intitulado “O pinheiro na silvicultura paulista”, 

livro publicado por KOSCINSKI (1934). 

Um pico de publicação é alcançado na década atual (2010-2019), 

representando 61,2% do total de publicações contidas nesta base de dados (n = 

1.028), anteriormente à qual ocorre uma tendência decrescente.  

O Gráfico 2 apresenta a distribuição do número de publicações 

considerando a década atual. 

 
GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO ANUAL DA QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES SOBRE O 

TEMA NA DÉCADA ATUAL (2010-2019) 

 
FONTE: O autor (2019). | ** Base de dados de janeiro a abril de 2019. 

 

Em relação a última década, onde existe um maior número de 

publicações sobre o tema, ocorre um valor máximo em 2016 (n = 132 ou 12,8%). 

Entretanto, observa-se uma homogeneidade no número de publicações durante 

a década atual, com média de 113 publicações por ano (excluindo-se o ano de 

2019).  

As 1.680 publicações relacionaram 5.670 autores e coautores, em média 

3,4 autores por publicação. Destes, 421 publicações tinham autoria única 
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(23,4%), 333 apresentam dois autores (18,5%), 292 apresentam três autores 

(16,2%), 17,7% das publicações creditadas por quatro, 11% creditadas para 

cinco autores, e 13,2% das publicações com autoria de seis ou mais de seis 

autores (máximo de 23 autores). 

As 5.670 citações compreenderam 3.500 autores e coautores. A maior 

parte dos autores (n = 2.818 ou 80,5%) participou da elaboração de apenas uma 

publicação; 11,6% dos autores (n = 406) foram creditados por dois artigos; 4,1%  

(n = 143) participou da autoria de 3 a 5; 3,2% (n = 112) participou de 6 até 19 

autorias; e 0,6% (n = 21) participou de mais de 20 publicações sendo 

considerados como os mais influentes no tema. 

A classificação dos autores mais produtivos foi baseada no número total 

de publicações, desconsiderando a ordem de autoria. A listagem dos 21 autores 

que mais desenvolveram pesquisas, escolhidos por possuírem mais de 20 

autoria e coautoria nas publicações sobre o tema, está representada no Gráfico 

3. Tais 21 pesquisadores somaram 720 autorias ou coautorias. 

 
GRÁFICO 3 – PRINCIPAIS PESQUISADORES DA ÁREA, INCLUÍDOS COMO AUTOR 

PRINCIPAL OU COAUTOR DAS PUBLICAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2019). 
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Entre os autores/coautores mais produtivos sobre o tema, destacam-se 

os Professores da Universidade Federal do Paraná Carlos Roberto Sanquetta e 

o Professor Afonso Figueiredo Filho. Atualmente, o Professor Afonso leciona na 

graduação da UNICENTRO (Universidade Federal do Centro-Oeste) e na pós-

graduação da UFPR e UNICENTRO.  

Há 60 autores e coautores que possuem mais de 10 publicações, 

aqueles com alta influência no tema, totalizando 1.214 publicações, 

representando 21,4% do total. Tais pesquisadores e professores estão 

distribuídos em 19 instituições (universidades ou centros de pesquisa), conforme 

está representado no Gráfico 4. 

 
GRÁFICO 4 – NÚMERO AUTORIAS/COAUTORIAS DOS PESQUISADORES MAIS 

INFLUENTES SOBRE O TEMA (≥ 10 PUBLICAÇÕES) POR INSTITUIÇÃO VINCULADA 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

Tem-se a UFPR como a instituição que possui os pesquisadores com o 

maior número de publicações sobre o tema (321 ou 26%), a Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC) apresenta-se com 232 publicações, o que 
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representa a segunda maior produção, seguido da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) com um total de 139, UNICENTRO com 105, Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) com 86, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) com 68 e a Embrapa Florestas com 64.  

Os pesquisadores de maior influência, com mais de 10 publicações, os 

quais totalizaram 1214 autorias / coautorias, estão distribuídos em 8 diferentes 

estados brasileiros e na Alemanha, conforme a localização da instituição 

vinculada. Externo ao Brasil, destaca-se o Professor Hermann Behling, da UNI-

GOETTINGEN, com 23 participações em publicações. O Estado do Paraná é o 

mais representativo com 41% das publicações dos autores mais influentes, 

seguido pelos estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). Esse 

resultado é esperado, haja vista que os três estados detêm quase a totalidade 

da extensão territorial da FOM, formação fitogeográfico de ocorrência natural da 

araucária. Assim, os três estados do Sul somam 86% das publicações 

relacionadas aos autores mais influentes do tema, conforme ilustra o Gráfico 5. 

 
GRÁFICO 5 – NÚMERO AUTORIAS/COAUTORIAS DOS PESQUISADORES MAIS 

INFLUENTES SOBRE O TEMA (≥ 10 PUBLICAÇÕES) POR LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
VINCULADA 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

No total das 1.680 publicações relacionadas ao tema, concentram-se as 

publicações em revistas ou jornais científicos (artigos científicos), 

compreendendo 77% (1286 unidades) do total da base de dados; segue-se por 
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trabalhos acadêmicos de pós-graduação (teses, dissertações ou pós-doutorado) 

com 221 unidades; e por livros com 173 unidades (Gráfico 6). 
 
GRÁFICO 6 – NÚMERO DE PUBLICAÇÕES POR TIPO DE REFERÊNCIA (LIVROS, TESES 

OU DISSERTAÇÕES E ARTIGOS CIENTÍFICOS) 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

Em relação aos artigos científicos, foram publicados em 134 revistas 

cientificas, dentre estas, as que publicaram o maior número, em ordem 

decrescente, foram: Revista Ciência Florestal (fator de impacto = 0,680) 

(SCOPUS, 2019), Revista Floresta (fator de impacto = 0,510), Revista Cerne 

(fator de impacto = 0,860), Revista Pesquisa Florestal Brasileira, Revista Árvore 

(fator de impacto = 0,640) e Revista Ambiência, respectivamente (Tabela 2). 

A revista Ciência Florestal (ISSN:1980-5098), periódico da UFSM, está 

sediada no estado do Rio Grande do Sul, com maior número de artigos aceitos 

em seus editoriais (n = 149), iniciou suas publicações com o tema em 1992, com 

picos nos anos de 2018 e 2016. Da lista completa dos artigos relacionados ao 

tema, há ênfase nas áreas de concentração, em ordem decrescente, em 

conservação, manejo e silvicultura. A segunda revista de maior número de 

artigos relacionados ao tema é a Revista Floresta, periódico da UFPR 

(ISSN:1982-4688). Possui um número de artigos aceitos em seus editoriais (n = 

93), iniciou suas publicações com o tema em 1969, com picos nos anos de 2017, 

2011 e 2015. As principais áreas de concentração, em ordem decrescente, é 

manejo, silvicultura e conservação.  
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TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS NAS 20 PRINCIPAIS 

REVISTAS  

REVISTA ESTADO SEDE  NÚMERO DE 
PUBLICAÇÕES  

Ciência Florestal RS  149  
Floresta PR  93  
Cerne MG  35  
Pesquisa Florestal Brasileira PR  34  
Árvore MG  33  
Ambiência PR  30  
Scientia Forestalis SP  20  
Floresta e Ambiente RJ  20  
Acta Botânica Brasilica MG  18  
Ciência Rural RS  18  
Revista Brasileira de Ciência do Solo MG  14  
Revista Acadêmica PR  11  
Pennsylvania State University CiteSeerX Pennsylvania/EUA  11  
Review of Palaeobotany and Palynology Amsterdã/Holanda  10  
Revista Brasileira de Zoologia PR  10  
Forest Ecology and Management EUA  10  
Bosque Chile  9  
Acta Biológica Paranaense PR  9  
Scientia Agricola SP  9  
Biotemas SC  9  
Total   552  

 

Os principais países detentores das revistas com maior número de 

artigos científicos relacionados ao tema são o Brasil (área de ocorrência natural 

da araucária), EUA (genética, conservação, mudanças climáticas), Holanda 

(paleobotânica) e Chile (silvicultura e conservação). 

Em relação aos trabalhos acadêmicos, conforme Tabela 3, no total de 

221 trabalhos identificados, 72 são de títulos de doutorado e pós-doutorado 

(33%); 131 são de títulos de mestrado (59%); e 18 são de Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) (8%). 

O Brasil aparece em 1° lugar no ranking de defesas de trabalhos de 

titulação acadêmica, com 205 defesas publicadas. No Brasil, existe, novamente, 

um destaque aos estados do Sul. Liderando a posição, tem-se os estados do RS 

(n = 68), PR (n=61), SP (n = 39) e SC (n = 31). Também foram identificados 10 

países, externos ao Brasil, com defesas acadêmicas com o tema, destacando-

se a Alemanha (n = 5) e Argentina (n = 3). 
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TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE TRABALHOS ACADÊMICOS POR 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

ESTADO / PAÍS DOUTORADO E PÓS-
DOUTORADO MESTRADO TCC Total Geral 

BRASIL     
RS 21 39 8 68 
PR 19 37 5 61 
SP 14 25  39 
SC 8 23  31 
MG 2 3  5 
RJ  1  1 

SUB-TOTAL 
BRASIL 64 128 13 205 

INTERNACIONAL     
ALEMANHA 5   5 
ARGENTINA   3 3 

CHILE 1   1 
EQUADOR   1 1 

REINO UNIDO 1   1 
ESPANHA  1  1 

AUSTRALIA 1   1 
SUÉCIA   1 1 

NORUEGA  1  1 
PORTUGAL  1  1 
SUB-TOTAL 

INTERNACIONAL 8 3 5 16 

TOTAL GERAL 72 131 18 221 
 
No Gráfico 7, apresenta-se a produção bibliométrica sobre o tema por 

área de concentração das pesquisas, considerando a totalidade da base de 

dados (n = 1.680 publicações). Observa-se que a área de conservação, que 

evidencia a maior produção, está com 453 trabalhos representando 27% da 

produção total.  

GRÁFICO 7 – TOTAL DE PUBLICAÇÕES POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE PESQUISA 

FONTE: O autor (2019). 
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Seguem depois, em ordem de produtividade, as áreas de manejo, 

silvicultura e genética as quais estão, respectivamente, em segundo, terceiro e 

quarto lugar no ranking de publicações, evidenciando a busca por melhorias nos 

métodos e desenvolvimento de pesquisas nesses setores. As áreas de 

concentração de tecnologia e economia estão com os menores número de 

publicações. Ambas representam um setor mais relacionado com a produção e 

industrialização; portanto, indica-se uma relação com a atual situação da 

espécie, ou seja, espécie ameaçada e sem incentivo à produção, gerando pouca 

importância econômica e pouco uso industrial, perdendo sua função econômica. 

Complementarmente, o Gráfico 8 ilustra uma visão do percentual da 

produção bibliométrica por área de concentração.  

 
GRÁFICO 8 – PERCENTUAL DE PUBLICAÇÕES POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

Outro dado que aparece no presente trabalho diz respeito à subdivisão 

(temas) utilizado pelos autores, em cada área de concentração. Na categoria 

conservação da natureza, área de concentração com o maior número de 

publicações, a maioria dos autores focam as pesquisas em temas relacionados 

à ecologia e florística / fitossociologia, com 180 e 113 publicações, 

respectivamente. Somente onze pesquisas abordaram temas relacionados à 

Recuperação de Áreas Degradadas (RAD), conforme ilustra o Gráfico 9. 
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GRÁFICO 9 – TEMAS INERENTES À ÁREA DE CONSERVAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

O Gráfico 10 apresenta os temas pertencentes à área de concentração 

de manejo florestal, onde os maiores destaques foram para biometria e 

inventário florestal, com 136 e 86 publicações, respectivamente. Essa área de 

concentração possui publicações antigas datadas de 1928, até publicações 

recentes, no ano de 2019. Na década entre 2000 e 2010 foram listadas 122 

publicações. Entre 2011 a 2019 esse número aumentou para 212, ou seja, um 

aumento significativo de +74%. Assim, verificou-se que na área de manejo 

florestal existe uma ascendência de estudos voltados para a temática. Tudo isso 

leva a crer que há interesse por parte das publicações e dos pesquisadores em 

aprofundar suas questões de pesquisa nessa área.  
 

GRÁFICO 10 – TEMAS INERENTES À ÁREA DE MANEJO FLORESTAL 

 
FONTE: O autor (2019). 
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Ao realizar uma análise mais aprofundada das publicações relacionadas 

à área de concentração de silvicultura, verifica-se que há uma presença 

marcante da temática de solos e sementes, com 117 e 106 publicações, 

respectivamente (Gráfico 11). A silvicultura em si, relacionada aos plantios 

florestais, tem um número bastante incipiente de publicações, com apenas 8 

exemplares listados. Essa área de concentração possui publicações antigas 

datadas de 1939, até publicações recentes, no ano de 2019. Na década entre 

2000 e 2010 foram listadas 128 publicações. Entre 2011 a 2019 esse número 

aumentou para 170, ou seja, um aumento de +33%. 

 
GRÁFICO 11 – TEMAS INERENTES À ÁREA DE SILVICULTURA 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

As temáticas mais presentes na área de genética, dentre as publicações 

analisadas, foram aquelas relacionadas com fisiologia, genética e biotecnologia, 

com 100, 70 e 60 publicações, respectivamente (Gráfico 12). Observando o 

histórico temporal das publicações envolvendo genética, nota-se que o aumento 

da produção científica começa a ser percebido a partir do ano de 2008. 

Comparativamente, entre a década atual e passada, ocorreu um acréscimo de 

+69% no número de publicações (de n=86 para n=145).  
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GRÁFICO 12 – TEMAS INERENTES À ÁREA DE GENÉTICA 

 

FONTE: O autor (2019). 

O Gráfico 13 apresenta os resultados contidos no grupo denominado 

“outros”, por conter temas externos às áreas de concentração da ciência 

florestal. Destacam-se os subgrupos de fauna e saúde e nutrição, com 47 e 43 

publicações, respectivamente.   

 
GRÁFICO 13 – TEMAS DIVERSOS (“OUTROS”) 

 
FONTE: O autor (2019). 

Uma das classes que apresentou menos citações, porém de não menor 

importância, foi a de tecnologia da madeira, altamente relacionada com 

produção e uso; assim como relacionada com a industrialização de produtos 

florestais não madeireiros, a exemplo do pinhão. O Gráfico 14 apresenta a 

distribuição dos temas, onde os maiores destaques foram para propriedades da 

madeira e industrialização de não madeireiros, com 29 e 24 publicações, 

respectivamente.  
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GRÁFICO 14 – TEMAS INERENTES À ÁREA DE TECNOLOGIA 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

Por fim, o Gráfico 15 apresenta os temas relacionados à área de 

economia e política, com destaque para a economia de não madeireiros, com 19 

publicações. Com os dados apresentados, foi verificado que esta área é um 

campo propício a novos estudos, e que não há qualquer aumento de estudos 

voltados para a temática. As restrições normativas para a utilização da madeira 

podem indicar a falta de interesse dos profissionais em aprofundarem as 

pesquisas nessa área. 

 
GRÁFICO 15 – TEMAS INERENTES À ÁREA DE ECONOMIA 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

Comparando-se algumas espécies nativas, arbóreas e comerciais 

brasileiras (exceto a sequoia), a Tabela 4 apresenta os principais indicadores 

provenientes do relatório de citações Wos (WEB OF SCIENCE, 2020). Tem-se, 
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portanto, a araucária como uma das espécies mais estudadas no Brasil, 

possuindo 645 estudos listados nesta plataforma bibliométrica digital. Esse 

resultado é apenas inferior ao obtido com a erva-mate, com 950 publicações. A 

araucária obteve resultados superiores às espécies tradicionais do Brasil, como 

o mogno e a castanheira, e, até mesmo, com uma espécie muito importante da 

América do Norte, a sequoia. 

 
TABELA 4 – COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE PUBLICAÇÕES COM OUTRAS 

ESPÉCIES COMERCIAIS  

Nome vulgar Nome científico Total de 
publicações h-index 

Média 
de 

citações 
por item 

Soma do 
Número de 

citações 

Sem 
auto-

citações 

Artigos 
que 

fizeram a 
citação 

erva mate Ilex Paraguariensis 950 58 16,92 16076 9880 9211 
araucária Araucaria angustifolia 645 46 14,22 9170 7231 6450 

mogno Swietenia macrophylla 558 47 17,09 9534 7592 6448 
castanheira Bertholletia excelsa 393 48 21,87 8596 6939 5868 

sequoia Sequoia sempervirens 367 42 20,92 7679 6596 5609 
cedro rosa Cedrela odorata 334 36 15,04 5023 4341 3813 

palmito Euterpe edulis 303 33 12,9 3909 2851 2675 
cedro Cedrela fissilis 133 17 6,9 918 822 796 

pau-brasil Caesalpinia echinata 91 17 9,9 901 745 715 
garapeira Apuleia leiocarpa 70 12 7,5 525 503 507 

imbuia Ocotea porosa 34 9 6,38 217 195 188 
itaúba Mezilaurus itauba 29 7 18,83 546 539 508 

cerejeira Amburana acreana 8 3 3,5 28 28 28 
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4 DISCUSSÃO 
 

Neste estudo bibliométrico, pode-se observar que houve avanço no 

número de publicações brasileiras relacionadas ao tema araucária, destacando 

a década atual com 61,2% do total de publicações.  

Dentre a localização geográfica dos autores e coautores de maior 

influência sobre o tema, destacam-se os estados do Sul, totalizando 86% das 

publicações inerentes aos autores mais influentes. Internacionalmente, a 

Alemanha apresentou o maior número de publicações, concentradas nas áreas 

de conservação e genética. Pode-se observar que a maioria dos artigos foram 

feitos com um número grande de autores (em média 3,4 autores por publicação). 

Um elevado número de publicações em coautoria indica uma relação mais 

próxima entre os autores dentro do mesmo tema e uma oportunidade para 

colaboração futura (WANG et al., 2014). 

As instituições vinculadas de maior destaque, em relação ao número de 

publicações dos autores de maior influência sobre o tema, estão localizadas nas 

regiões Sul e Sudeste. No ápice está a UFPR (n=321 ou 26%), tendo sido 

apontada como a instituição com o maior número de estudos. Esse fato pode ser 

explicado por seu pioneirismo no setor florestal, enquadrando-se como o curso 

de Engenharia Florestal mais antigo do país, além se estar inserida, 

geograficamente, na FOM, área de ocorrência natural da araucária. Com 

exceção da UFPR e da UFSM, com criação do curso em 1960 e 1971, 

respectivamente, nas demais instituições com destaque, o curso de Engenharia 

Florestal são mais recentes.  

Conforme a Lei redigida por Price (1963) pode justificar o 

comportamento da produção anual de artigos descrevendo a existência de 

quatro fases que explicam o comportamento da pesquisa em determinado tema, 

sendo: i) fase de pioneiros, em que um pequeno grupo de cientistas começa a 

publicar um novo tema; ii) um número crescente de cientistas é atraído pelo tema 

e as lacunas, em virtude disto há um crescimento exponencial em determinado 

tema; iii) elucidação das lacunas do conhecimento; e iv) ocorre uma diminuição 

do número de publicações sobre o tema devido a elucidação do assunto. Deste 

modo os estudos com araucária estão contidos, possivelmente, entre a fase ii e 

a fase iii. Assim, resultados bibliográficos apresentados nesse trabalho, já 
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mostram um panorama de lacunas do conhecimento, focados, principalmente, 

nas áreas relacionadas ao pilar econômico da espécie, desde o plantio até sua 

industrialização.  

O fato de apresentar 76,5% de artigos científicos, 13,2% de trabalhos 

acadêmicos e 10,3% de livros pode ser justificado pelo menor tempo despendido 

durante a produção de um artigo, além de que se pode fazê-lo já na graduação. 

Dos 173 livros inerentes ao tema, 49 são da área de manejo florestal e 41 na 

área de conservação da natureza. 

As principais revistas, onde ocorreram as publicações dos artigos 

científicos, são de grande relevância para o setor florestal bem como importantes 

bases de dados nacionais. Mesmo tendo o Paraná e a UFPR com os maiores 

destaques nas publicações de acordo com as intuições vinculantes dos autores 

e coautores mais influentes sobre o tema, a Revista Ciência Florestal distingue-

se no topo do número de publicação em artigos científicos (n=149). A revista 

está sediada em Santa Maria, na UFSM; na sequência, tem-se a Revista 

Floresta, da UFPR, sediada em Curitiba (n=93) e a Revista Cerne, da 

Universidade Federal de Lavras (n=35).  

No Brasil, o número de defesas acadêmicas no nível de mestrado 

(n=128) foi bastante superior ao nível de doutorado (n=64); no TCC houve uma 

lista de apenas 13 trabalhos demonstrando uma inexpressiva atenção a essa 

temática durante a graduação. 

Ao considerar a natureza dos estudos, a revisão constatou que as 

publicações encontradas e avaliadas centram-se nas áreas de conservação, 

manejo e silvicultura (70,1%). Isso torna possível estabelecer um respaldo para 

as orientações futuras às pesquisas em espécies nativas, neste caso a araucária 

pois, as lacunas estão voltadas às áreas produtivas, englobando a área de 

tecnologia e, principalmente, a área econômica. 

As restrições quanto ao uso da araucária são antigas. Quanto à 

araucária, a suspensão da exploração madeireira dos remanescentes, sob 

manejo florestal, data do ano de 2001 (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2001). Já a redução da exploração 

intensiva da espécie, na forma de corte raso, é mais antiga iniciada, via proibição 

do abate dos indivíduos adultos portadores de pinha, em 1976 (BRASIL, 1976). 

Entretanto, mesmo tendo a legislação atuado, ao longo de anos, sobre a 
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araucária, exíguos são os trabalhos que recobrem um tema político (n=9); 

tampouco são os trabalhos que se destinam à legislação, um instrumento de 

política (n=4). 

Torna-se, portanto, importantíssimo, que as instituições de ensino, 

pesquisa e inovação destinem seus esforços na área de concentração de 

economia florestal, nos temas de economia, política e legislação. Esforços esses 

para:  i) na área econômica: pesquisas destinadas à busca de alternativas de 

retorno econômico às espécies nativas, via aproveitamento da reserva legal, 

integração lavoura-pecuária-floresta, via técnicas silviculturais mais apropriadas, 

assim como estudos que auxiliem na área de mercado para espécies nativas; ii) 

na área de política: trabalhos técnicos que discorram sobre a Política Nacional 

de Florestas com a finalidade de subsidiar / questionar / confirmar  o texto atual; 

e iii) na área legislativa: trabalhos técnicos que subsidiem / questionem / 

confirmem  normativas legais. 

É importante ressaltar que a situação atual da araucária é de proibição 

do manejo florestal e redução das áreas de plantio. Sendo assim, um conjunto 

mais extenso de estudos, no que tange tecnologia, silvicultura e manejo florestal 

está condenado ao fracasso, haja visto que, na prática operacional, eles não 

poderão ser executadas. Esforços voltados, na área de pesquisa, em relação à 

área de concentração de economia poderão auxiliar na obtenção de retornos 

econômicos para as espécies nativas, comparativamente superiores às exóticas; 

concomitantemente, no tema de política florestal, auxiliando legisladores, as 

pesquisas poderão surtir efeitos no sentido de reescrever as normativas legais. 

Por fim, ter-se-ia à espécie araucária os três pilares de sustentação: social, 

ambiental e econômico. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Essa revisão bibliométrica permitiu identificar as tendências e o 

crescimento do conhecimento científico sobre a araucária, e revelar, 

numericamente, trabalhos expressivos envolvendo a espécie. As publicações 

sobre o tema são antigas iniciadas em 1797 e, no Brasil, em 1934. Houve um 

crescimento na última década, somando 1.680 publicações que estão 

disponíveis nas bases de dados do portal de informações da UFPR, convergindo 

as plataformas digitais como a ScienceDirect, a Academic Search Ultimate, a 

Academic Search Premier, além da base Repositório Digital Institucional da 

UFPR. 

O país líder em produtividade é o Brasil, sendo os estudos conduzidos 

por pesquisadores e professores vinculados, principalmente à UFPR, UDESC, 

UFSM e UNICENTRO. O Professor Carlos Roberto Sanquetta (UFPR) é o 

pesquisador mais influente sobre o tema, seguido pelo Professor Afonso 

Figueiredo Filho (UNICENTRO), Professor Pedro Higuchi e a Professora Ana 

Carolina da Silva (UDESC). As revistas mais procuradas para publicação são a 

Ciência Florestal (Santa Maria, RS) e a Revista Floresta (Curitiba, PR). 

Houve inexpressivo número de publicações na área de concentração de 

tecnologia da madeira e, principalmente, na área de economia e política florestal. 

A presente lacuna na produção científica surge como nova possibilidade de 

investigação, haja vista a necessidade de ampliar o conhecimento acerca dessa 

temática. A medição permitiu identificar a predominância de estudos 

relacionados à conservação e manejo de florestas.  

É notória a discussão acerca da necessidade de trabalhos e pesquisas 

técnicas que se destinem aos aspectos econômicos e legais. Destaca-se a 

importância do incentivo à pesquisa nessa área de conhecimento, devido a atual 

e real situação da espécie, sendo necessária uma abordagem efetiva referente 

à política florestal, normativas legais, viabilidade econômica e inserção 

mercadológica. 

Por fim, apesar de haver um panorama desfavorável à espécie (redução 

de área de plantio e restrições quanto ao manejo florestal), a análise comparativa 

realizada entre a araucária com demais espécies nativas, arbóreas e 

madeireiras, valida que a espécie em estudo se desponta com um número 
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elevado de publicações e citações. Tem-se um reconhecimento do meio 

acadêmico em manter ativo os estudos relacionados à essa espécie tão 

importante à flora e à sociedade brasileira. 
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CAPÍTULO II 

 
É PROIBIDO O USO MADEIREIRO DA ARAUCARIA? 

UMA ANÁLISE SOBRE O ARCABOUÇO JURÍDICO ATUAL 
 

RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo analisar o arcabouço jurídico sobre um tema 
bastante complexo no setor florestal: o uso de uma espécie ameaçada de 
extinção, neste caso a araucária (Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze). 
Após anos de intenso extrativismo madeireiro, vinculado ao crescimento 
econômico do país, editam-se, a partir da década de 1960, uma gama de 
normativas orientadas para o controle do uso das florestas por meio de leis 
rigorosas e expansão da burocracia ambiental. Dentre as mais importantes, o 
estudo se concentrou na Constituição Federal, Lei Complementar 140, Código 
Florestal, Lei da Mata Atlântica e seu Decreto Regulador, Resolução CONAMA 
nº278, Portaria MMA nº43 e Portaria MMA nº443. Em 2014, via Portaria MMA 
443, inclui-se a araucária na categoria em perigo, restringindo qualquer 
aproveitamento madeireiro à espécie, inclusive sob manejo florestal. Sua 
justificativa de enquadramento advém de redução populacional, desmatamento 
e exploração madeireira. Entretanto, salienta-se a não divulgação de dados 
oficiais de área remanescente e número de indivíduos, temas de obrigação do 
Estado; o primeiro de competência do IBGE e o segundo, via inventário florestal 
nacional, previsto no artigo 71 da Lei número 12.651 de 2012. A Portaria 443 
colide com o Código Florestal brasileiro ao retirar direitos, neste caso o manejo 
florestal, não estabelecidos na Lei nº 12.651 de 2012. Também descumpre a Lei 
Complementar 140 que estabelece laudos e estudos técnico-científicos para 
enquadramento das espécies da lista. Também não cumpre as etapas exigidas 
no artigo 5º da Portaria MMA 43, a qual é precedente à Portaria 443. Conclui-se, 
mediante análise das normativas, referentes à araucária, quanto sua utilização 
comercial: não existe lei que proíba o uso, via manejo e plantio; o que existe são 
portarias e resoluções.  Vigora uma certa ignorância entre as partes. Quem se 
acha no direito messiânico de proibir o corte da espécie, subsidia-se em portarias 
e resoluções. E quem se acha no direito de manejar, desconhece a legislação. 
Espera-se que haja uma transição entre uma legislação que se esgotou, criou 
um divórcio entre o homem e a natureza, entre o produtor e a araucária; e que 
se inicie uma fase de Direito Premial, pelo qual quem cuida é premiado, por meio 
de uma Política de Desenvolvimento Florestal que reintroduza a araucária no 
ciclo produtivo e a perpetue como espécie. O primeiro esforço e, o que dá mais 
resultado, é educar, formar uma nova cultura, despertar a consciência; é esse o 
grande papel do Estado. 
 
Palavras-chave: legislação florestal, produção florestal, espécie ameaçada de 
extinção. 
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ABSTRACT 
 

IS THE USE OF ARAUCARIA WOOD PROHIBITED?  
AN ANALYSIS BASED ON THE CURRENT LEGAL ARRANGEMENTS 

 
The objective of this work was to analyze the legal arrangements on a very 
complex theme in the forest sector: the use of a species threatened with 
extinction, in this case, araucaria. After years of intense deforestation, linked to 
the country's economic growth, after 1960 decade, it was edited an array of 
regulations aimed to control the forest use through strict laws and expansion of 
the environmental bureaucracy. Among the most important, this work 
concentrated in Federal Constitution, Complementary Law 140, Forest Code, 
Mata Atlântica Law and also its Regulatory Decree, CONAMA Resolution nº 278, 
MMA Ordinance 43 and MMA Ordinance 443. In 2014, via MMA Ordinance 443, 
araucaria was included in the danger category, restricting any timber use, 
including the ones gathered under forest management. The justification for this 
inclusion comes from the population reduction, deforestation and logging. 
Regarding this justification, it is important to note the non-disclosure of official 
data, an obligation of the State, on the remaining area and number of individuals; 
the first is IBGE competence and the second, by national forestry inventory, 
foreseen in article 71 by Law No. 12.651 of 2012. Ordinance 443 collides with the 
Brazilian forest code removing rights, in this case, forest management, not 
established by Law No. 12.651 of 2012. It also defies the Complementary Law 
140 which establishes reports and technical-scientific studies for framing the 
listed species. Nor does it comply with the steps required in article 5º of MMA 
Ordinance 43, which precedes Ordinance 443. By analyzing the regulations 
regarding the araucaria specie and their commercial use: there is no law 
prohibiting the use, through management and planting; what exists are 
ordinances and resolutions. Whoever is in the messianic right to forbid the cutting 
of the species, subsidizes itself in ordinances and resolutions. Moreover, who 
believes they have the right to manage it, is not aware of the legislation. It’s hoped 
that there will be a transition from a depleted legislation, that created a divorce 
between man and nature, between the producer and araucaria; and be initiated 
a new phase by Premium Law, by which who cares is awarded, through a Forest 
Development Politic that reintroduces araucaria in the productive cycle and 
perpetuates it as a specie. The first effort, and what gives more result, is to 
educate, to form a new culture, to awaken the conscience; that is the great role 
of the State. 
 
Keywords: forest legislation, forest production, endangered species. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A ideia de se proteger áreas representativas dos ecossistemas naturais 

de um determinado ambiente, no território brasileiro, vem desde a criação do 

Código Florestal de 1934 (BRASIL, 1934). Segundo Borges (2008) este Código 

apresentava algumas características preservacionistas, estabelecendo o uso da 

propriedade em função do tipo florestal existente, definindo as categorias de 

florestas protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento. 

As florestas protetoras apresentavam, para a época, um indício do que 

seria o instituto das florestas de preservação permanente, instituído pelo Código 

Florestal de 1965, mas mesmo assim, o Código Florestal de 1934 foi altamente 

conservacionista. Foi uma peça exemplar e avançada para a época, segundo 

Magalhães (2002), pois fez severas restrições à propriedade privada, quando o 

direito de propriedade gozava de direitos garantidos pela Constituição e pelo 

direito privado. 

Entretanto, apesar desse Código já ter características preservacionistas 

e da reconhecida importância das florestas, aliado às fortes pressões de 

movimentos ambientalistas nacionais e internacionais, a fitofisionomia Floresta 

Ombrófila Mista (FOM), área de ocorrência natural da araucária (Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze.), foi sendo devastada. Este processo, que ocorreu 

de forma intensa na Região Sul e Sudeste do País, segundo Pires (2003), teve 

seu auge na segunda metade do século passado, tendo como bandeira a 

abertura de novas fronteiras agrícolas, a geração de novos empregos e o 

desenvolvimento social. 

A partir de 1960 e com intuito de frear o desmatamento que ocorria no 

país, criou-se uma gama extensa de atos normativos, por meio de leis, decretos, 

decretos-leis, instruções normativas, portarias e resoluções. Tais medidas, 

aliadas ao aumento da fiscalização, reduziram o desmatamento; porém também 

reduziram uma atividade econômica importante no país que não implica em 

conversão de áreas ou em significativos impactos socioambientais negativos: o 

manejo florestal das espécies madeireiras nativas. Manejo é todo e qualquer 

procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas (BRASIL, 2000). Tal técnica é amplamente difundida em vários 
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países, aplicada há séculos, dentre os quais: Alemanha, Canadá, Estados 

Unidos, Finlândia, Hungria, Costa Rica, Colômbia, dentre outros; entretanto, no 

Brasil, a técnica ainda é vista com restrições. 

Especificamente no Estado do Paraná, desde a publicação da 

Resolução nº 278, de 24 de maio de 2001 (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2001), ficou vedado todo e qualquer 

aproveitamento comercial madeireiro das espécies ameaçadas em áreas de 

populações naturais, com a suspensão de corte ou supressão de espécies 

ameaçadas de extinção, até que fossem estabelecidos critérios técnicos. Essa 

normativa, com prazo de validade de um ano, prorrogável por mais um, inicia o 

processo de suspensão das atividades de manejo florestal madeireiro no Estado. 

Quanto a araucária, foco deste estudo, a suspensão da exploração 

comercial madeireira dos remanescentes, sob manejo florestal, também data do 

ano de 2001. Já a finalização da exploração intensiva da espécie, na forma de 

corte raso é mais antiga, iniciada via proibição do abate dos indivíduos adultos 

portadores de pinha, em 1976 (BRASIL. Ministério da Agricultura. Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 1976). 

Atualmente, tem-se mais de 19 anos de suspensão dos planos de 

manejo, do aproveitamento madeireiro da espécie e o quadro continua 

preocupante: redução da área natural, redução da área plantada, não 

regeneração natural da espécie nas áreas remanescentes fragmentadas e 

divórcio ocorrido entre produtor e a espécie.  

A verdade para a espécie é que “muito se discute, pouco se resolve”. E 

nesse quadro de indefinição quanto ao rumo da espécie, parece ser a legislação 

a grande responsável pelo atual cenário crítico. Mas será mesmo a legislação a 

grande vilã disso? Assim, este trabalho tem por finalidade resgatar esta 

discussão, por meio da análise da legislação ambiental e florestal existente e seu 

impacto sob a espécie araucária, conforme os objetivos: 

i)  Analisar o arcabouço jurídico singular a araucária, bem como 

analisar os entraves da legislação para o entendimento e a instituição do mesmo; 

ii) Propor alterações na legislação que resgatem a possibilidade de 

inclusão da espécie no ciclo produtivo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O método utilizado para a pesquisa foi a análise diagnóstica e conceitual, 

que consistiu no levantamento da influência da legislação ambiental e florestal 

relativa à espécie araucária. O objeto de estudo se concentrou nas atividades de 

manejo e plantio florestal e relativas ao Estado do Paraná, por meio de uma 

interrelação entre as atividades econômicas florestais e a respectiva legislação. 

Com relação à natureza, esta pesquisa foi considerada aplicada, pelo 

qual se busca a solução prática do problema, por meio das justificativas técnicas 

e legais dirigidas ao entendimento do manejo florestal no Estado do Paraná, 

envolvendo interesses sociais, econômicos e ambientais. 

Com relação à abordagem do problema, foi uma pesquisa qualitativa, 

em que não há como se traduzir seus resultados em números, além de não 

requerer o uso de métodos e técnicas estatísticas.  

Com relação aos seus objetivos, esta pesquisa foi exploratória, na qual 

o conhecimento das questões técnicas e legais sobre a araucária envolve o 

levantamento bibliográfico de normas jurídicas e de trabalhos técnicos que 

forneçam subsídios à compreensão, entendimento e análise do tema estudado. 

Com relação aos procedimentos técnicos, foi uma pesquisa bibliográfica 

e documental, elaborada a partir do levantamento e estudo do arranjo legal e da 

análise de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, 

livros e outros trabalhos publicados que abordem o tema analisado. Procedeu-

se, portanto, um levantamento bibliográfico bem como a análise das principais 

Portarias, Leis, Medidas Provisórias e Decretos correlatos ao tema em tela.  

O trabalho findou com uma discussão sobre os elementos legislativos 

abordados anteriormente, buscando atender os objetivos iniciais propostos em 

relação à legislação e à legalidade da utilização da espécie, sob manejo ou 

plantio, no Estado do Paraná. 
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3 SISTEMA NORMATIVO NO BRASIL 
 

O artigo 59, da Constituição Federal estabelece as seguintes espécies 

de normativas brasileiras, conforme disposto: 

 
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração 
de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - leis 
ordinárias; IV -  leis delegadas; V -  medidas provisórias; VI -  decretos 
legislativos; VII -  resoluções. Parágrafo único. Lei complementar 
disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis 
(BRASIL, 1988). 
 

Os itens subsequentes abordarão, de forma resumida, o caráter e a 

finalidade de cada uma das normativas estabelecidas na Constituição Federal. 

 

3.1 EMENDA CONSTITUCIONAL 
 

Segundo Moraes (2006), o legislador da Constituição de 1988, previu a 

possibilidade de alteração das normas constitucionais através de um processo 

legislativo especial e mais dificultoso que o ordinário. Assim, tem-se uma 

Constituição Federal rígida, fixando-se a ideia de supremacia da ordem 

constitucional. A revisão serve para alterar a constituição, mas não para mudá-

la. 

A emenda à Constituição Federal só ingressa no ordenamento jurídico 

após sua aprovação, passando então a ser preceito constitucional, de mesma 

hierarquia das normas constitucionais originárias. A emenda constitucional, 

quando aprovada, ingressa no ordenamento jurídico com status constitucional, 

devendo ser compatibilizada com as demais normas originárias. Porém, se 

qualquer uma das limitações impostas pelo artigo 60 (BRASIL, 1988) for 

desrespeitada, a emenda constitucional será inconstitucional, devendo ser 

retirada do ordenamento jurídico (MORAES, 2006). 
 

3.2 LEI COMPLEMENTAR 
 

As leis complementares são uma espécie de normativas diferenciadas, 

com processo legislativo próprio e matéria reservada. Assim, a razão de 

existência da lei complementar consubstancia-se no fato de o legislador 
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constituinte ter entendido que determinadas matérias, apesar da evidente 

importância, não deveriam ser regulamentadas na própria Constituição Federal, 

sob pena de engessamento de futuras alterações; mas, ao mesmo tempo, não 

poderiam comportar constantes alterações através de um processo legislativo 

ordinário, segundo relata Moraes (2006).  

Assim, segundo Moraes (2006), o legislador constituinte garantiu, pela 

lei complementar, alterações constantes, sem, porém, lhes exigir a rigidez que 

impedisse a modificação de seu tratamento, assim que necessário. 

 

3.3 LEI ORDINÁRIA 
 

O texto da lei complementar é taxativamente previsto na Constituição 

Federal, enquanto todas as demais matérias deverão ser objeto de lei ordinária. 

A lei ordinária é formal e diz respeito ao processo legislativo, na fase de votação. 

Enquanto o quórum para a aprovação de lei ordinária é de maioria simples, o 

quórum para aprovação da lei complementar é de maioria absoluta (MORAES, 

2006). 

 

3.4 LEI DELEGADA 
 

As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que 

deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional, que será submetida a 

votação. Em sendo aprovada por maioria simples, terá a forma de resolução, 

que especificará obrigatoriamente as regras sobre seu conteúdo e os termos de 

seu exercício (MORAES, 2006). 

 

3.5 MEDIDA PROVISÓRIA 
 

O art. 62 da Constituição Federal determina que, em caso de relevância 

e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Uma vez 

editada, a medida provisória permanecerá em vigor pelo prazo de 60 dias e será 

submetida, imediatamente, ao Poder Legislativo, para apreciação. Tendo sido 

aprovada pela Câmara dos Deputados, por maioria simples, a medida provisória 
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será encaminhada ao Senado Federal, que igualmente deverá analisar a 

presença dos requisitos constitucionais exigidos para sua edição, antes da 

análise do mérito e eventual aprovação por maioria simples (MORAES, 2006). 

Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a Medida Provisória é enviada à 

Presidência da República para sanção. 

 

3.6 DECRETO LEGISLATIVO 
 

O decreto legislativo serve para regulamentar uma lei e é privativo do 

chefe do poder executivo (Presidente da República, Governador e Prefeito). 

 Decreto legislativo é a espécie normativa destinada a veicular as 

matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, previstas, 

basicamente, no art. 49 da Constituição Federal. São atos normativos primários 

veiculadores da competência exclusiva do Congresso Nacional, cujo 

procedimento não é tratado pela Constituição Federal, cabendo ao próprio 

Congresso discipliná-lo (MORAES, 2006). 

 

3.7 RESOLUÇÃO 
 

Resolução é ato do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, 

tomado por procedimento diferente do previsto para a elaboração das leis, 

destinado a regular matéria de competência do Congresso Nacional ou de 

competência privativa do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. São 

atos normativos primários, e disporá sobre a regulação de determinadas 

matérias pelo Congresso Nacional, não incluídas no campo de incidência dos 

decretos legislativos e da lei, além das matérias privativas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal (MORAES, 2006). 

 

3.8 ATO ADMINISTRATIVO 
 

Além das espécies normativas elencadas no artigo 59, da Constituição 

Federal, são descritos, ainda, os atos administrativos, ou seja, os atos praticados 

no exercício da função administrativa, em estrita observância às leis. 
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Dentre os referidos atos administrativos, inclui-se, entre outros, o decreto, 

portaria, resolução, regimentos, autorização, licença, admissão, permissão, 

aprovação, homologação, parecer e visto. 

A respeito dos atos referentes ao tema da tese, descrever-se-á os atos 

administrativos de maior relevância.  
 

3.8.1 Decreto 
 

Decreto é a forma de que se revestem os atos individuais ou gerais, 

emanados do Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governador 

e Prefeito). Ele pode conter, da mesma forma que a lei, regras gerais e abstratas 

que se dirigem a todas as pessoas que se encontram na mesma situação 

(decreto geral) ou pode dirigir-se a pessoa ou grupo de pessoas determinadas. 

Nesse caso, ele constitui decreto de efeito concreto (decreto individual); é o caso 

de um decreto de desapropriação, de nomeação, de demissão, conforme 

descrito por Pietro (2014). 

 

3.8.2 Resolução e Portaria 
 

A portaria é um ato administrativo que declara a concreta vontade, de 

opinião ou juízo, de um órgão administrativo do Estado ou de outro sujeito de 

direito público administrativo no desdobramento da atividade de administração. 

Como ato administrativo que é, a portaria não tem vida autônoma. Ao contrário, 

fundamenta-se sempre em lei, regulamento ou decreto anterior, sua base 

jurídica. Desse modo, a portaria pode descer as minúcias o que o texto básico 

não previu, conforme relata Cretella Junior (1974). 

A portaria não pode contrariar princípios gerais do direito, não pode criar 

situações de privilégio; não pode encerrar qualquer dispositivo de caráter 

particular, conflitante com dispositivo paralelo do diploma anterior ao qual se 

refere; não pode modificar normas contidas no texto básico dinamizado; não 

pode criar direitos novos ou obrigações novas, não estabelecidos no texto 

básico; não pode ordenar ou proibir o que o texto fundamental ordena, ou não 

proíbe; não pode facultar, ou proibir diversamente do que o texto básico 
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estabelece. A portaria limita-se a complementar a lei ou decreto, a fim de facilitar 

o cumprimento dos dispositivos, muitas vezes genéricos, dos textos básicos, 

descrita assim por Cretella Junior (1974). 

Onde a portaria fere de modo frontal a lei, o regulamento, o decreto, o 

intérprete concluirá, de imediato, por sua ilegalidade. Onde a portaria inova, 

criando, inaugurando regime jurídico disciplinador de um instituto, é ilegal e, pois, 

suscetível de censura jurisdicional. Ao contrário, a portaria que, incidindo sobre 

este ou aquele ponto de um regime jurídico, procura dinamizá-lo, diante da 

realidade, quantitativamente, informada pela conveniência ou pela oportunidade 

das circunstâncias, é ato administrativo legítimo (CRETELLA JÚNIOR, 1974). 
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4 PODERES E INSTITUIÇÕES E SUAS ATRIBUIÇÕES  
 

4.1 PODER EXECUTIVO FEDERAL 
 

Para que se possa traçar o marco legal da conservação e uso das 

espécies florestais no Brasil é necessário que se faça um breve demonstrativo 

da forma institucional sobre o comportamento das principais instituições que são 

diretamente ligadas à execução da política florestal no Brasil, sendo elas:  

 1941: para fomentar a produção e o comércio da araucária e de 

seus subprodutos, foi criada uma autarquia federal, mediante o Decreto-Lei n° 

3.124, de 19 de março de 1941, o Instituto Nacional do Pinho. Vinculado ao 

Ministério da Indústria e Comércio, a instituição tinha um caráter econômico. 

Dentre as suas competência, conforme art. 2º (BRASIL, 1941), destaca-se a 

coordenação dos trabalhos relativos à defesa da produção do pinho e a 

contribuição para o reflorestamento nas zonas de produção do pinho (BRASIL, 

1941); 

 1962: cria-se, no âmbito do Ministério da Agricultura, pela Lei 

Delegada nº 9, de 11 de outubro de 1962, o Departamento de Recursos Naturais 

Renováveis, que absorve as atribuições do Serviço Florestal Federal e lhe 

atribui, como principal incumbência, a revisão do Código Florestal (BRASIL, 

1962); 

 1967: criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) pelo Decreto-Lei nº 289, de 28 de janeiro 1967. Autarquia 

vinculada ao Ministério da Agricultura e, posteriormente, à Secretaria Especial 

do Meio Ambiente (reporte à Presidência da República). Este decreto, art. 2°, 

estabelece como função do IBDF a formulação da política florestal, bem como a 

orientação, coordenação e execução das medidas necessárias à utilização 

racional, a proteção e a conservação dos recursos naturais renováveis e ao 

desenvolvimento florestal do país (BRASIL, 1967);  

 1989: extingue-se o IBDF, a SEMA (Secretaria Especial do Meio 

Ambiente) e a SUDHEVEA (Superintendência da Borracha) e é criado o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) pela 
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Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Autarquia especial vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de, segundo art. 2º: 

 
Exercer o poder de polícia ambiental; executar as políticas nacionais 
de meio ambiente referente às atribuições federais permanentes 
relativas a preservação, a conservação e ao uso sustentável dos 
recursos ambientais e sua fiscalização e controle; e executar as ações 
supletivas da União, de conformidade com a legislação em vigor e as 
diretrizes daquele Ministério (BRASIL, 1989). 

 

 2006: é criado o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) pela Lei nº 

11.284, de 02 de março de 2006. Instituído na estrutura básica do Ministério do 

Meio Ambiente, com a finalidade de atuar exclusivamente na gestão das 

florestas públicas, segundo art. 55: 

 
I - exercer a função de órgão gestor prevista no art. 53 desta Lei, no 
âmbito federal, bem como de órgão gestor do FNDF (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal); 
II - apoiar a criação e gestão de programas de treinamento, 
capacitação, pesquisa e assistência técnica para a implementação de 
atividades florestais, incluindo manejo florestal, processamento de 
produtos florestais e exploração de serviços florestais; 
III - estimular e fomentar a prática de atividades florestais sustentáveis 
madeireira, não madeireira e de serviços; 
IV - promover estudos de mercado para produtos e serviços gerados 
pelas florestas; 
V - propor planos de produção florestal sustentável de forma 
compatível com as demandas da sociedade; 
VI - criar e manter o Sistema Nacional de Informações Florestais, 
integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente; 
VII - gerenciar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas; 
VIII - apoiar e atuar em parceria com os seus congêneres estaduais e 
municipais (BRASIL, 2006). 
 

Na comparação entre IBDF e IBAMA, já na sua criação, nota-se a clara 

diferença entre funções. O extinto IBDF era uma autarquia criada 

exclusivamente para o desenvolvimento do setor florestal, com uma composição 

desenhada para exercer atividades relacionadas à produção e conservação 

florestal. Estava vinculado, primeiramente, a um ministério desenvolvimentista e 

produtivo, o Ministério da Agricultura. Já o IBAMA foi criado para se dedicar a 

ações de fiscalização e licenciamento ambiental. Atualmente, com a edição da 

Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, tais atribuições foram 

repassadas aos estados  (BRASIL, 2011a). 
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Dentro do IBAMA e, seguindo as responsabilidades para as quais o 

órgão foi criado, as atividades de desenvolvimento florestal passaram a ter pouca 

importância. Na sua estrutura hierárquica, o setor florestal produtivo se restringe 

em apenas uma diretoria, a DIREF (Diretoria de Florestas), posteriormente 

nomeada como DIREN (Diretoria de Recursos Naturais) e atualmente nomeada 

como DBFLO (Diretoria Biodiversidade e Floresta). Tal diretoria tem as mesmas 

atribuições do extinto IBDF.  

Em 2006, com a criação do SFB houve ainda um maior fracionamento 

no setor florestal e, para o setor produtivo, os avanços foram insignificantes, 

pelas seguintes razões: i) o SFB não se configura nem como autarquia nem 

como agência, não tendo personalidade jurídica; ii) sua atuação é exclusiva na 

gestão das florestas públicas; iii) suas atividades estão focadas, basicamente, 

ao bioma amazônico, com atuação bastante inexpressiva nos demais biomas; 

iv) sua principal responsabilidade, a gestão das concessões florestais, estão 

limitadas às ações do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação e 

Biodiversidade (ICMBIO), existindo uma sobreposição de atribuições entre as 

próprias instituições, dificultando ainda mais qualquer ação proativa para o setor 

florestal produtivo.  

 

4.2 PODER EXECUTIVO ESTADUAL NO PARANÁ 

 

Em 1992, por meio da Lei Estadual nº 10.066, criou-se a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) e o Instituto Água e Terra 

do Paraná (IAT). A SEMA tem a finalidade de formular e executar as políticas de 

meio ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-fundiária e 

de saneamento ambiental. O IAT, conforme art. 5º é uma entidade autárquica, 

com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente.  

O art. 6º (PARANÁ, 1992) estipula como objetivos do IAT: propor e 

executar as políticas de meio ambiente;  fazer cumprir a legislação ambiental; 

conceder licenciamento ambiental; licenciar empreendimentos florestais e 

autorizar desmates; executar o monitoramento ambiental dos recursos hídricos, 

do ar e do solo; organizar e manter o Sistema Estadual de Unidades de 
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Conservação; executar e fazer executar a recuperação florestal; coletar dados e 

informações sobre o meio ambiente; propor, executar e acompanhar planos e 

programas de desenvolvimento florestal, estimulando o florestamento e o 

reflorestamento para fins econômicos e conservacionistas; propor, estruturar e 

implementar instrumentos de gestão da política florestal voltados para a 

renovação, manutenção e ampliação da base florestal para fins 

produtivos;  executar e fazer cumprir a Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995 

(PARANÁ, 1995). 

Segundo Pires (2003) o Paraná possui em sua estrutura administrativa, 

como órgãos participantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 

a SEMA encarregada de criar e gerir a política ambiental e florestal do estado e 

o IAT como órgão executor desta política. 

O quadro funcional atual do IAT (2019) é bastante crítico. Em 1988, o 

órgão contava com cerca de 1.200 servidores. Em 2012, eram 567 funcionários; 

em 2015, o número caiu para 524; hoje, o IAT tem apenas 483 servidores na 

ativa (SINDISEAB, 2016). O órgão, praticamente sem servidores, trabalha com 

uma quantidade alta de estagiários. A percepção atual é de que os governantes 

não possuem vontade política de ter um órgão ambiental que funcione e que 

tenha eficiência administrativa. 

No modelo atual de gestão executiva do governo estadual do Paraná, o 

governante ganha a eleição e nomeia o primeiro escalão das instituições, 

inclusive a direção do órgão ambiental. Isso pode acarretar em um cunho político 

do órgão vindo a contribuir com atos de corrupção. Nos EUA, por exemplo, as 

agências têm mandato, que não coincide com o mandato do governante.  

O Ministério Público Estadual (MPE), conforme relatado por Peters 

(2017), despende custosas horas técnicas inerentes aos problemas do IAT. 

Cobra-se a falta de transparência e falta de eficiência. Ainda segundo Peters 

(2017), o IAT não tem quantidade e qualidade de fazer frente às demandas do 

Estado. Não tem estrutura administrativa capaz de fiscalizar e licenciar em um 

prazo razoável (Informação verbal) 1.  

 

 

 
1 PETERS, E. Análise de Instituições Florestais. Curitiba, 2017. Informação verbal.  
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4.3 MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O MP (Ministério Público) tem legitimidade para atuar nas questões 

ambientais desde 1981, de modo mais expresso através da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto  de 1981) 

BRASIL (1981). As funções legais do MP, quanto ao meio ambiente, estão 

compreendidas nas seguintes leis: 

i) Lei Federal 6.938 de 1981: pelo artigo 14, §1º, prevê a legitimidade 

ativa do MP da União e dos estados para propor as ações de responsabilidade 

civil e criminal aos danos causados ao meio ambiente (BRASIL, 1981); 

ii) Lei Federal 7.347 de 1985, Lei de Ação Civil Pública: estabelece, entre 

os legitimados, novamente o MP não só para ingresso de ações civis públicas, 

mas também através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); 

iii) Lei Federal nº 8.625 de 1993 e Lei Estadual nº 85 de 1999: lei orgânica 

do MP, que coloca como atribuição e dever do MP, a instauração de inquéritos 

civis visando a proteção do meio ambiente; 

iv) Lei Estadual nº 85 de 1999: de Ação Civil Pública: estabelece, entre 

os legitimados, novamente o MP não só para ingresso de ações civis públicas, 

mas também por meio de um TAC; 

v) Constituição: o MP tem o dever constitucional relacionado ao tema 

tratado, o qual atinge a esfera criminal através do ajuizamento de ações penais 

públicas, zelando pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos serviços de 

relevância abrupta. Assim, entende-se a obrigatoriedade do MP em fiscalizar, ou 

de alguma forma, cobrar que os órgãos ambientais funcionem de maneira 

adequada.  

 

4.4 CONSIDERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES 
 

A Lei Complementar nº140, de 08 de dezembro de 2011, no artigo 3º,  

propõe uma harmonização entre as políticas e ações administrativas para evitar 

a sobreposição de atuação e evitar conflitos de atribuições (BRASIL, 2001). 

Entretanto, em alguns casos, pode haver tais sobreposições ou situações de 

conflito.  
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O IAT é o órgão responsável pela emissão das licenças ambientais, 

autorização de planos de manejo, desmate, entre outros. Porém, o IBAMA tem 

a atribuição de fiscalização; assim como o MPE, que tem a atribuições 

semelhantes, podendo acarretar em processos administrativos, quando em 

discordância, aos servidores do IAT. 

Assim, tem-se um órgão ambiental sem renovação no seu quadro 

administrativo, composto por funcionários próximos à aposentadoria, e que, caso 

haja inconciliabilidade por parte do IBAMA e do MPE, podem sofrer processos 

administrativos, na pessoa física.  
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5 LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS 
 

O confronto entre as questões econômicas e ambientais muitas vezes 

pode ser encarado como um entrave para o desenvolvimento do setor florestal. 

No Brasil e no mundo existe uma busca de forma geral para acomodar uma 

economia crescente e um meio ambiente saudável. Um dos fatores que 

dificultam o estabelecimento de uma política nacional de desenvolvimento e a 

fiscalização das leis são as próprias dificuldades econômicas, sociais e a 

extensão territorial do país (ROCHA, 2009). 

A análise agora realizada busca discorrer sobre o ordenamento jurídico 

brasileiro, que é a legislação florestal, com enfoque às normativas referentes ao 

objeto do estudo, a araucária. 

É extremamente extenso o arcabouço legal que envolve o uso de florestas 

naturais no Brasil. Dentre as normativas, as principais legislações vigentes 

referentes ao tema em tela são analisadas nos itens subsequentes. 

 

5.1 CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 
 

A Constituição Brasileira vigente, editada em 1988, capítulo VI, discorre 

sobre o meio ambiente, no artigo 225.  

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
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V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, 
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, 
e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais. 
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas (BRASIL, 1988). 

 

Diploma maior do sistema legal brasileiro, a edição da Constituição 

Brasileira de 1988 representou um grande avanço em matéria ambiental à 

medida que, pela primeira vez na história legislativa constitucional brasileira, é 

dedicado um capítulo à proteção do meio ambiente (PIRES, 2003). 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988, em seu primeiro 

parágrafo, incumbe o Poder Público de diversas tarefas que visam assegurar a 

efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado de que trata 

o caput do artigo (HEIMANN, 2012).  

Inova-se, a Constituição, em introduzir o termo “ecologicamente 

equilibrado”. Segundo Odum (1977) ecologia deriva da raiz grega oikos, que 

significa “casa”. Assim, literalmente, ecologia é o estudo das “casas”, ou por 

extensão, dos “ambientes”. É a interação dos seres vivos com o meio ambiente 

que habitam. Portanto, o art. 225 pede o meio ambiente equilibrado no sentido 

econômico, social e ambiental. 

O parágrafo primeiro do art. 225 arrola medidas que deve o Poder 

Público tomar para assegurar a efetividade do direito reconhecido no caput. O 

inciso I refere-se, de forma genérica e imprecisa, à preservação e restauração 

dos processos ecológicos essenciais. A segunda parte do inciso I refere-se à 
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promoção do manejo ecológico das espécies e ecossistemas, questão que 

guarda relação umbilical com este estudo. O legislador constitucional, ao prever, 

no dispositivo, a aplicação desta atividade consagra o manejo como técnica 

racional para a conservação dos ecossistemas, contrapondo-se à parcela radical 

da comunidade que encara o manejo florestal como prática nociva e como tal 

devendo ser evitada. Porém, a ciência mostra que a floresta é um organismo 

vivo, com ciclo de vida determinado, e que a prática correta do manejo florestal 

tende a melhorar a qualidade do bioma (PIRES, 2003). 

Assim, o documento maior que rege o ordenamento jurídico do país, a 

Constituição Brasileira de 1988, inovadora ao discorrer sobre o meio ambiente, 

no seu artigo 225, inciso I, já provêm o manejo das espécies e ecossistemas 

como uma forma de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Na primeira parte do inciso II, o legislador constitucional determina que 

o Poder Público proteja e preserve o patrimônio genético. Tal ponto merece 

especial atenção, tendo em vista que um dos maiores problemas enfrentados 

para a preservação da araucária é a erosão genética. O fenômeno ocorre pela 

redução da variabilidade genética da espécie em decorrência da diminuição dos 

locais com presença de povoamentos nativos e florestas maturas (PIRES, 2003). 

O parágrafo quarto traz importante inovação, à medida que abre a 

possibilidade inédita de punir administrativa e penalmente as pessoas físicas e 

jurídicas que realizarem atividades lesivas ao meio ambiente (PIRES, 2003). 

Salienta-se, na Constituição o artigo quinto, inciso II, onde o legislador 

determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei (BRASIL, 1988). 

 

5.2 LEI COMPLEMENTAR 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011 
 

Conforme ordenamento jurídico brasileiro, já descrito neste estudo, uma 

lei complementar está acima de todas as demais, posterior somente à 

Constituição Federal. É rígida em seus critérios, mas ainda pode ser alterada. 

Edita-se, em 2011, a Lei Complementar número 140, de 08 de 

dezembro, que fixa normas de cooperação entre a União, os Estados e o Distrito 

Federal nas ações administrativas de proteção ao meio ambiente, combate à 
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poluição e preservação das florestas. O artigo 3º impõe à União, Estados e 

Municípios os seguintes objetivos:  

 
I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e 
eficiente;  
II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a 
proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa 
humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 
sociais e regionais;  
III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a 
sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar 
conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa 
eficiente;  
IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, 
respeitadas as peculiaridades regionais e locais (BRASIL, 2011).  
 

Portanto, preconiza-se, no artigo 3º uma gestão descentralizada, a 

garantia do desenvolvimento socioeconômico, a harmonização das ações para 

evitar sobreposição de ação e o respeito das peculiaridades regionais. Tal artigo 

merece especial destaque quanto a “não sobreposição de funções nas ações 

administrativas de proteção ao meio ambiente”.  

Barbosa (1956) relatou que o Serviço Florestal, então no Ministério da 

Agricultura, e o Instituto Nacional do Pinho, ambos tratando das questões 

florestais, regiam-se completamente divorciados de um entendimento mútuo e 

coordenado das suas atividades, no sentido de permitir uma planificação de seus 

trabalhos, visando unidade de orientação no cenário da política florestal 

nacional. Segundo o autor (BARBOSA, 1956, p. 109) “dá a impressão de 

serviços em duplicata”. 

Os artigos 7º e 8º atribuem como ação administrativa, respectivamente, 

da União e dos Estados, segundo inciso XVII, a elaboração da relação das 

espécies ameaçadas de extinção, mediante laudos e estudos técnico-científicos, 

fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. Tal atribuição 

foi passada ao Jardim Botânico do Rio Janeiro, por meio do artigo 7º da Portaria 

43 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), de 31 de Janeiro de 2014 (BRASIL. 

Ministério do Meio Ambiente, 2014a). Entretanto, atualmente essa avaliação 

ocorre pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), que avalia o 

estado de conservação das espécies e subsidia a atualização periódica da Lista 

Nacional Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção 
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(MESSINA, 2018), adotando-se a metodologia da União Internacional para 

Conservação da Natureza (IUCN). Localizado no Rio de Janeiro, o CNCFlora é 

uma coordenação dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, formada por 

uma equipe de especialistas externa ao quadro de servidores do MMA. 

Em relação ao estímulo às atividades que conservem as espécies in situ, 

ainda nos artigos 7º e 8º, se assim fosse, precisaria haver um verdadeiro 

estímulo ao manejo florestal. A situação atual, no que tange o manejo florestal, 

é de redução da atividade. A exemplo estão as concessões florestais, onde se 

permite manejo florestal sustentável em terras públicas. Inicialmente previsto em 

2 milhões de hectares sob regime de concessão por ano. Efetivamente, tem-se, 

desde a criação do SFB, em 2006, 1 milhão de hectares sob concessão (SFB, 

2019).  
 

5.3 LEI 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 
 

No ano de 1981, edita-se a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

dispondo sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e seus fins de mecanismos 

de formulação e aplicação. Assim como a Constituição de 1988, essa política 

também inova bastante na proteção do meio ambiente. Basicamente, a lei 

aborda assuntos como: licenciamento, avaliação de impacto ambiental, além de 

criar uma estrutura para a administração, proteção e melhoria da qualidade do 

meio ambiente no Brasil. 

 Kengen (2001) salientou que essa norma legal se transformou no 

principal instrumento da gestão florestal do país, definindo o papel do poder 

público e conferindo novas responsabilidades ao poder privado no tocante à 

proteção do meio ambiente. 

 Siqueira (2003) menciona que a Lei 6.938 é um divisor de águas na 

história ambiental do país. De cunho extremamente avançado para a época em 

que foi promulgada (1981), influenciou em muito a elaboração do Capitulo VI - 

Do Meio Ambiente, disposto no art. 225 da Constituição Federal, como no 

parágrafo primeiro do inciso IV, que estabelece a necessidade de elaboração de 

estudos e do relatório de impacto ambiental para as atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental. É a primeira lei ambiental do 
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país de caráter meramente protecionista. Todas as demais visavam também a 

proteção do comércio, da exploração do recurso e do bem-estar do homem em 

si, não se preocupando de forma direta com o equilíbrio entre o homem e seu 

meio. 

Segundo Rocha (2009), a Lei número 6.938 de 1981, Política Nacional 

do Meio Ambiente, instituiu o SISNAMA, definindo sua composição e seus 

órgãos integrantes. Através desses órgãos é possível ter uma base de como as 

competências ambientais se encontram divididas pelos entes federativos, 

conforme artigo 6º. 

 
I - Órgão Superior: o Conselho de Governo, cuja principal função é o 
assessoramento ao Presidente da República para formulação de 
políticas nacionais e diretrizes para o meio ambiente; 
II - Órgão Consultivo e Deliberativo: CONAMA (Conselho Nacional do 
Meio Ambiente), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao 
Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o 
meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 
vida; 
III -  Órgão Central:  a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e 
controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente; 
IV - Órgão Executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a 
finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as 
respectivas competências; 
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis 
pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de 
atividades capazes de provocar a degradação ambiental; 
VI -  Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis 
pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas 
jurisdições (BRASIL, 1981). 
 

 
O SISNAMA foi formado pelos órgãos e entidades responsáveis pela 

proteção do meio ambiente nos níveis federal, estadual e municipal. A SEMA 

era, inicialmente, o órgão central do sistema, enquanto os demais órgãos 

federais, inclusive o IBDF, tornaram-se órgãos setoriais. As instituições 

estaduais integravam o SISNAMA como órgãos seccionais e as municipais na 

condição de órgãos locais. A função do SISNAMA era promover, disciplinar e 

avaliar a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (KENGEN, 

2001). 
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O artigo 6º da Lei número 6.938 de 1981, torna o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) como órgão deliberativo e o IBAMA e o ICMBio 

ambos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, como os órgãos executores 

da Política de Meio Ambiente. Tais órgãos tem a finalidade de executar e fazer 

executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para 

o meio ambiente. 

Conforme Borges (2008), o CONAMA visa tornar o Código Florestal e as 

normas que tratam do meio ambiente exequíveis, tendo sido instituído pela 

Política Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA possui atribuição de dispor as 

diretrizes, parâmetros e padrões ambientais que visam tornar as normas legais 

aplicáveis às diversas situações com as quais os cidadãos podem se deparar. O 

CONAMA é um importante norteador e disciplinador das exigências legais e, por 

meio das resoluções editadas, tornam as normas claras e aplicáveis à realidade. 

O CONAMA é formado por representantes do setor público (federal, 

estadual e do Distrito Federal), entidades de classe do setor produtivo e dos 

trabalhadores e por Organizações Não Governamentais (ONGs) de meio 

ambiente. O CONAMA tem poder deliberativo e competência para estabelecer 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade 

do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais 

(KENGEN, 2001). 

Dentre os princípios que regem a Política Nacional do Meio Ambiente, 

conforme artigo 2º, estão: 

 
I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 
II- racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
Ill- planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV- proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; 
V- controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 
VI- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 
uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 
VII- acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII- recuperação de áreas degradadas;  
IX- proteção de áreas ameaçadas de degradação (BRASIL, 1981). 
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Enfatiza-se o inciso VI, do parágrafo segundo, da Lei nº 6.938 de 1981, 

o qual rege os incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para 

o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, como um dos princípios da 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

Quanto aos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme 

artigo 4º, estão: 

 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios; 
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental 
e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais; 
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação 
de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência 
pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e 
do equilíbrio ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas 
à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo 
para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos (BRASIL, 
1981). 
 

Os incisos III e V, do art. 4º, da Lei número 6.938 de 1981, estabelecem 

normas relativas ao manejo e uso dos recursos naturais e difusão de tecnologias 

de manejo do meio ambiente como objetivos da referida lei. O inciso IV rege ao 

incentivo de pesquisas e tecnologias nacionais orientada ao uso de recursos 

ambientais. Assim, o tema “pesquisa e tecnologia” é citado como um princípio 

(art. 2º, inciso VI), como um objetivo (art. 4º, inciso IV) e como um incentivo do 

Poder Executivo (art. 13, inciso I). 

 

5.4 LEI 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 
 

A Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, institui o Código Florestal 

vigente, dispondo sobre a proteção da vegetação nativa. Sua composição é fruto 

de leis regidas anteriormente. O primeiro Código Florestal Brasileiro foi 

sancionado pelo decreto nº 23.794, de 23 de janeiro de 1934. A legislação 
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ambiental relacionada à proteção da flora encontrava-se, até então, dispersa em 

vários dispositivos que apresentavam uma forte influência da lógica de Estado 

desenvolvimentista. Em 1965, edita-se a Lei nº 4.771, revogando o decreto de 

1934. Essa nova lei florestal aspirava ao mesmo tempo impedir o avanço da 

devastação ambiental e permitir a exploração das florestas e legalizar o mercado 

de extração da madeira (FERREIRA, 2016), portanto, adequar uma política de 

desenvolvimento nacional a uma preocupação ambiental. Adota-se, pela 

primeira vez, os conceitos de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 

Reserva Legal (RL), assim como define as metragens para sua proteção. 

Segundo Zanatta Junior (2015), a Lei número 12.651 de 2012, novo 

Código Florestal, apresentou grandes mudanças por meio das normas gerais 

que estabelecem a proteção da vegetação, APP e RL. Além disso, ela prevê 

instrumentos econômicos e operacionais, como as Cotas de Reserva Ambiental 

(CRA), para o alcance de seus objetivos, visando à proteção e uso sustentável 

de ecossistemas florestais nativos, em harmonia com a promoção do 

desenvolvimento econômico. O código também reconhece que as florestas e 

demais formas de vegetação nativa são bens de interesse comum a todos os 

brasileiros. Logo, por ser de interesse comum (e não um bem comum) respeita 

o direito de propriedade, mas estabelece limites e restrições ao seu uso e 

manejo.  

Como o objetivo deste trabalho é analisar especificamente a araucária 

e, por consequência, o bioma em que está inserida, as discussões inerentes ao 

vigente Código Florestal respeitará aos artigos objeto do estudo. 

O artigo 1º, da Lei número 12.651 de 2012 (BRASIL, 2012), discorre 

sobre o objetivo da referida lei, a qual estabelece normas gerais sobre a proteção 

da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; 

a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 

origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, 

e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.  

Ainda no artigo 1º, tem-se como princípio: 

 
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação 
das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da 
biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do 
sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras; 
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II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade 
agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação 
nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da 
qualidade de vida da população brasileira e na presença do País nos 
mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia; 
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, 
consagrando o compromisso do País com a compatibilização e 
harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, 
do solo e da vegetação;  
IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de 
políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de 
suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;  
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação 
para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a 
preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa;  
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a 
preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis (BRASIL, 
2012).   
 

Os seis princípios regidos pelo Código Florestal vigente mostram a 

importância da vegetação nativa, solo, água, perante o Estado. O inciso II 

reafirma a importância da atividade agropecuária e o papel das florestas no 

crescimento econômico do país. O inciso III rege a ação governamental de 

proteção e uso sustentável de florestas. Já o inciso VI discorre sobre a criação e 

mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a 

recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de 

atividades produtivas sustentáveis. 

Assim, ao analisar a FOM, área natural de ocorrência de araucária, como 

inseri-la nos seis princípios do Código Florestal? Por meio do inciso I com o 

compromisso soberano do Brasil na preservação das suas florestas? Ou no 

inciso II, na função estratégica de sustentabilidade e crescimento econômico? E 

por fim, ou no inciso VI, que remete a incentivos econômicos para fomentar a 

preservação, recuperação e desenvolvimento de atividades produtivas 

sustentáveis? Pois bem, na análise dos princípios da Lei nº 12.651 de 2012, 

percebe-se que os mesmos estão intrinsecamente relacionados à FOM, em 

todos os seis princípios. Salienta-se que os princípios mostram claramente a 

importância estratégica das florestas, tanto na preservação quanto no 

desenvolvimento econômico do País, corroborando com a possibilidade de 

obtenção de incentivos econômicos para o desenvolvimento de atividades 

produtivas sustentáveis. 
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O artigo 3º, inciso VII, discorre sobre o entendimento de manejo 

sustentável, conforme: 

 
VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a 
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-
se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de 
múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e 
subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços 
(BRASIL, 2012). 
 

Neste inciso, o legislador prevê o manejo como uma técnica econômica 

que respeita os mecanismos de sustentação do ecossistema. 

O artigo 11 permite o manejo florestal sustentável e o exercício de 

atividades agrossilvipastoris, observadas boas práticas agronômicas, sendo 

vedada a conversão de novas áreas, em áreas de inclinação entre 25° e 45°, ou 

seja, áreas de uso restrito inseridas dentro da RL. 

O artigo 12 discorre sobre as áreas de reserva legal, onde todo imóvel 

rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de RL, sem 

prejuízo da aplicação das normas sobre as APP observadas os seguintes 

percentuais mínimos em relação à área do imóvel, localizada na Amazônia legal 

80%, 35% no imóvel situado em área de cerrado, 20% no imóvel situado em área 

de campos gerais e nas demais regiões. Os produtores que não tiverem as áreas 

de reserva legal deverão a constituir se sua propriedade não for menor que 

quatro módulos fiscais. Conforme Rodrigues (2015), o Estado do Paraná tem 

41.250 propriedades com obrigatoriedade de recomposição de RL. 

A RL tem como objetivo principal assegurar a preservação e a 

sustentabilidade do meio rural, tanto para a presente geração quanto para as 

futuras, conceito que foi modificado por meio das legislações, desde definições 

mais conservadoras até o termo atual presente no artigo 3º, inciso III, do Novo 

Código Florestal. As funções da RL são de garantir o uso econômico de modo 

sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, e por fim, 

assegurar o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa em áreas 

localizadas no interior de propriedades ou posses rurais (ZANATTA JUNIOR, 

2015). 
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Atribui o legislador à RL, no artigo 3º, inciso III, delimitada no artigo 12 

(BRASIL, 2012), a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável 

dos recursos naturais do imóvel rural. Ora, qual o uso econômico que se possa 

designar à flora, que promova a conservação, proteja a flora nativa e que 

mantenha inalterado o uso do solo, que não seja o manejo sustentável?   

No artigo 15, parágrafo 2º, dentro do capítulo IV, que estabelece a área 

de RL, pauta:  

 
§ 2º  O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal 
conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR de que trata 
o art. 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei, poderá 
utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão 
ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos 
congêneres previstos nesta Lei (BRASIL, 2012). 
 

  O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico, de 

natureza declaratória e obrigatória a ser aplicado a todas as propriedades rurais 

do país. Sua função é gerar informações ambientais sobre os imóveis rurais, de 

modo a possibilitar o controle, monitoramento, planejamento ambiental e 

econômico e combate ao desmatamento em todo território nacional. O CAR é 

indispensável para aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Para 

o cadastro ambiental são necessários além da identificação do proprietário rural, 

a comprovação da propriedade. Além disso, é necessária planta 

georreferenciada e memorial descritivo do imóvel contendo: indicação das 

coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de armação do perímetro 

do imóvel. Informações sobre a vegetação nativa, APP, Áreas de Uso restrito, 

Áreas Consolidadas e Reserva Legal, caso existentes (PENHA, 2015). 

Trata-se de uma inovação na Lei nº 12.651 de 2012, no artigo 15, em 

que, finalmente, ocorre uma vantagem econômica a quem conservou as áreas 

de vegetação nativa além do estipulado em lei. A princípio, tal excedente de área 

poderá ser negociado através de Servidão Ambiental e Cota de Reserva 

Ambiental (CRA).  

Conforme artigo 17, a área de RL deve ser conservada com cobertura 

de vegetação nativa e se autoriza, nos parágrafos 1º e 2º, o manejo florestal 

sustentável: 
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§ 1o - Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante 
manejo florestal sustentável, previamente aprovado pelo órgão 
competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas no 
art.20; 
§ 2o -  Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade 
ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama deverão 
estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e 
aprovação de tais planos de manejo” (BRASIL, 2012). 

 

O artigo 20 estabelece as modalidades de manejo autorizadas na RL: 

 
Art. 20 – No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva 
Legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas 
modalidades de manejo florestal sustentável sem propósito comercial 
para o consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração 
florestal com propósitos econômicos (BRASIL, 2012). 

 

O artigo 21 autoriza a coleta de produtos florestais não madeireiros 

dentro da RL.  

 
Art. 21 – É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais 
como frutos, cipós, folhas e sementes devendo-se observar: I – os 
períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos; II 
– a época de maturação dos frutos e sementes; III- técnicas que não 
coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada 
no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, 
bulbos, bambus e raízes (BRASIL, 2012). 

 

Esse artigo autoriza a coleta de sementes, não fazendo distinção entre 

espécies ameaçadas ou não ameaçadas de extinção. Neste caso, ressalta-se o 

pinhão, semente da araucária, amplamente coletado e consumido na época de 

maturação. Assim, existe amparo legal na prática da coleta (BRASIL, 2012). 

O artigo 22 estabelece a obrigatoriedade da autorização do órgão 

competente, para condução do manejo comercial na RL, desde que não 

descaracterize a cobertura vegetal, assegure a diversidade de espécies e 

maneje as espécies exóticas, de modo a favorecer a regeneração das espécies 

nativas.  

 
Art. 22 – O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal 
com propósito comercial depende de autorização do órgão competente 
e deverá atender as seguintes diretrizes e orientações: 
I – não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a 
conservação da vegetação nativa da área; 
II – assegurar a diversidade das espécies; 



106 
 

 

III – conduzir o manejo das espécies exóticas com a adoção de 
medidas que favoreçam a regeneração das espécies nativas (BRASIL, 
2012). 

 
Aqui podem ser citados, dentre os quase 100 anos de pesquisas 

florestais no Brasil, diversos estudos que comprovam que o manejo não 

descaracteriza a cobertura florestal (NUTTO, 2001; SANQUETTA e MATTEI, 

2006; FANTINI e SIMINSKI, 2007; ROSOT, 2007; PINTO, 2009; HESS et al., 

2010; ORELLANA et al., 2017). 

O artigo 23 autoriza a exploração eventual, sem propósito comercial, de 

20m³ anuais.  

 
Art. 23 – O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem 
propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de 
autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados 
previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume 
explorado, limitada a exploração anual de 20 m³ (BRASIL, 2012). 
 

Assim, há uma permissão legal, segundo o Código Florestal, de 20m³ 

anuais de corte de madeira, sem distinção quanto a ameaça ou não de extinção 

da espécie. 

O artigo 24 estabelece igualmente aplicação dos artigos 21, 22 e 23 para 

o manejo florestal fora da RL. Portanto, perante a Lei número 12.651 de 2012, o 

manejo sustentável é permitido em todos os biomas brasileiros, na totalidade da 

propriedade (área de uso, área de RL, área destinada à CRA), excetuando-se, 

somente, a área de preservação permanente. 
 

Art. 24 – No manejo florestal nas áreas fora da reserva legal, aplica-se 
igualmente o disposto nos arts. 21, 22 e 23 (BRASIL, 2012). 

 

O artigo 27, inserido dentro do capítulo V (supressão da vegetação para 

uso alternativo do solo), rege que a supressão de vegetação que abrigue espécie 

da flora ou da fauna ameaçada de extinção, como é o caso da araucária, 

dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem 

a conservação da espécie.   

O artigo 31 apresenta os critérios técnicos necessários para a aprovação 
do plano de manejo.  
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Art. 31 – A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de 
domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos nos artigos 
21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do 
Sisnama, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável – PMFS que contemple técnicas de condução, exploração, 
reposição florestal e manejo compatíveis com os vários ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme; 
§1° O PMFS atenderá os seguintes fundamentos técnicos e científicos: 
I – caraterização dos meios físicos e biológico; 
II – determinação do estoque existente; 
III – intensidade de exploração compatível com a capacidade de 
suporte ambiental da floresta; 
IV – ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do 
volume de produto extraído da floresta; 
V – promoção da regeneração natural da floresta; 
VI – adoção de sistema silvicultural adequado; 
VII – adoção de um sistema de exploração adequado; 
VIII – monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente; 
IX – adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e 
sociais. 
§2°A aprovação do PMFS pelo órgão competente do Sisnama confere 
ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal 
sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento. 
§3° O detentor do PMFS encaminhará relatório anual ao órgão 
ambiental competente com as informações sobre toda a área de 
manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas. 
§ 4° O PMFS será submetido a vistorias técnicas para fiscalizar as 
operações e atividades desenvolvidas na área de manejo. 
§ 5° Respeitado o disposto neste artigo, serão estabelecidas em ato do 
Chefe do Poder Executivo disposições diferenciadas sobre os PMFS 
em escala empresarial, de pequena escala e comunitário. 
§ 6° Para fins de manejo florestal na pequena propriedade ou posse 
rural familiar, os órgãos do Sisnama deverão estabelecer 
procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos 
referidos PMFS. 
§ 7° Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação de 
PMFS incidentes em florestas públicas (BRASIL, 2012). 

 

Os critérios técnicos relatados no artigo 31 são únicos aos biomas 

brasileiros, novamente não fazendo distinção às espécies ameaçadas de 

extinção. É importante salientar os incisos III e IV que remetem à intensidade de 

corte e ao ciclo de corte compatíveis com a capacidade de suporte da floresta. 

O artigo 32 indica os casos de não obrigatoriedade de elaboração de 

planos de manejo, sendo eles: a supressão de florestas e formações sucessoras 

para o uso alternativo do solo; manejo e a exploração de florestas plantadas 

localizadas fora das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal; e a 

exploração florestal não comercial realizadas nas propriedades rurais (menores 

que quatro módulos rurais) ou por populações tradicionais. 

Os parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 35, regra as áreas plantadas: 
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§ 1o O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou 
exóticas independem de autorização prévia, desde que observadas as 
limitações e condições previstas nesta Lei, devendo ser informados ao 
órgão competente, no prazo de até 1 (um) ano, para fins de controle 
de origem. 
§ 2o É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas 
plantadas nas áreas não consideradas Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal. 
§ 3o  O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área 
de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de 
autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar 
previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a 
exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de 
origem (BRASIL, 2012). 

 

Portanto, ao analisar o objeto deste estudo, é livre, perante a Lei número 

12.651 de 2012, o plantio com araucária, independente de autorização prévia 

devendo, apenas, ser informado ao órgão competente em um prazo de 1 (um) 

ano. Assim como, permite-se, independentemente de autorização prévia, o corte 

de espécies nativas plantadas, desde que o plantio esteja previamente declarado 

para fins de controle de origem. 

O transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais 

oriundos de espécies nativas, requer licença do órgão competente do SISNAMA, 

conforme pauta o artigo 36. A licença prevista no caput será formalizada por 

meio da emissão do DOF (Documento de Origem Florestal), que deverá 

acompanhar o material até o beneficiamento final. 

O capítulo X da referida lei, no artigo 41, pauta o programa de apoio e 

incentivo a preservação e recuperação do meio ambiente. Dentre os inúmeros 

itens descritos nos artigos, destacam-se alguns pontos que possuem relação 

com o objeto do estudo: a) pagamento ou incentivo a serviços ambientais como 

retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos 

ecossistemas, dentre as quais  a manutenção das áreas de APP, RL e de uso 

restrito; b) compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias 

para o cumprimento dos objetivos desta lei através: obtenção de crédito agrícola 

com taxas de juros menores; contratação do seguro agrícola em condições 

melhores; dedução das APP, de RL e de uso restrito da base de cálculo do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, gerando créditos tributários; linhas 

de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de 

vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, 

manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse 
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rural, ou recuperação de áreas degradadas; isenção de impostos para os 

principais insumos e equipamentos, utilizados para os processos de recuperação 

e manutenção das áreas protegidas; c) dedução da base de cálculo do imposto 

de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, 

de parte dos gastos efetuados com a recomposição das APP, de RL e de uso 

restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008; d) Os 

proprietários localizados nas zonas de amortecimento de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral são elegíveis para receber apoio técnico-

financeiro da compensação, com a finalidade de recuperação e manutenção de 

áreas prioritárias para a gestão da unidade. 

A CRA está descrita no artigo 44 da referida lei como um título 

nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em 

processo de recuperação: sob regime de servidão ambiental, correspondente à 

área de RL instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os 

percentuais exigidos, protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) ou existente em propriedade rural localizada no interior de 

Unidade de Conservação de domínio público que ainda não tenha sido 

desapropriada. Sua emissão ocorrerá mediante requerimento do proprietário, 

após inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio 

órgão ambiental. 

Rege-se no artigo 44, parágrafo 4º, que a CRA poderá ser instituída na 

vegetação nativa que integra a RL dos imóveis de pequena propriedade ou 

posse rural familiar. Portanto, trata-se de uma vantagem econômica para 

pequenos produtores que conservaram e averbaram as reservas legais. A CRA 

corresponderá a um hectare, conforme artigo 46, em áreas com vegetação nativa 

primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração; ou 

em áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. 

Segundo Penha (2015), a revisão do Código Florestal trouxe uma grande 

perda em áreas a serem recompostas. Por outro lado, ele aprimora mecanismos 

que facilitam sua viabilização. Um desses mecanismos é a CRA. A CRA de uma 

propriedade pode ser utilizada para a compensação do déficit de reserva legal 

de outra, desde que tenha equivalência em área e esteja situado no mesmo 

bioma e, de preferência, no mesmo estado. Vislumbra-se que, com a 
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operacionalização da CRA através do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, um 

mercado de crédito monetário para terras florestadas possa se consolidar, 

agregando com isso valor às florestas nativas (SOARES FILHO, 2014 citado por 

PENHA, 2015). 

Zanatta Junior (2015) descreve que concomitante à exploração 

sustentável dos recursos naturais em áreas florestais, existe a alternativa 

rentável de “alugar” a área excedente as exigências legais para compensar o 

déficit de RL de outras propriedades. Esse instrumento de Cota de Reserva 

Ambiental é conceituado na nova legislação (BRASIL, 2012), no artigo 44. Em 

função do potencial uso das CRA’s, instrumento operacional presente do Código 

Florestal Federal, faz-se necessário a valoração dessas cotas para viabilizar e 

agilizar a regularização ambiental das propriedades rurais. De acordo com a 

legislação, a emissão da CRA, calculada em função das áreas conservadas além 

das exigências legais, será feita mediante requerimento do proprietário, após 

inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural e laudo comprobatório emitido 

pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o 

controle do órgão federal competente do SISNAMA. Após a emissão da Cota, a 

mesma poderá ser transferida, onerosa ou gratuitamente, mediante termo 

assinado pelo titular e do adquirente, uma única vez. Cabe ao proprietário do 

imóvel em que se situa a área vinculada à CRA a manutenção das condições de 

conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título (BRASIL, 

2012).  

O artigo 49, parágrafo 1º, autoriza que a área vinculada à emissão da 

CRA pode ser utilizada conforme Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). 

Age assim, o legislador, a corroborar com o baixo impacto no manejo, e confirmar 

a hipótese de que o manejo econômico madeireiro conserva a floresta, ao 

possibilitar que na área de CRA se autorize esta atividade. 

O capítulo XII desta lei discorre sobre a agricultura familiar em pequenas 

propriedades (inciso V do art. 3º). Destaca-se o artigo 52 que permite a 

intervenção e a supressão de vegetação em APP e de RL para as atividades 

eventuais ou de baixo impacto ambiental, previstas no inciso X do art. 3º, 

englobando, portanto, conforme inciso V do art. 3º alínea j o manejo florestal 

sustentável comunitário e familiar. Tal intervenção dependerá de simples 



111 
 

 

declaração ao órgão ambiental competente. O artigo 54 permite, em pequenas 

propriedades, que poderão ser computados, na RL, os plantios de árvores 

frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, 

cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região 

em sistemas agroflorestais. Assim, permite-se, como exemplo, na agricultura 

familiar, o consórcio de pinus com araucária, dentro da reserva legal. 

Ainda dentro do capítulo XII, tem-se o artigo 56 que discorre sobre o 

procedimento simplificado de licenciamento ambiental de PMFS comercial em 

pequenas propriedades. O parágrafo 1º dita que a exploração sem propósito 

comercial independe da autorização dos órgãos competentes, a saber: 

 
§ 1o O manejo sustentável da Reserva Legal para exploração florestal 
eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio 
imóvel a que se refere o inciso V do art. 3o, independe de autorização dos 
órgãos ambientais competentes, limitada a retirada anual de material lenhoso 
a 2 (dois) metros cúbicos por hectare (BRASIL, 2012). 

 

O artigo 57 permite o manejo florestal madeireiro sustentável da RL em 

pequenas propriedades com propósito comercial, mediante autorização 

simplificada do órgão ambiental competente, limitando-se às seguintes 

informações: dados do proprietário; dados da propriedade (cópia da matrícula do 

imóvel) e croqui da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do manejo, 

estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com 

o manejo, indicação da sua destinação e cronograma previsto de execução. 

A exploração comercial da RL, embora prevista na legislação sob 

manejo sustentável (artigos 52, 54, 56 e 57), tem sido vista como absolutamente 

inviável e ilegal. Segundo Martins (2014), existe uma desinformação total, tanto 

de produtores como de técnicos, quanto a aplicabilidade do manejo nas RL. Isso 

contribui para que não se aprofundem as discussões a respeito do manejo 

sustentável das Reservas Legais (FAISABEN, 2012, citado por MARTINS, 

2014). 

Os artigos ora descritos neste trabalho, constantes no Código Florestal 

(Lei n.°12.651, de 25 de maio de 2012), autorizam a realização do manejo 

florestal, inclusive dentro das áreas de RL. Em nenhum dos artigos faz-se 

distinção, entre os procedimentos de autorização dos PMFS, nos diversos 

biomas brasileiros.  
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Os artigos 17, 31, 56 e 57 estabelecem procedimentos simplificados de 

elaboração, análise e aprovação de planos de manejo em pequena propriedade 

ou posse rural familiar. Analisando, especificamente, o Estado do Paraná, tem-

se uma estimativa de 90% das propriedades inclusas como pequenas 

propriedades ou minifúndios (menores do que 4 módulos rurais), conforme ITCG 

(2018). Assim, conforme estabelece essa lei, essas poderiam se beneficiar de 

tais procedimentos simplificados. 

Nas disposições completares e finais da Lei 12.651, capítulo XIV, 

estabelece, no artigo 70 que o Poder Público pode proibir o corte de espécies 

ameaçadas de extinção, delimitando áreas compreendidas no ato. Assim, 

delimita-se uma espécie e área específica, não havendo a possibilidade de ato 

generalizado para todo território nacional. 

 

5.5 LEI 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 
 

Em 22 de dezembro de 2006 se promulga a Lei Federal 11.428, também 

conhecida pela “Lei da Mata Atlântica”. Nela, dispõe-se sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências 

(BRASIL, 2006).  

A Lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 mostra, de início, um ponto 

bastante controverso. Dispõe, explicitamente a Lei, sobre a utilização e proteção 

da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Entretanto, exíguos são os artigos 

desta lei que dispõe sobre a utilização do Bioma.  

Esta lei dispõe, no artigo 2º, que integram ao Bioma Mata Atlântica as 

formações florestais nativas e ecossistemas associados segundo as 

delimitações estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE): Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também 

denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 

Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os 

manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos 

e encraves florestais do Nordeste.  

A integração dos diversos ecossistemas dentro do bioma Mata Atlântica 

gerou muito conflito e desentendimentos. A Lei número 11.428 advém do 
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Decreto 750 de 1993 (BRASIL, 1993). Nele já se proíbe o corte e a supressão 

de vegetação primária em estágios médios e avançados na Mata Atlântica, 

conforme artigo 1º. Mas tem-se, no 3º parágrafo, o mais controverso.  

 
Art. 3º - Para os efeitos deste Decreto, considera-se Mata Atlântica as 
formações florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata 
Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de 
Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta 
Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, 
Floresta Estacional Decidual, manguezais, restingas, campos de altitude, 
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste (BRASIL, 1993). 
    

Assim, perante o Decreto 750 de 1993, nos limites do bioma Mata 

Atlântica, conforme mapa do IBGE, as diversas formações florestais serão 

tratadas como Mata Atlântica. Portanto, fragmentos fora deste limite, não fariam 

parte deste Decreto.     

Quando, na edição da Lei da Mata Atlântica, o artigo 2º, para efeitos da 

lei, considera parte integrante do Bioma Mata Atlântica as várias formações 

florestais nativas e ecossistemas associados. Portanto, é um efeito 

administrativo. Não há alteração em mapas oficiais.  

Ainda, rege o Parágrafo Único do artigo 2º, que segundo a área de 

abrangência definida no caput, terão seu uso e conservação regulados por esta 

lei os remanescentes de vegetação nativa em estágio primário e nos estágios 

secundário inicial, médio e avançado de regeneração. Portanto, as áreas 

consolidadas – agrícolas, de plantios e urbanas – ficam regidas, exclusivamente, 

pelo novo Código Florestal. Áreas reflorestadas com pinus e araucária, 

vegetação urbana, árvores isoladas, não fazem parte do caput da Lei 11.428 de 

2006. 

É estabelecido, no artigo 7º, que a proteção e a utilização do Bioma Mata 

Atlântica far-se-ão dentro de quatro condições. Destaca-se o inciso II que permite 

a proteção e utilização mediante o estímulo à pesquisa, difusão de tecnologia de 

manejo sustentável da vegetação e formação de consciência pública sobre a 

necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas.  

A exploração eventual, regulamentada no artigo 9º desta lei, sem 

propósito comercial, direto ou indireto, de espécies da flora nativa para consumo 

nas propriedades, posses das populações tradicionais ou de pequenos 

produtores rurais, independe de autorização dos órgãos competentes, conforme 
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regulamento. Assim sendo, sem prejuízo do disposto no caput do artigo, os 

órgãos competentes deverão assistir as populações tradicionais e pequenos 

produtores no manejo e exploração sustentáveis das espécies.  

O corte e supressão de vegetação primária ou em estágios médio e 

avançado de regeneração do bioma, segundo as disposições desta lei (BRASIL, 

2006), artigo 11, ficam vedados, quando abrigar espécies da flora e da fauna 

silvestres ameaçadas de extinção em território nacional, ou em âmbito estadual, 

assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o 

parcelamento que colocarem em risco a sobrevivência dessas espécies. 

Ainda no artigo 11, no parágrafo único, onde há uma inferência direta às 

áreas que abrigarem espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de 

extinção, que o Poder Executivo fomentará e apoiará as ações e os proprietários 

de áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas 

espécies (BRASIL, 2006). Tal parágrafo tem relação estreita com o tema deste 

estudo. Conforme Braz e Mattos (2015) o manejo de florestas naturais é o único 

uso da terra que garante a manutenção da floresta. 

A utilização, corte e supressão de vegetação primária e secundária em 

estágio avançado, somente serão autorizados em casos de utilidade pública. Em 

estágio médio, serão autorizados em casos de utilidade pública e interesse 

social. Em todos os casos devidamente caracterizado e motivados em 

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 

locacional. Obrigatória a compensação ambiental, a forma da destinação de área 

equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características 

ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica, conforme artigos 14 e 17 desta lei (BRASIL, 2006).  

Permite-se, no artigo 19, o corte eventual de vegetação primária ou 

secundária nos estágios médio e avançado de regeneração do Bioma Mata 

Atlântica, para fins de práticas preservacionistas e de pesquisa científica, 

devidamente regulamentado pelo CONAMA e autorizado pelo órgão competente 

do SISNAMA. No artigo 20 permite-se o corte excepcional da vegetação primária 

para atividades de pesquisa científica e práticas preservacionistas.  
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O artigo 23 permite o corte da vegetação secundária, em estágio médio 

de regeneração, para pesquisa científica e necessários à sobrevivência de 

pequenos produtores rurais, conforme incisos I e III. 

 
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 
atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa 
científica e práticas preservacionistas;  
III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais 
para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais 
imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas de 
preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da reserva 
legal (BRASIL, 2006). 
 

O artigo 28 dispõe sobre o corte e o manejo, quando autorizados pelo 

órgão estadual competente, de espécies arbóreas pioneiras nativas em 

fragmentos florestais em estágio médio de regeneração, em que sua presença 

for superior a 60% (sessenta por cento) em relação às demais espécies. Neste 

caso, poucas são as espécies com potencial econômico madeireiro que se 

enquadram neste artigo. Excetua-se, apenas, a bracatinga (Mimosa scabrella).  

Estabelece, pelo artigo 33, que o Poder Público estimulará, com 

incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentável do Bioma Mata Atlântica. 

Incluso, no inciso II, que serão observadas, quanto aos incentivos econômicos, 

a existência de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. 

O artigo 46 rege:  

 
Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para o 
rigoroso e fiel cumprimento desta Lei, e estimularão estudos técnicos 
e científicos visando à conservação e ao manejo racional do Bioma 
Mata Atlântica e de sua biodiversidade (BRASIL, 2006).  
 

O artigo 46 corrobora, claramente, que não há proibição ao manejo na 

Lei 11.128 de 2006, mas sim um incentivo, como uma prática de conservação e 

melhoria da floresta. Tem-se, entretanto, uma clara proibição ao corte e 

supressão, mas não ao manejo florestal.  

 

5.6 DECRETO 6.660, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008 
 

Em 21 de novembro de 2008, edita-se o Decreto 6.660 que regulamenta 

dispositivos da Lei nº 11.428, dispondo sobre a utilização e proteção da 
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vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (BRASIL, 2008). Decreto é uma 

norma, que complementa, regulamenta uma lei, descendo a minúcias, 

abordando os aspectos especiais necessários à aplicação prática da legislação, 

cuja competência para expedição é do Chefe do Poder Executivo. 

O artigo 2º deste decreto, que trata o artigo 9º da Lei nº 11.428 de 2006, 

regra a retirada não superior a 15 m³ anuais para uso doméstico; a retirada não 

superior a 20 m³ a cada 3 anos para uso em construção e benfeitorias. O 

parágrafo 5º veda a exploração de espécies incluídas na lista oficial de espécies 

da flora brasileira ameaçadas de extinção. 

O capítulo IV do Decreto 6.660 (BRASIL, 2008) versa sobre o plantio e 

reflorestamento de espécies nativas, os quais independem de autorização do 

órgão ambiental competente (artigo 12). Permite-se, pelo art. 12, que o plantio e 

o reflorestamento, para atividades de manejo agroflorestal sustentável, poderão 

ser efetivados de forma consorciada com espécies exóticas, florestais ou 

agrícolas.  

Pelo artigo 13, autoriza-se o plantio de espécie nativa em meio à 

vegetação secundária arbórea nos estágios médio e avançado de regeneração, 

com a finalidade de produção e comercialização. Entretanto, o parágrafo 2º, 

inciso I, veda o corte de espécies nativas que integram a lista oficial de espécies 

ameaçadas, além de vedar, nos demais incisos, o corte de vegetação primária e 

indivíduos arbóreos no estágio avançado de regeneração. Trata-se, portanto, de 

um artigo completamente incoerente.  

O artigo 14 rege que o corte ou a exploração de espécies nativas 

comprovadamente plantadas somente serão permitidos se o plantio ou o 

reflorestamento tiver sido previamente cadastrado junto ao órgão ambiental, 

cumprindo o prazo máximo de 60 dias após o plantio. O art. 1º dispõe que será 

criado o cadastro de espécies nativas plantadas ou reflorestadas. Tal cadastro 

não foi criado até o presente momento. 

No ato do corte, pelo art. 15, deve ser notificado ao órgão ambiental 

contendo informações do número do cadastro, volume por espécie e localização 

da área com coordenadas geográficas. O termo “notificação” refere a uma 

autorização imediata, espontânea e automática. 
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Os proprietários de plantios com espécies nativas, que não fizeram o 

cadastramento prévio, deverão notificar o órgão competente com informações 

do proprietário, registro de imóvel, volume e quantidade de árvores, data de 

plantio, localização geográfica e laudo técnico, assinado por um profissional 

habilitado. Esse deve atestar que se trata de um plantio, quando a espécie 

estiver contida na lista de ameaçadas de extinção, conforme artigo 16.  

O parágrafo único rege que para efeitos dos artigos 15 e 16, para as 

espécies ameaçadas de extinção, a autorização de transporte depende da 

análise das informações prestadas e prévia vistoria de campo. Isenta-se 

produtores, no artigo 18, de prestar as informações descritas nos artigos 15 e 16 

que colherem até, no máximo, 20 m³ a cada três anos, para uso ou consumo na 

propriedade, sem propósito comercial. 

O capítulo VIII da referida lei descreve os procedimentos para coleta de 

subprodutos florestais e atividades de uso indireto. Insere-se aqui o pinhão, 

semente da araucária. O art. 28 menciona, entre outros aspectos, a época de 

coleta, transporte, técnicas, volumes, entre outros. O Parágrafo único exalta que 

tal uso não pode colocar em risco ou suprimir espécies ameaçadas de extinção.  

O manejo de espécies pioneiras é descrito no artigo 36. Ele só será 

autorizado quando a espécie tiver uma presença superior a 60% em relação às 

demais. Seu corte, supressão e manejo só serão autorizados para espécies não 

constantes na lista de espécies ameaçadas. 

Capítulo XII descreve a supressão de espécies ameaçadas de extinção. 

Segundo artigo 39, para haver a autorização para o corte, deverá constar um 

parecer técnico do órgão ambiental atestando a inexistência de alternativas 

técnica e locacional. Deve-se garantir, também, que os impactos do corte serão 

adequadamente mitigados e não agravarão o risco à sobrevivência in situ da 

espécie (BRASIL, 2006).  

Estabelece-se no final do decreto, no capítulo XIV, o plano municipal de 

conservação e recuperação da Mata Atlântica. O artigo 43 determina que tal 

plano deverá conter: 

 
I - diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos 
remanescentes em escala de 1:50.000 ou maior; 
II - indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da 
vegetação nativa; 
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III - indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da 
vegetação nativa; e 
IV - indicações de ações preventivas aos desmatamentos ou 
destruição da vegetação nativa e de conservação e utilização 
sustentável da Mata Atlântica no Município.  
Parágrafo único.  O plano municipal de que trata o caput poderá ser 
elaborado em parceria com instituições de pesquisa ou organizações 
da sociedade civil, devendo ser aprovado pelo Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (BRASIL, 2008).  
 

Assim, passados mais de 10 anos da publicação do Decreto 6.660, não 

há nenhum plano de conservação e recuperação do bioma. Não há mapeamento 

oficial dos remanescentes, apesar de toda a tecnologia existente. Tem-se 

imagens de satélite recentes, do satélite RapidEye, que cobre toda a extensão 

territorial federal, adquiridas para a confecção do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR). Existe uma indagação pertinente: se há disponível todas as ferramentas 

para elaborarmos um bom mapeamento dos remanescentes, por que não se 

publica dados oficiais e recentes?  

 

5.7 RESOLUÇÃO CONAMA N° 278, DE 24 DE MAIO DE 2001 
 

Em maio de 2001 resolve o CONAMA determinar ao IBAMA a suspensão 

das autorizações concedidas por ato próprio ou por delegações aos demais 

órgãos do SISNANA, para corte e exploração de espécies ameaçadas de 

extinção, constantes na lista oficial daquele órgão (PIRES, 2006), conforme 

artigo 1º desta resolução. 

 
Art. 1º Determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis-IBAMA, a suspensão das autorizações concedidas por 
ato próprio ou por delegação aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente-SISNAMA, para corte e exploração de espécies ameaçadas de 
extinção, constantes da lista oficial daquele órgão, em populações naturais no 
bioma Mata Atlântica, até que sejam estabelecidos critérios técnicos, 
cientificamente embasados, que garantam a sustentabilidade da exploração e 
a conservação genética das populações exploráveis. Parágrafo único. O 
CONAMA apresentará, no prazo de um ano, prorrogável por igual período, 
proposta para a fixação de critérios técnicos e científicos para cada espécie, 
referidos no caput deste artigo (BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
2001). 
 

Desde a publicação dessa resolução, que determina ao IBAMA a 

suspensão de autorizações para corte ou exploração de espécies ameaçadas 

de extinção, ficou vedado todo e qualquer aproveitamento comercial dessas 
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espécies, com a suspensão dos planos de manejo florestal em execução 

(PIRES, 2006). Atualmente a produção da Floresta com araucária se restringe à 

exploração de bracatingais (fornecimento de lenha) e a produtos não madeireiros 

como erva-mate, plantas medicinais e ornamentais, frutas silvestres e pinhão 

(SANTOS e MÜLLER, 2006; citado por ROSOT, 2007). 

 Pires (2006) destaca a preocupação assumida pelo CONAMA com a 

Resolução nº 278 de 24 de maio de 2001 com critérios bastante questionáveis. 

Segundo o autor, ocorre um aumento da insegurança jurídica e dificulta a 

legitimação do processo de conservação do bioma Mata Atlântica. Ainda no 

artigo 1º o próprio CONAMA estipulou o prazo de um ano, prorrogável por mais 

um para fixar os critérios técnicos e científicos para cada espécie. Passados mais 

de 19 anos, tais critérios não foram estabelecidos para qualquer uma das 

espécies constantes na lista oficial de ameaçadas.  

Em relação à espécie araucária, desde a edição da referida normativa, 

em 2001, não se tem mais manejo nos remanescentes florestais.  

 

5.8 PORTARIA MMA 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2014 
 

A Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA), número 43, de 31 e 

janeiro de 2014, precedente à Portaria 443, que lista as espécies ameaçadas de 

extinção, teve como objetivo instituir o programa nacional de conservação das 

espécies ameaçadas de extinção, denominar o que se entende por ameaça, 

descrever os procedimentos para enquadrar as espécies, entre outros objetivos. 

No artigo 1º, institui-se o Programa Nacional de Conservação das 

Espécies Ameaçadas de Extinção, com o objetivo de adotar ações de prevenção, 

conservação, manejo e gestão, com objetivo de reduzir o risco de extinção de 

espécies (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2014). Interessante destacar o 

posicionamento do órgão normativo ao enquadrar o manejo como uma possível 

ação de redução de risco de ameaça da espécie. 

Define-se, pelo artigo 2º, que espécies ameaçadas são aquelas cujas 

populações e/ou habitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-

las em risco de tornarem-se extintas. Para tanto, adota-se o método de avaliação 

de risco de extinção de acordo com as definições e critérios da União 
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Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). Estipula-se dez diferentes 

grupos: a) Extinta (EX), b) Extinta na Natureza (EW), c) Criticamente em Perigo 

(CR), d) Em Perigo (EN), e) Vulnerável (VU), f) Quase Ameaçada de Extinção 

(NT), g) Menos Preocupante (LC), h) Dados Insuficientes (DD), i) Não aplicável 

(NA), j) Não Avaliada (NE). A araucária, objeto deste estudo, foi enquadrada 

(MMA, 2014) na categoria EN (em perigo) que, segundo a Portaria 43 (BRASIL. 

Ministério do Meio Ambiente, 2014), considera-se que a espécie está 

enfrentando risco muito alto de extinção na natureza.  

O processo de definição das espécies ameaçadas de extinção, segundo 

o artigo 4º, deve passar pelas etapas:  

 
I - criação e gerenciamento de bases de dados e sistemas de 
informação voltados a subsidiar as avaliações de risco de extinção e o 
planejamento de ações para conservação;  
II - realização de avaliação do estado de conservação das espécies 
para enquadrá-las nas categorias de ameaça de extinção, com base 
nas informações científicas existentes;  
III - publicação da Lista Nacional Oficial das Espécies Ameaçadas de 
Extinção;  
IV - elaboração dos Planos de Ação Nacionais para Conservação de 
Espécies Ameaçadas de Extinção-PAN; e  
V - monitoramento da implementação dos PAN e do estado de 
conservação das espécies constantes da lista das ameaçadas 
(BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2014). 
 

Programa Pró-Espécies, conforme rege o artigo 5º, será coordenado 

pelo Ministério do Meio Ambiente e, dentre seus inúmeros objetivos, destaca-se: 

coordenar a elaboração dos PAN (Plano de Ação Nacional) para conservação 

das espécies ameaçadas de extinção; promover, em articulação com o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação, estudos e estratégias voltadas à recuperação 

do estado de conservação das espécies constantes da lista das ameaçadas, 

bem como dos habitats e ecossistemas associados; coordenar a integração das 

informações sobre as espécies ameaçadas de extinção, de modo a viabilizar a 

gestão e documentação de dados e a implementação e monitoramento das 

ações previstas. Apesar da Portaria 43 ser editada em 2014, raros são os PAN, 

de flora, publicados. Encontra-se, apenas, para espécies arbóreas, o PAN 

elaborado para Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini). 

O artigo 7º, da referida portaria, estabelece que as avaliações do estado 

de conservação deverão conter, no mínimo, informações sobre a distribuição 
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geográfica, estado de conservação e principais fatores de ameaça. As 

avaliações têm caráter técnico-científico e deverão considerar os seguintes 

critérios: tamanho da população e informações sobre fragmentação, flutuações 

ou declínio passado e/ou projetado; extensão da distribuição geográfica, declínio 

ou flutuações; ameaças que afetam a espécie; e medidas de conservação já 

existentes. 
 

5.9 PORTARIA MMA 443, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

Em 2013, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro publicou o Livro Vermelho 

da Flora do Brasil (MARTINELLI e MORAES, 2013), sob coordenação do 

CNCFlora.  Este livro serviu de base para atualização da lista oficial de espécies 

da flora brasileira ameaçadas de extinção, publicada pelo Ministério do Meio 

Ambiente, por meio da Portaria 443 de 17 de dezembro de 2014 (BRASIL. 

Ministério do Meio Ambiente, 2014b). 

Esta portaria proibiu o manejo das espécies constantes na lista, 

excetuando aquelas categorizadas como vulneráveis, conforme artigo 2º e 3º. 

Tal medida inviabilizou qualquer atividade econômica nas florestas no Estado do 

Paraná, considerando que praticamente todas as espécies comerciais estão 

enquadradas na lista: Araucaria angustifolia: em perigo, Ocotea porosa: em 

perigo, Ocotea catharinensis: vulnerável, Cedrela fissilis: vulnerável, Euterpe 

edulis: vulnerável, Tabebuia cassinoides: em perigo, dentre outras. 

 
Art. 2 As espécies constantes da Lista classificadas nas categorias 
Extintas na Natureza (EW), Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo 
(EN) e Vulnerável (VU) ficam protegidas de modo integral, incluindo a 
proibição de coleta, corte, transporte, armazenamento, manejo, 
beneficiamento e comercialização, dentre outras.  
§ 1º As restrições estabelecidas no caput não se aplicam a exemplares 
cultivados em plantios devidamente licenciados por órgão ambiental 
competente.  
§ 2º As restrições estabelecidas no caput não se aplicam a produtos 
florestais não madeireiros, tais como sementes, folhas e frutos, desde 
que sejam adotadas: I - técnicas que não coloquem em risco a 
sobrevivência do indivíduo e a conservação da espécie; II - 
recomendações dos Planos de Ação Nacionais para Conservação de 
Espécies Ameaçadas - PAN, quando existentes; e III- restrições e 
recomendações previstas em normas específicas, incluindo atos 
internacionais.  
§ 3º A coleta, o transporte, o beneficiamento, o armazenamento e o 
manejo para finalidades de pesquisa científica ou de conservação das 
espécies de que trata o caput são permitidos desde que autorizados 
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pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
Instituto Chico Mendes, em conformidade com os PAN, quando 
existentes.  
§ 4º A coleta botânica e o transporte das espécies de que trata o caput 
para finalidades de inventário florístico para licenciamento ambiental 
são permitidos desde que autorizados pelo órgão ambiental licenciador 
competente em conformidade com os PAN, quando existentes.  
 
Art. 3 Para as espécies da Lista, classificadas na categoria Vulnerável 
(VU), poderá ser permitido o manejo sustentável, a ser regulamentado 
por este Ministério e autorizado pelo órgão ambiental competente, e 
atendendo minimamente os seguintes critérios: I - não ser objeto de 
proibição em normas específicas, incluindo atos internacionais; II - 
estar em conformidade com a avaliação de risco de extinção de 
espécies; III - existência de dados de pesquisa, inventário florestal ou 
monitoramento que subsidiem tomada de decisão sobre o uso e 
conservação da espécie; e IV - adoção de medidas indicadas nos PAN, 
quando existentes (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2014b). 
 

O enquadramento da araucária na lista, segundo MARTINELLI e 

MORAES (2013), tem como justificativa: a redução populacional severa ao longo 

dos últimos anos (>80%), desmatamento, exploração madeireira, construção de 

usinas hidrelétricas na Região Sul e presença de animais exóticos (javalis e gado 

bovino). 

É inquestionável a redução das áreas de ocorrência de todas as 

formações florestais presentes no Estado do Paraná. Mas o que não pode 

admitir, é a omissão de dados oficiais de área e população, temas de obrigação 

do Estado; o primeiro de competência do IBGE e o segundo, via inventário 

florestal nacional, previsto no artigo 71 da Lei número 12.651 de 2012. Só por 

meio de dados oficiais, poder-se-ia ter uma justificativa adequada do 

enquadramento das espécies. 

Ademais, existem dois agravantes inerente à Portaria 443: i) ela colide 

com o Código Florestal brasileiro ao retirar direito, neste caso o manejo florestal, 

não estabelecidos na Lei nº 12.651 de 2012. É um ato generalizado, atribuição 

esta não prevista em uma portaria. Conforme Cretella Junior (1974) não existe 

um só ato administrativo que se sobreponha à lei; ii) descumpre a Lei 

Complementar nº 140 que estabelece laudos e estudos técnico-científicos para 

enquadramento das espécies da lista.  

A Portaria 443 também descumpre a Portaria 43 (BRASIL. Ministério do 

Meio Ambiente, 2014a) ao editar uma lista sem cumprir as etapas exigidas no 

artigo 4º (I – base de dados, II – avaliação do estado de conservação, III – 

publicação da lista, IV – elaboração do PAN, V – monitoramento do PAN e do 
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estado de conservação). A base de área remanescente, nos diferentes biomas 

brasileiros, atribuição essa dada ao IBGE, é inexistente. Adota-se dados 

extraoficiais para embasar as áreas. Não há publicação divulgadas de PAN para 

espécies da FOM, em especial à araucária. Portanto, não cumpre as etapas 

exigidas no artigo 5º. Ressalta-se que a Portaria 43 é precedente à 443 e não foi 

revogada. 
 

5.10 LEI ESTADUAL 11.054, DE 11 DE JANEIRO DE 1995 
 

A Lei número 11.054 de 11 de Janeiro de 1995, ainda vigente no Paraná, 

dispõe sobre a lei florestal no estado.  No artigo 3º estabelece que a autorização 

para exploração dos remanescentes de florestas nativas será permitida por 

técnicas de manejo. 

Define-se, no artigo 10, o entendimento de conservação, preservação e 

manejo, conforme: 

 
II - conservação da natureza: utilização sustentável dos recursos 
naturais, objetivando produção contínua e rendimento ótimo, 
condicionados a manutenção permanente da diversidade biológica:  
III – preservação: procedimentos integrantes das práticas de 
conservação da natureza que asseguram a proteção integral dos 
atributos naturais, admitindo apenas seu uso indireto;  
IV – manejo: técnica de gerenciar os processos ecológicos visando 
atingir os objetivos de conservação da natureza e de preservação 
colimados (PARANÁ, 1995). 
 

A Lei número 11.054 de 1995 contempla um capítulo exclusivo para 

reflorestamento, manejo e exploração, o capítulo IV. O artigo 37 versa sobre as 

áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o pinheiro 

brasileiro, Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze. Tais áreas não poderão ser 

desflorestadas de forma a provocar a eliminação permanente das florestas. 

Tolera-se somente, a exploração racional, observadas as prescrições ditadas 

pela técnica, como a garantia de permanência dos maciços em boas condições 

de desenvolvimento e produção. Deve-se manter 10 árvores por hectare para 

porta semente; e a possibilidade de substituição, quando houver estagnação ou 

senilidade dos indivíduos, por meio de adensamento ou enriquecimento, neste 

caso com população mínima média de 100 indivíduos por hectare, aferido pela 

autoridade florestal em um prazo de 5 anos após o plantio (PARANÁ, 1995). 
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Contempla, no artigo 46, o conceito de “fazenda florestal”, considerando 

as propriedades rurais com cobertura florestal superior a 60% de sua área total. 

Tal fazenda terá simplificação no controle das técnicas de manejo, ocorrendo 

somente de cinco em cinco anos, conforme artigo 47. 

Tem-se, portanto, uma lei florestal estadual que permite o manejo de 

espécies nativas, desde que se respeite os critérios técnicos, com a garantia de 

sustentabilidade e permanência da floresta em boas condições de 

desenvolvimento. 

 

5.11 LEGISLAÇÃO: TABELA RESUMO 
 

De forma resumida, a Tabela 1 apresenta as principais normativas legais 

descritas neste capítulo, assim como suas principais atribuições e suas 

fragilidades em relação ao uso madeireiro da araucária.  

 

TABELA 1 – RESUMO DAS PRINCIPAIS NORMATIVAS LEGAIS INERENTES À ARAUCÁRIA 
(continua) 

NORMATIVA ARTIGOS DE MAIOR IMPORTÂNCIA PONTOS DE DESTAQUE E 
FRAGILIDADES 

Constituição 
de 1988 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

Grande avanço em matéria 
ambiental. Introduz o termo 
ecologicamente equilibrado. 

Lei 
Complementar 
140 de 8 de 
dezembro de 
2011 

Lei Complementar está acima de todas as 
demais. Art. 3º: fixa normas de cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal nas 
ações administrativas de proteção ao meio 
ambiente proteger, defender e conservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
promovendo gestão descentralizada, 
democrática e eficiente.  Os artigos 7º e 8º: ação 
ao IBAMA e IAP a elaboração da relação das 
espécies ameaçadas de extinção, mediante 
laudos e estudos técnico-científicos, 
fomentando as atividades que conservem essas 
espécies in situ. 

Lei moderna sobre relações de meio 
ambiente, preconiza uma gestão 
descentralizada e a não 
sobreposição entre poderes. 
Incumbe aos órgãos executivo 
federal e estadual a elaboração da 
lista de espécies ameaçadas. 

Lei 6.938 de 
31 de agosto 
de 1981 
 

Dispões a Política Nacional de Meio Ambiente. 
Art. 6º: Institui o SISNAMA.  Art. 4º: estabelece 
normas relativas ao manejo e uso dos recursos 
naturais e difusão de tecnologias de manejo do 
meio ambiente 
 

Primeira lei de caráter 
preservacionista e bastante 
avançada para a época que foi 
editada, influenciou na elaboração 
do Capítulo VI, art. 225 da 
Constituição. Aborda assuntos como 
licenciamento, avaliação de impacto 
ambiental. 
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TABELA 1 – RESUMO DAS PRINCIPAIS NORMATIVAS LEGAIS INERENTES À ARAUCÁRIA 
(continuação) 

NORMATIVA ARTIGOS DE MAIOR IMPORTÂNCIA PONTOS DE DESTAQUE E 
FRAGILIDADES 

Lei 12.651 
de 25 de 
maio de 
2012 

Institui o Código Florestal vigente, dispondo sobre a 
proteção da vegetação nativa.  Art 1º:  Objetivo e 
estabelece 6 princípios à lei.  Art. 3º: entendimento 
de manejo florestal. Art. 11: permite MFS em áreas 
de uso restrito (25o a 45o). Art. 12: RL, percentuais 
mínimos, objetivo. Art. 15: institui a Servidão 
Ambiental e o CRA. Art. 17: admite-se o MFS dentro 
da RL (procedimentos simplificados para pequenas 
propriedades). Art 20: estabelece as modalidades de 
MFS dentro da RL. Art. 21: autoriza coleta de 
produtos não madeireiros. Art. 22: obrigatoriedade da 
autorização no manejo comercial, desde que não 
descaracterize a cobertura vegetal. Art. 23: sem 
autorização, com limite 20m³/ano. Art. 24: estabelece 
igualmente aplicação dos artigos 21, 22 e 23 para o 
MF fora da RL. Art. 31: critérios técnicos para 
aprovação do PMFS. Art. 35: plantio livre (informar 
ao órgão) competente. Corte livre (cadastro para fins 
de controle de origem). Art. 36: transporte DOF. 
Capítulo XII: Agricultura Familiar: manejo como 
atividade de baixo impacto (Inciso V, art. 3, alínea j). 
Art 54 permite consórcio na RL (nativas e exóticas). 
Art. 56 e 57: procedimentos simplificados (sem / com 
propósito comercial). Art 70: proíbe o corte de 
espécies ameaçadas de extinção, delimitando áreas 
compreendidas no ato. Art 71: estabelece o IFN. 

Atual código florestal brasileiro tendo 
sua composição fruto de leis regidas 
anteriormente. Prevê e inova ao 
introduzir instrumentos econômicos e 
operacionais, como as CRA. Prevê e 
define o manejo como uma técnica 
que respeita os mecanismos de 
sustentação do ecossistema. Os 6 
princípios estabelecidos na lei 
mostram a importância estratégica 
das florestas, tanto na preservação 
quanto no desenvolvimento 
econômico do país. Define o manejo 
como uma atividade de baixo impacto 
ambiental. Permite a atividade de 
manejo na totalidade da propriedade, 
inclusive nas áreas de RL, 
excetuando-se as áreas de PP. 
Determina um procedimento 
simplificado para o manejo em 
pequenas propriedades. 

Lei 11.428 
de 2006 e 
Decreto 
6.660 de 
2008 

Lei da Mata Atlântica: dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa. Art 2º: integram ao 
bioma Mata Atlântica as formações florestais e 
ecossistemas associados (advém do Decreto 750 de 
1993). Art. 2º, párag. Único: regulam-se os 
remanescentes de vegetação nativa. Art. 7º: 
utilização do bioma terá 4 condições (II - o estímulo 
à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo 
sustentável).  Art 9º: exploração eventual, sem 
propósito comercial, independe de autorização 
prévia. Decreto: Art. 2º: Restringe o uso doméstico 
para 15m³/ano e veda o uso de espécies ameaçadas.  
Art. 11: veda o corte ou supressão da vegetação que 
abrigar espécies ameaçadas de extinção.  Art. 11 
Par. Único: Poder Público fomentará ações que 
estejam mantendo a sobrevivência das espécies. Art. 
19: permite o corte eventual para fins de prática 
preservacionista e de pesquisa científica. Art. 33: 
incentivos econômicos a proteção e o uso 
sustentável do Bioma. Art. 46:  estímulo aos estudos 
técnicos. Art. 14 e 15: plantio cadastrado em 60 dias 
| corte: notificado. Art. 17- Par. Único: transporte das 
espécies ameaçadas depende vistoria prévia. Cap. 
XIV: estabelece o plano municipal de conservação e 
recuperação da Mata Atlântica. Art. 46: Os órgãos 
competentes adotarão as providências necessárias 
para o rigoroso e fiel cumprimento desta Lei, e 
estimularão estudos técnicos e científicos visando à 
conservação e ao manejo racional do Bioma Mata 
Atlântica e de sua biodiversidade. 
 

A integração dos diversos 
ecossistemas dentro desta lei gerou 
conflitos e desentendimentos. 
Estabeleceu-se que, para efeitos da 
lei, considera parte integrante do 
Bioma Mata Atlântica as várias 
formações florestais nativas e 
ecossistemas associados. Portanto, é 
um efeito administrativo. Não há 
alteração em mapas oficiais. A lei 
rege sob os remanescentes de 
vegetação nativa. Assim, áreas 
consolidadas ficam regidas pelo 
código florestal. Adota-se o princípio 
mundial para as espécies ameaçadas 
de extinção mediante conservação in 
situ (art. 11). Há um estímulo aos 
estudos técnicos e manejo racional 
do bioma. Inicialmente a lei contava 
om um artigo destinado ao manejo 
florestal (art. 27), o qual foi vedado 
pelo presidente. Na mensagem de 
veto relata-se sobre a redução da 
área remanescente do bioma e que o 
manejo representa um grande risco 
para conservação in situ 
(contraditório ao próprio texto da lei). 
A lei não proíbe o manejo, entretanto 
o Decreto não estabelece os 
procedimentos para a sua 
autorização. 
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TABELA 1 – RESUMO DAS PRINCIPAIS NORMATIVAS LEGAIS INERENTES À ARAUCÁRIA 
(conclusão) 

NORMATIVA ARTIGOS DE MAIOR IMPORTÂNCIA PONTOS DE DESTAQUE E 
FRAGILIDADES 

Resolução 
CONAMA nº 
278 de 24 de 
maio de 
2001 
 

Art. 1º: suspende as autorizações de corte e 
exploração de espécies ameaçadas até que 
sejam estabelecidos critérios técnicos, 
cientificamente embasados, que garantam a 
sustentabilidade da exploração e a 
conservação genética das populações 
exploráveis. Prazo de 1 ano para estabelecer 
tais critérios. 
 

Desde a publicação dessa resolução, ficou 
vedado todo e qualquer aproveitamento 
comercial das espécies ameaçadas, com 
a suspensão dos planos de manejo. O 
CONAMA adotou critérios bastante 
questionáveis, aumentando a insegurança 
jurídica. Estipulou-se o prazo de 1 ano, 
entretanto passados mais de 19 anos, tais 
critérios não foram estabelecidos. 

Portaria 43 
de 31 de 
janeiro de 
2014 
 

Art. 1º: Programa Nacional de Conservação 
das Espécies Ameaçadas de Extinção 
(ações de prevenção, conservação, manejo 
e gestão). Art. 2º:  ameaça: populações e/ou 
habitats estão desaparecendo rapidamente, 
de forma a colocá-las em risco de tornarem-
se extintas (IUCN). Art. 4º: etapas: base de 
dados, avaliação, lista, PAN, monitoramento. 
Art 5º: Programa Pró-Espécies. Art. 7º: 
avaliação do estado de conservação: 
distribuição geográfica, estado de 
conservação e principais fatores de ameaça. 

Portaria precedente à Portaria 443 com 
objetivo instituir o programa nacional de 
conservação das espécies ameaçadas de 
extinção, denominar o que se entende por 
ameaça, descrever os procedimentos 
(etapas) para enquadrar as espécies. 
Estabelece a elaboração do PAN como 
um procedimento para conservação das 
espécies ameaçadas; entretanto, raros 
são os PAN, de flora, publicados. 

Portaria 443 
de 17 de 
dezembro 
de 2014 
 

Reconhece a lista de espécies ameaçadas 
provenientes do Livro Vermelho (CNCFlora). 
Art. 2º: Restringe o uso das espécies 
constantes na lista, de modo integral (coleta, 
corte, transporte, armazenamento, manejo, 
beneficiamento e comercialização) das 
espécies EW, CR, EN, VU. Araucária: EN: 
redução populacional, desmatamento, 
exploração madeireira, hidrelétricas, 
presença de animais exóticos. Art. 3º: 
permite o manejo para as espécies VU. 
 

Tal Portaria colide com o Código Florestal 
brasileiro ao retirar direito, neste caso o 
manejo florestal, não estabelecidos na Lei 
nº 12.651 de 2012. É um ato generalizado, 
atribuição esta não prevista em uma 
portaria. Também descumpre a Portaria 
43 ao editar uma lista sem cumprir as 
etapas exigidas no artigo 4º. Deveria estar 
subsidiada em dados oficiais, em termos 
de área e população, temas de obrigação 
do Estado; o primeiro de competência do 
IBGE e o segundo, via inventário florestal 
nacional, previsto no artigo 71 da Lei 
número 12.651 de 2012. 

Lei 11.054 
de 11 de 
Janeiro de 
1995 
 

Lei Florestal no Estado do Paraná. Art. 3º: 
autorização para exploração dos 
remanescentes será permitido por técnicas 
de manejo. Cap. IV: versa sobre 
reflorestamento, manejo e exploração. Art. 
37: versa sobre as áreas com araucária, 
tolerando-se a exploração racional.  
 

É a lei florestal paranaense ainda vigente. 
Permite o manejo de espécies nativas, 
desde que se respeite os critérios 
técnicos, com a garantia de 
sustentabilidade e permanência da 
floresta em boas condições de 
desenvolvimento. 
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6 DISCUSSÃO 
 

É notadamente delicada a problemática que envolve a araucária. São 

reuniões, conselhos, fóruns, seminários, congressos; enfim discussões infinitas 

e desconectadas entre si que, efetivamente, não se revertem no aumento de 

área plantada ou de regeneração da espécie em campo. Agrava-se a isso, a 

ciência, no que tange os profissionais do setor (engenheiros florestais, 

agrônomos e biólogos) em constante embate, desconectados e sem consenso. 

Tem-se um quadro atual de preservação das áreas nativas, por força da 

lei; e uma estabilização dos plantios florestais, com araucária, no Estado do 

Paraná (IBÁ, 2017), muitas vezes ocasionado pela gama de normativas que 

fazem com que os investidores se aproximem das exóticas e se afastem das 

nativas. Mas o constante instrumento da força da lei realmente pode auxiliar na 

conservação de uma espécie? O próprio enquadramento da espécie, como em 

perigo, já subentende a resposta a esse questionamento. 

Os desafios são diversos para solucionar a ameaça de extinção das 

espécies. Entretanto, o Brasil aposta muito na solução de problemas, que não 

são jurídicos, fazendo lei. O País, apesar de ser novo no contexto jurídico, possui 

uma enorme inflação de leis. Soluciona-se problemas econômicos, fazendo lei; 

inflação galopante dos anos 1970 e 1980, fazendo lei; violência no trânsito, 

fazendo lei; e por fim, a questão da araucária, também fazendo lei. É errôneo 

apostar unicamente no mecanismo legal, diante de tantos outros mecanismos 

existentes. Aposta-se muito pouco em educação, cultura e mudança de 

mentalidade. A questão nunca é apenas legal, é também cultural, política, 

econômica, é de justiça e política e, em última análise, a questão é legal. 

A estratégia do uso da força da lei para conservar os recursos naturais, 

conforme citado por Fantini e Siminski (2007), tem se revelado um fracasso. A 

insistência nessa estratégia, entretanto, possivelmente se deve ao fato de que 

esse ainda é o caminho mais fácil se comparado à complexa tarefa de promover 

conservação por meio do uso racional dos recursos florestais. Essa, entretanto, 

é a estratégia que promete êxito a longo prazo. 

A retirada da função econômica das espécies é um grande erro no 

caminho da conservação. Inicialmente, tal fato se desenrolou com a criação de 
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inúmeros empecilhos, iniciados no Decreto 750 de 1993 (BRASIL, 1993), de tal 

forma que as espécies não tem mais condições de serem manejadas, como 

deveriam ser, passam-se a operar de forma predatória. Mas ao concordar que a 

espécie pode ser conservada mediante o uso, por que não se usa a araucária? 

A legislação é realmente um impeditivo do uso das espécies nativas, sob manejo 

florestal ou corte de indivíduos plantados?  

Analisando todas as principais normativas jurídicas, no que tange a 

araucária, conforme discorrido neste capítulo, conclui-se: o uso ainda é possível 

sob a ótica da legislação ambiental atual. A legislação atual vigente sob o código 

florestal (Lei 12.651 de 2012), Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428 de 2006) e 

seu Decreto de regulamentação (Decreto nº 6.660 de 2008) e Lei Florestal do 

Paraná (Lei nº 10.054 de 1998) não proíbem o manejo e o corte de plantios de 

araucária. 

A Resolução CONAMA nº 278 de 2001 que suspendeu as autorizações 

para corte ou exploração de espécies ameaçadas de extinção, o qual levou a 

suspensão dos planos de manejo no estado do Paraná, está expirada e deve ser 

revogada. Primeiramente, os termos “corte ou exploração” não podem ser 

confundidos com manejo florestal. Ademais, seu prazo era de um ano, 

prorrogável por mais um, até que o CONAMA fixasse critérios técnicos e 

científicos para cada espécie, os quais, até a presente data, não foram 

elaborados. 

Explicitamente, a Portaria MMA nº 443 de 2014 proíbe o manejo para as 

espécies enquadradas como de proteção integral, na lista de espécies 

ameaçadas de extinção. Tal portaria inviabiliza os planos de manejo no estado 

do Paraná, já que as principais espécies comerciais constam nesta lista federal. 

Agora fica a nova indagação “O manejo florestal é o culpado pela 

extinção das espécies? A proibição do manejo florestal vai assegurar a 

conservação dessas”? Ora, vale retomar aqui os conceitos de manejo florestal 

definidos na legislação brasileira: 

 
Manejo sustentável: administração da vegetação natural para a 
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-
se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de 
múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e 
subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços 
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(BRASIL, 2012b). Manejo: todo e qualquer procedimento que vise 
assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas 
(BRASIL, 2000). 

 

Fica exemplificada a controvérsia da Portaria 443 com o Código Florestal 

e com a Lei nº 9.985 de 2000. Se o manejo é um procedimento que assegura a 

conservação, qual o motivo real de ser suspenso para as espécies ameaçadas 

de extinção? Ao contrário, deveria ser incentivado e financiado.  

Ademais existem dois agravantes inerente à Portaria 443: i) ela colide 

com o código florestal brasileiro ao retirar direito, neste caso o manejo florestal, 

não estabelecido na Lei nº 12.651 de 2012. É um ato generalizado, atribuição 

esta não prevista em uma portaria; ii) descumpre a Lei Complementar 140 que 

estabelece laudos e estudos técnico-científicos para enquadramento das 

espécies na lista. A proibição do uso de uma espécie não pode vir de uma 

portaria. É um artifício frágil juridicamente. A única forma de se criar ou extinguir 

direitos é por meio da Lei. Neste caso, a Portaria nº 443 de 2014, inova ao proibir 

o manejo das espécies ameaçadas. 

A principal conclusão quanto a análise das normativas referentes à 

espécie araucária, na sua utilização comercial é uma só: não existe lei que proíba 

o uso, via manejo da floresta natural e plantio; existem sim portarias e 

resoluções. Rege uma certa ignorância entre as partes. Quem se acha no direito 

messiânico de proibir o corte da espécie, subsidia-se em portarias e resoluções. 

E quem se acha no direito de cortar, desconhece a legislação. A não utilização 

comercial da espécie, via manejo ou plantio, não é um problema legal. Existe sim 

um viés político; é uma opção política do Estado. 

O Estado investiu em um sistema que pune, sancionatório e que não 

obteve êxito. Não entrou em uma fase que premia, fomenta e estimula. Vive-se 

uma transição entre uma legislação que se esgotou, criou um divórcio entre o 

homem e a natureza; entre o produtor e a araucária. 

A araucária sofreu consequências dos extremos: contra ou a favor. Ser 

ambientalista, durante décadas, com raras exceções, era ser contra tudo. O 

outro, era ser a favor de tudo, motosserra. Desenvolveu-se, também, na cabeça 

dos produtores uma crença, algo enraizado, de que na araucária não se pode 

mexer. A lei proíbe, o IBAMA multa, a polícia prende. A araucária é intocável! É 

um preconceito! O aperfeiçoamento legal deve vir por meio de uma Política de 
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Desenvolvimento Florestal, fazendo com que a araucária entre no ciclo 

produtivo. O primeiro esforço e, o que dá mais resultado, é educar, formar uma 

nova cultura, despertar a consciência; é esse o grande papel do Estado. 
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7 CONCLUSÃO 
 

O capítulo permite concluir que: 

 A Constituição Brasileira de 1988, inovadora ao discorrer sobre o meio 

ambiente, no seu artigo 225, inciso I, já prevê o manejo das espécies e 

ecossistemas como uma forma de assegurar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; 

 Não há cumprimento da Lei Complementar 140 a qual, pelo ordenamento 

jurídico, está acima de todas as leis. Infringe-se o artigo 8º, inciso XVII, 

pela não existência de laudos técnicos e científicos que enquadrem as 

espécies na lista de ameaças e por ser realizado por especialistas 

externos ao quadro de servidores, fato não previsto em lei;  

 Na Lei 12.651 de 2012, artigo 3º, o legislador constitucional prevê o 

manejo como uma técnica econômica que respeita os mecanismos de 

sustentação do ecossistema. Os artigos 21, 22, 23 e 24 permitem o 

manejo sustentável em todos os biomas brasileiros, na totalidade da 

propriedade, inclusive nas áreas de CRA, excetuando-se, somente, a 

área de preservação permanente. O artigo 35 permite, 

independentemente de autorização prévia, o corte de espécies nativas 

plantadas; 

 Atenta-se, o trabalho, ao Parágrafo Único do artigo 2º da Lei 11.428 de 

2006 que é regido, por esta Lei, os remanescentes de vegetação nativa 

em estágio primário e nos estágios secundários. Portanto, as áreas 

consolidadas – agrícolas, de plantios e urbanas – ficam regidas, 

exclusivamente, pelo novo código florestal; 

 Infringe-se, o artigo 11, no Parágrafo Único da Lei 11.428 de 2006, 

atribuindo ao Poder Executivo o fomento e apoio às ações e os 

proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando a 

sobrevivência dessas espécies. Tal incumbência também é atribuída no 

artigo 46. Dispõe, explicitamente a Lei, sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Entretanto, exíguos são os 

artigos desta lei que dispõe sobre a utilização do Bioma; 
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 A Resolução CONAMA nº 278 de 2001 suspendeu, temporariamente, o 

corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção. Estipula, via 

artigo 1º, parágrafo único, um prazo de um ano, prorrogável por mais um 

para fixar os critérios técnicos e científicos para cada espécie. Assim, 

infringe-se a resolução: i) ultrapassada em termos temporais; ii) critérios 

técnicos não elaborados; 

 Portaria MMA nº 43 de 2014 institui-se o Programa Nacional de 

Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, com o objetivo de 

adotar ações de prevenção, conservação, manejo e gestão. Estabelece-

se, via artigo 4º, as etapas de inclusão das espécies como ameaçadas e, 

via artigo 7º, os dados constantes para estabelecer as avaliações do 

estado de conservação. Infringe-se, a Portaria pela edição da lista de 

espécies sem cumprir as etapas constantes nesta Portaria; 

 A Portaria 443 é ilegal sob os aspectos: i) ela colide com o código florestal 

brasileiro ao retirar direito, neste caso o manejo florestal, não 

estabelecidos na Lei nº 12.651 de 2012. É um ato generalizado, atribuição 

esta não prevista em uma portaria. Não existe um só ato administrativo 

que se sobreponha à lei; ii) descumpre a Lei Complementar 140 que 

estabelece laudos e estudos técnico-científicos para enquadramento das 

espécies da lista; iii) descumpre a Portaria 43 ao editar uma lista sem 

cumprir as etapas exigidas no artigo 4º; 

 Quanto a indagação inicial, sobre a utilização comercial via manejo de 

florestas naturais e plantios, referentes à araucária, conclui-se: não existe 

lei que proíba o uso, via manejo e plantio, existem portarias e resoluções. 

Rege uma certa ignorância entre as partes. Quem se acha no direito 

messiânico de proibir o corte da espécie, subsidia-se em portarias e 

resoluções. E quem tem o direito de manejar, desconhece a legislação. 
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CAPÍTULO III 
 

É ECONOMICAMENTE VIÁVEL O PLANTIO DE ARAUCÁRIA? 
UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A ESPÉCIE E SEU PRINCIPAL 

SUBSTITUTO: O PINUS 
 
 

RESUMO 
 

A araucária (Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze), embora tenha tido 
importante papel na economia madeireira do Estado do Paraná no século 
passado, vem perdendo gradativamente área de ocorrência natural e de plantio.  
Neste capítulo o objetivo foi avaliar o “status quo” dos reflorestamentos com a 
espécie no Paraná, construir uma análise econômico-financeira entre a araucária 
e o seu produto substituto: o Pinus taeda, objetivando-se a produção madeireira. 
Abrange, ainda, um entendimento em relação ao posicionamento das empresas 
florestais quanto à espécie. Para tanto, foram utilizados indicadores econômicos 
como VPL, TIR e ROI, com base em dados de custos obtidos de empreiteiros 
regionais e preços de madeira obtidos de duas fontes: do Boletim de Preços de 
Produtos Florestais do Departamento de Economia Rural da Secretaria de 
Agricultura do Estado do Paraná e do preço informado por uma empresa 
florestal. Ademais, busca-se articular, de maneira histórica e legislativa, os 
motivos que tornam o pinus preferível, do ponto de vista produtivo, em relação à 
araucária. Os resultados demonstram que a araucária poderá competir com o 
pinus, mediante os preços DERAL, em sítios médios, com valores superiores a 
19 metros (idade índice de 15 anos); empregando-se os preços do mercado 
regional, a araucária torna-se competitiva com índice de sítio superior a 17 m e 
IMA de 17,4 m³.ha-1.ano-1. De um ponto de vista legislativo, não há impedimento 
legal para a utilização madeireira dos plantios de araucária. Entretanto, vê-se um 
sistema legal bastante complexo que parece ter um efeito negativo na 
possibilidade de utilização econômica da espécie. Os principais beneficiados por 
um sistema burocrático simplificado para o plantio e manejo da araucária seriam 
os pequenos produtores, os quais representam 90% das pequenas propriedades 
e minifúndios no Estado do Paraná. 
 

Palavras-chave: Viabilidade econômica, araucária, legislação, produção 
madeireira. 
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ABSTRACT 
 

IS IT ECONOMICALLY SEASIBLE ARAUCARIA PLANTATIONS? ONE 
ANALYSIS BETWEEN THIS SPECIE AND ITS MAINLY SUBSTITUTE: THE 

PINE 
 
The araucária (Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze), despite its importance 
on the wood economy of the Paraná state in the last century, has been subjected 
to increasing reduction in its natural and planted area. The mainly objective in this 
chapter is to evaluate the “quo status” of the plantations areas with the specie in 
Paraná, build an economic and financial analysis between araucaria and it’s 
mainly substitute: the Pinus taeda, destinated for wood production. In addition, 
there is an understanding in relation with the positioning of the forest companies 
with the specie. To do so, economic indicators such as NVP, IRR and ROI, were 
computed based on costs acquired from regional workers and wood prices 
obtained at two databases: the Department of Rural Economy and with a regional 
wood company. Furthermore, it is articulated, historically and legislatively, the 
reasons by which pinus plantations seem to be preferable to araucaria 
plantations. The results show that araucaria plantations will be competitive at 
average sites, greater than 19 meters (age index of 15 years), with the prices 
informed by Paraná Department of Rural Economy; with the prices informed by 
the regional company, that were superior, araucaria plantations can be 
competitive greater than 17 meters of site index and MAI of 17.4 m³.ha-1.yr-1. From 
a legislative point of view, there is no federal normative that forbids the wood uses 
of araucaria plantations. However, a large bureaucratic system is perceived, 
which seems to have a negative effect on the decision of economic use of 
araucaria’s products. The main group which could benefit from a simplified 
system to Araucaria management is that of small rural workers, which represents 
90% of small properties in the Paraná State. 
 
Keywords: Economic viability, araucaria, legislation, wood production. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Símbolo do Estado do Paraná, a história da araucária (Araucaria 

angustifolia) está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento econômico do 

estado. Esta espécie foi amplamente explorada nos séculos XIX e XX, o que 

levou a uma redução drástica na sua área de ocupação, de mais de 7 milhões 

de hectares (MAACK, 1968), para menos de 3 milhões de hectares, sendo 

apenas 66 mil pertencentes às florestas em estágio avançado de sucessão 

(FUPEF, 2001). Outros estudos apontam para uma área remanescente de 2,14 

milhões de hectares (IESB, 2007); e 1,87 milhões de hectares (ACCIOLY, 2013). 

Para reverter esse quadro, inúmeros foram as portarias, resoluções, leis, 

em âmbito federal e estadual, que regulamentaram a exploração da araucária. 

Pode-se, portanto, caracterizar o final do século XX e início do século XXI como 

um período de “restrições e proibições” ao uso dos recursos naturais, em 

especial à exploração da araucária. É inquestionável que todas as restrições 

impostas, assim como uma rigorosa fiscalização, reduziram a sua exploração, e 

mantiveram conservadas as áreas remanescentes. 

Com relação às florestas plantadas, o manejo dessas já está livre dos 

processos legais e burocráticos desde meados do ano 1980. Através de 

normativas, expedidas pelo extinto IBDF, estabeleceu-se que o controle de 

origem destes produtos far-se-ia através de uma comunicação formal ao 

instituto, unicamente para fins estatísticos, eliminando a obrigatoriedade do 

plano de corte. No entanto, criou-se uma série de restrições quanto ao plantio de 

novas áreas de florestas, que hoje é um limitador para a ampliação de florestas 

plantadas no país e que trazem sérios transtornos para o auto suprimento das 

empresas florestais, ressaltando que estas restrições não existem para a maioria 

dos cultivos agrícolas, configurando-se como uma ação discriminatória dos 

legisladores em desfavor ao setor florestal e à economia brasileira. 

As duras restrições impostas à araucária, as constantes mudanças na 

legislação, as incertezas, a morosidade da fiscalização e a burocracia relativa ao 

“plantio” de araucária, têm resultado em um decréscimo nos plantios de 

araucária. Mas culpar, apenas, a legislação como opositora aos plantios de 

araucária, também é um equívoco. Problemas relativos ao crescimento inferior 
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da espécie, exigência de solos, disponibilidade de mudas e viabilidade 

econômica, também são fatores restritivos ao seu plantio. 

A falta de mercado para a espécie, preço levemente superior ao pinus e, 

por consequência, retorno financeiro abaixo das espécies exóticas, pode ser sim 

o principal motivo do preterimento à espécie, quando comparada, 

principalmente, ao pinus. Em 1956, na contramão desta afirmativa, relata o 

engenheiro florestal Wieliczka (1956, p.42), Diretor do Departamento Florestal 

da Klabin, que o “setor florestal ignorava o crescimento fantástico da espécie e 

considerando a rápida expansão da indústria, a plantação da araucária é um dos 

mais seguros e lucrativos negócios existentes no Brasil, com as maiores 

possibilidades”.  

 Mas se existe uma redução na área plantada e se o plantio é a única 

forma de aumentar o número de indivíduos em campo, seja via monocultura ou 

via enriquecimento de áreas naturais, como reverter um quadro tão adverso? Se 

existe uma concordância de que os plantios florestais são uma forma de 

conservação e até mesmo preservação das espécies, age-se, para a araucária, 

em sentido inverso. 

Nesse capítulo da tese, pretende-se resgatar o histórico, no Estado do 

Paraná, dos plantios com araucária, com vista em: 

i) Analisar o histórico dos plantios florestais no Estado; 

ii) Analisar os diversos fatores restritivos quanto ao plantio da 

espécie; 

iii) Entender o posicionamento, das grandes empresas, quanto ao 

plantio da espécie; 

iv) Estabelecer uma análise econômico financeira entre a araucária e 

o pinus. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 DADOS HISTÓRICOS DE ÁREA E PREÇO 

 

O tratamento dos dados ocorreu de forma qualitativa e a abordagem do 

tema se deu de maneira histórica, o que também caracteriza o estudo como 

longitudinal, com período de análise definido.  

A evolução histórica da área cultivada com araucária no Brasil, 

considerando dados mais antigos de reflorestamentos, advém do Inventário 

Florestal do Pinheiro no Sul do Brasil (FUPEF, 1978) e, mais recentemente, dos 

relatórios anuais no IBÁ,  avaliando-se em onze períodos: 1978, 2005 a 2015. 

Os dados históricos de preço de madeira de araucária foram obtidos por 

meio do Boletim DERAL (Departamento de Economia Rural), entre os anos de 

1997 a 2018. Os preços correntes foram capitalizados para setembro de 2018 

(valor referente a última data do preço corrente), empregando o Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGP-M). A variação no período de análise, em relação aos 

preços, foi avaliada por meio da taxa de crescimento anual composta (CAGR). 

 

2.2 FATORES RESTRITIVOS 

 

O método de análise para a realização desse trabalho foi o descritivo, 

utilizando-se da pesquisa documental para explorar as relações conceituais já 

conhecidas e disponibilizadas em artigos especializados. O desenvolvimento 

deste capítulo partiu da abordagem do seguinte tema de pesquisa: a análise 

diagnóstica dos reflorestamentos com araucária, em especial aquelas existentes 

no Estado do Paraná, bem como os principais registros histórico sobre o tema e 

a experiência das empresas reflorestadoras. 

Com a finalidade de levantar as informações sobre o tema foram 

utilizadas bases de dados de legislação federal, disponível no site do Palácio do 

Planalto da Presidência da República, e acervos bibliográficos de instituições de 

ensino e pesquisa. Além disso, foram utilizadas notícias disponíveis na internet 

sobre o tema, seja de órgãos governamentais, não governamentais ou autores 

independentes. 
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Desta forma, para o levantamento da informação disponível sobre o 

assunto foi utilizada a metodologia de trabalho investigativa, baseada em 

pesquisa bibliográfica sobre o tema, em legislação constitucional e 

infraconstitucional federal, artigos jurídicos, doutrina, revistas jurídicas 

especializadas, entre outros.  

 

2.3 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

O desempenho econômico de plantios com araucária foi comparado com 

a sua principal cultura concorrente: o pinus. Para tanto, foi elaborado um fluxo 

de caixa descontado, para os dois gêneros, considerando as premissas 

discorridas neste trabalho. 

As simulações de crescimento foram desenvolvidas nos softwares 

SisPinusTaeda e SisAraucaria (OLIVEIRA et al., 1989; OLIVEIRA e BERNETT, 

2003), considerando índices de sítio de 21 metros e 15 metros, para pinus e 

araucária respectivamente, com idade índice de 15 anos. Esses valores são 

padrões (default) dos softwares, como representativos de um sítio médio para as 

espécies (OLIVEIRA et al., 1989; OLIVEIRA e BERNETT, 2003). 

Adicionalmente, elaborou-se cenários de aumento de sítio de 2 em 2 metros para 

a araucária, partindo-se de 15 m até 21 m.  

No presente estudo foi considerado um horizonte de planejamento de 20 

anos, desde a reforma até a projeção do corte raso da madeira, ao fim do ciclo. 

Para a reforma foi prescrito um plantio 3 x 3 metros, totalizando 1.111 árvores 

por hectare. O fluxo da simulação contemplou dois desbastes ao longo do ciclo; 

o primeiro desbaste ocorreu aos 8 anos, de maneira sistemática na quinta linha 

e 800 árvores por ha remanescentes; e o segundo desbaste ocorreu aos 16 

anos, de maneira seletiva, com 400 árvores por ha remanescentes.  

Os dados de preço de madeira foram obtidos a partir do Boletim de 

Preços de Produtos Florestais do DERAL, órgão vinculado à Secretaria de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB) (DERAL, 

2019). A madeira foi valorada em R$/m³ em pé. Boletins clássicos de preços de 

madeira, desenvolvidos por consultorias reconhecidas e amplamente utilizados 

no setor, como STCP, POYRY e CONSUFOR, não fornecem preços de madeira 

de araucária.  
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O fluxo de caixa foi estruturado com dados de custos, por atividade 

silvicultural, praticados por empreiteiros regionais, nas áreas de pinus, sendo 

obtidos por meio de nota fiscal de compra, consulta em lojas de varejo e 

profissionais que atuam no setor dos agronegócios. 

 

2.3.1 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

O modelo adotado para determinar a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

é o Capital Asset Pricing Model (CAPM), ou custo do capital próprio. O custo do 

capital próprio é estimado observando o retorno obtido por investidores no 

mercado, assumindo que um investidor requer, no mínimo, o retorno oferecido 

por títulos considerados sem risco, acrescido do excedente de risco do 

investimento. O cálculo do CAPM é desenvolvido conforme equação 1: 

 
                                (1) 

Sendo que:   

: retorno exigido pelo capital próprio (taxa de desconto real);  

: retorno obtido em títulos sem risco;  

 : coeficiente para o risco geral envolvido em negócios florestais;  

: prêmio de risco de mercado; 

 : prêmio de risco país;  

: risco regional; 

 : taxa de inflação. 

Baseado nessa metodologia, os seguintes valores foram considerados 

nessa avaliação: i) Retorno obtido em títulos livre de risco: foi adotada a taxa 

média para aplicações de longo prazo em títulos do tesouro Norte Americano 

que é igual a 2,46% (INVESTING.COM, 2019); ii) Prêmio de risco de mercado: 

a média de retorno requerida por investidores Norte Americanos é 5,96% (sobre 

os títulos livres de riscos) foi adotada como o prêmio de mercado para o período 

de 1928-2019 (DAMODARAN, 2019); iii) Beta: foi adotado o índice igual a 0,63 

que reflete uma média de risco para negócios florestais (DÓRIA, 2013); iv) 

Prêmio pelo Risco País: um prêmio de 4,17% baseado na média de 2019 do 

risco brasileiro (DAMODARAN, 2019); v) Risco Regional (Rr): foi adicionado um 
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prêmio de 1,0% à taxa base de desconto devido aos riscos de mercado e 

socioambientais; vi) Inflação: estimou-se o valor final da taxa de desconto em 

termos reais excluindo-se o efeito inflacionário da mesma. Para tanto, no 

presente estudo, foi utilizado uma estimativa de longo prazo para inflação Norte 

Americana de 2,23% por ano (STATISTA, 2019). 

Rezende e Oliveira (2013) sugerem que as análises devem ser realizadas 

sempre utilizando mais de um indicador, já que essas ferramentas fornecem 

informações específicas que devem ser levadas em consideração. Portanto, 

pensando em obter indicadores no qual são simples de interpretar e suficientes 

para realizar uma discussão, foram escolhidos três indicadores: Valor Presente 

Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Retorno sobre o Investimento 

(ROI). 
 

2.3.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Na análise de avaliação econômica, o método empregado foi o do VPL, 

aonde é elaborado um fluxo de caixa e descontadas as taxas que representam 

custos de capital que são de importância para o investidor, dado pela equação 

2: 

                 (2) 

 

Sendo que: 

Rj = receitas do período de tempo j considerado; 

Cj = custos do período de tempo j considerado; 

n = duração do projeto em anos ou em número de períodos de tempo; 

j = período adotado; 

i = taxa anual de juro, expressa de forma decimal. 

Um VPL acima de zero indica o mínimo de recuperação do capital inicial 

investido na taxa requerida. 

 

2.3.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 

A TIR permite conhecer a porcentagem máxima de retorno que o projeto 

pode pagar pelos recursos utilizados, ou seja, pode cobrir os investimentos e 



146 
 

custos operacionais realizados no projeto. Desta forma, calculou-se a TIR 

comparando-se de forma interativa o fluxo de receitas com o fluxo de custos do 

projeto, atualizado em cada ano, dado pela equação 3: 

 

       (3) 

 

Sendo que: 

Rj = receitas do período de tempo j considerado; 

Cj = custos do período de tempo j considerado. 

j = período adotado; 

n = duração do projeto em anos ou em número de períodos de tempo; 

i = taxa anual de juro, expressa de forma decimal. 

 

2.3.4 Retorno Sobre o Investimento (ROI) 
 

O Retorno Sobre o Investimento é um método que considera a razão entre 

o EBIT (lucro antes das taxas) pelo balanço final, expresso pela equação 4: 

 

                                                                (4) 

 
Sendo que: 

EBIT = lucro antes das taxas; 

CAP = capital empregado; 

j = período adotado; 

n = duração do projeto em anos ou em número de períodos de tempo. 
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3 ASPECTOS HISTÓRICOS: ÁREA E PREÇO 
 

3.1 ÁREA DE PLANTIOS FLORESTAIS 
 

A Lei Federal nº 5.106 de 1966 (BRASIL,1966) fora responsável pela 

concessão de incentivos fiscais aos empreendimentos florestais que investissem 

comprovadamente em florestamentos e reflorestamentos. Assim, os plantios 

florestais no Brasil iniciaram na segunda metade do século passado, a partir da 

década de 1960, implantados através de projetos aprovados pelo IBDF, com 

incentivos fiscais ou por obrigatoriedade legal, além do contingente existente nas 

Florestas Nacionais. 

A partir do início da vigência da lei, no período de 1966 a 1979, no Estado 

do Paraná, aproximadamente 650 mil hectares foram reflorestados, o que 

colocou o Paraná em terceiro lugar dentre os estados da União em 

reflorestamento no país na época. Entretanto, embora a araucária tenha sido a 

essência mais importante da indústria madeireira do Paraná no século passado, 

reflorestamentos da espécie representaram apenas 7% do total no período 

considerado. A maior parte dos reflorestamentos foram realizados com pinus 

(BREPOHL, 1980). 

Conforme relatado por Koehler (2009), infelizmente a maioria dos 

plantios de araucária não correspondeu às expectativas, enquanto que os 

resultados obtidos com o eucalipto e pinus eram cada vez mais promissores 

conduzindo os investimentos para as essências exóticas. 

Em 1979, Gantzel (1979) mapeou, no Sul do Brasil, a área de ocorrência 

de araucária, através do sistema LANDSAT (LAND SATELLITE) de 

recobrimento aerofotogramétrico e cartas fotográficas e florestais da região. O 

autor totalizou a área de reflorestamento com araucária em 13.379 hectares 

sendo, aproximadamente, 8.500 hectares localizados no Estado do Paraná.  

Em 2001, o Paraná possuía 688,4 mil hectares de florestas plantadas, 

onde 532,4 mil hectares correspondiam a plantações de pinus, 105,6 mil 

hectares de eucalipto e o restante, 50,3 mil hectares, eram compostas por outras 

espécies árboreas, principalmente a araucária (SANTOS e NOGUEIRA, 2007). 

Ainda, os autores afirmam que a supremacia das espécies de pinus e eucalipto 
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nos programas de reflorestamento no Estado do Paraná permaneceu durante os 

anos seguintes. 

Em 2015 fora divulgado a área de plantio de pinus e eucalipto no Estado 

do Paraná, trabalho realizado em cooperação entre o Instituto de Florestas do 

Paraná, Serviço Florestal Brasileiro e Associação Paranaense de Empresas de 

Base Florestal (EISFELD e NASCIMENTO, 2015). Utilizando-se das imagens 

SPOT 2005, estimou-se uma área de 1,067 milhões de ha, tornando o Paraná o 

maior detentor de plantios de pinus do país, representando 65,8% da área total 

plantada no estado, enquanto o gênero Eucalyptus abrange 34,2% da área total 

plantada. O trabalho não divulgou dados de plantio com outros gêneros. 

Dados oficiais que reportem as áreas de plantios com araucária são 

bastante escassos. A EMBRAPA, via trabalho de zoneamento de plantios 

(CARPANEZZI, 1986), divulgou que a área real plantada era de, 

aproximadamente, 47 mil hectares e taxa anual de plantio entre 500 a 1.000 

hectares. Ainda, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) aponta uma redução de 44 mil hectares plantios, no Estado do 

Paraná, para 16 mil, em um período de 17 anos, entre 1997 e 2014, conforme 

ilustra o Gráfico 1. 

 
GRÁFICO 1 – ÁREA DE PLANTIO COM ARAUCÁRIA NO PARANÁ 

 

 
FONTE: EMBRAPA (1986), EMATER (2017). 

 

Assim, atualmente assiste-se a uma gradativa redução na área de 

plantio com araucária no Paraná. Mediante os dados apresentados, esta perda 
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é de 1.100 hectares de plantio a cada ano. Comparativamente com as demais 

essências mais importantes do estado (pinus e eucalipto), a área de araucária 

representa, apenas, 1,7% dos plantios (ano de 2014), conforme o Gráfico 2. 

 
GRÁFICO 2 – ÁREA DE PLANTIOS FLORESTAIS NO PARANÁ EM 2014 

 

 
FONTE: IBÁ (2017) e EMATER (2017). 

 

No Sul do Brasil, tem-se uma redução de 59 mil hectares (FUPEF, 1978) 
para 11 mil hectares (IBÁ, 2017), conforme ilustra o Gráfico 3. 

 
GRÁFICO 3 – ÁREA DE PLANTIO COM ARAUCÁRIA NO BRASIL 

 

 
FONTE: FUPEF (1978) e IBÁ (2017). 
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Mas como explicar a redução da área plantada desta espécie? Danner 

et al. (2012) relataram que a baixa representatividade da araucária em plantios 

florestais deve-se, possivelmente, ao fato da intensa pressão legislativa sobre o 

corte da espécie que é reconhecida como ameaçada de extinção na flora 

brasileira e, desde 2001, a legislação brasileira impede a exploração da madeira 

de araucárias nativas.  

Hoppe e Caldeira (2003) relacionaram a redução na taxa de plantio 

dessa espécie em função: 

 exigência de sítios de boa qualidade pela espécie;  

 à falta de conhecimento sobre procedências mais adequadas em 

plantio com diferentes condições edafo-climáticas;  

 à dificuldade de obtenção de sementes de algumas procedências 

testadas e aprovadas;  

 à falta de sementes melhoradas geneticamente;  

 à falta de conhecimentos de técnicas silviculturais e nutricionais 

que proporcionem melhor relação produtividade/custo de produção;  

 ao seu menor crescimento volumétrico, quando comparada às 

espécies tradicionalmente plantadas dos gêneros pinus e eucalipto; e, 

 às restrições normativas e legais para preservação da espécie, 

principalmente. 

Os possíveis fatores restritos aos plantios serão abordados e discutidos, 

individualmente, no capítulo 4. 
 

3.2 HISTÓRICO DE PREÇOS 
 

 No que tange os preços atuais da madeira de araucária no mercado, os 

valores históricos corrigidos sofreram pouca alteração, com CAGR de -0,42% 

para o sortimento > 35 cm e +0,16% para o sortimento <35cm. Entretanto, como 

ilustra o Gráfico 5, tem-se uma tendência mais acentuada de redução de preço 

nos últimos anos. Entre 2009 a 2018, a CAGR foi de -3,13% para o sortimento > 

35 cm e -0,52% para o sortimento <35cm. 

 
GRÁFICO 4 – PREÇOS CORRENTES DE MADEIRA DE ARAUCÁRIA E PINUS NO PARANÁ 
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>35cm < 35cm 

  
FONTE: Boletim DERAL. Preços Correntes. 

 
GRÁFICO 5 – PREÇOS CORRIGIDOS DE MADEIRA DE ARAUCÁRIA E PINUS NO PARANÁ 
 

>35cm < 35cm 

  
FONTE: Boletim DERAL. Preços Corrigidos IGP-M. 

 

Comparativamente com o pinus, as taxas de crescimento foram 

superiores ao da araucária com CAGR de +0,44% para o sortimento > 35 cm e 

+0,36% para o sortimento < 35cm.  

  

R
$/

m
³ 

R
$/

m
³ 



152 
 

4 FATORES RESTRITIVOS 
 

4.1 LEGISLAÇÃO 
 

Atualmente, não há uma política pública no Estado do Paraná de 

incentivo ao plantio de espécies nativas. Aliado às inúmeras restrições legais 

impostas ao produtor, incertezas de corte e toda a burocracia de transporte e 

comercialização, há um declínio constante nas áreas de plantio. 

No ano de 2013 a SEMA do Estado do Paraná criou um grupo de estudo 

de araucária, denominado GT araucária. Tal grupo, teve por finalidade elaborar 

uma resolução que incentive o plantio florestal para a utilização sustentável da 

araucária plantada. Essa resolução ainda está no trâmite dentro do CEMA  para 

ser aprovada e encaminhada para a assembleia (PARANÁ. Conselho Estadual 

de Meio Ambiente, 2015).  

No art. 4º desta Minuta, estabelece-se que os plantios com araucária 

terão garantidos a sua utilização econômica, mediante declaração de 

reflorestamento com registro de plantio junto ao órgão competente, com 

coordenada geográfica, data de plantio e número de mudas. O parágrafo quarto 

declara que as araucárias oriundas de regeneração natural, após o plantio, 

também poderão ser aproveitadas economicamente. 

O art. 5º incumbe, ao Poder Público, o fomento e orientação, aos 

agricultores familiares e as comunidades tradicionais, no desenvolvimento do 

plantio sustentável da araucária. 

Na Lei 12.651 de 25 de maio e 2012, o Código Florestal Brasileiro 

(BRASIL, 2012), o artigo 35, inserido no Capítulo VIII (do controle da origem dos 

produtos florestais), estabelece, nos parágrafos 1º, 2º e 3º: 
 

§ 1o O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou 
exóticas independem de autorização prévia, desde que observadas as 
limitações e condições previstas nesta Lei, devendo ser informados ao 
órgão competente, no prazo de até 1 (um) ano, para fins de controle 
de origem. 
§ 2o É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas 
plantadas nas áreas não consideradas Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal. 
§ 3o  O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área 
de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de 
autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar 
previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a 
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exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de 
origem (BRASIL, 2012). 

 

Portanto, ao analisar o objeto deste estudo, é livre, perante a Lei número 

12.651 de 2012, o plantio com araucária, independente de autorização prévia 

devendo, apenas, ser informado ao órgão competente em um prazo de 1 (um) 

ano. Assim como, permite-se, independentemente de autorização prévia, o corte 

de espécies nativas plantadas, desde que a exploração esteja previamente 

declarada para fins de controle de origem. 

O transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais 

oriundos de espécies nativas, requer licença do órgão competente do SISNAMA, 

conforme pauta o artigo 36. A licença prevista no caput será formalizada por 

meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o 

beneficiamento final. 

O capítulo IV do Decreto 6.660 (BRASIL, 2008) versa sobre o plantio e 

reflorestamento de espécies nativas, os quais independem de autorização do 

órgão ambiental competente (artigo 12). Permite-se, pelo art. 12, que o plantio e 

o reflorestamento, para atividades de manejo agroflorestal sustentável, poderão 

ser efetivados de forma consorciada com espécies exóticas, florestais ou 

agrícolas.  

Pelo artigo 13, autoriza-se o plantio de espécie nativa em meio à 

vegetação secundária arbórea nos estágios médio e avançado de regeneração, 

com a finalidade de produção e comercialização. Entretanto, o parágrafo 2º, 

inciso I, veda o corte de espécies nativas que integram a lista oficial de espécies 

ameaçadas, além de vedar, nos demais incisos, o corte de vegetação primária e 

indivíduos arbóreos no estágio avançado de regeneração.  

O artigo 14 rege que o corte ou a exploração de espécies nativas 

comprovadamente plantadas somente serão permitidos se o plantio ou o 

reflorestamento tiver sido previamente cadastrado junto ao órgão ambiental, 

cumprindo o prazo máximo de 60 dias após o plantio. O § 1º dispõe que será 

criado o cadastro de espécies nativas plantadas ou reflorestadas. Tal cadastro 

não foi criado até o presente. 

No ato do corte, pelo art. 15, deve ser notificado ao órgão ambiental 

contendo informações do número do cadastro, volume por espécie e localização 
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da área com coordenadas geográficas. O termo “notificação” refere a uma 

autorização imediata, espontânea e automática. 

Os proprietários de áreas nativas plantadas que não fizeram o 

cadastramento prévio deverão notificar o órgão competente com informações do 

proprietário, registro de imóvel, volume e quantidade de árvores, data de plantio, 

localização geográfica e laudo técnico assinado por um profissional habilitado, 

atestando se tratar de um plantio, quando se tratar de espécies ameaçadas de 

extinção, conforme artigo 16. 

O parágrafo único rege que para efeitos dos artigos 15 e 16, para as 

espécies ameaçadas de extinção, a autorização de transporte depende da 

análise das informações prestadas e prévia vistoria de campo. Isenta-se, no 

artigo 18, de prestar as informações descritas nos artigos 15 e 16 os produtores 

que colherem até, no máximo, 20 m³ a cada três anos, para uso ou consumo na 

propriedade, sem propósito comercial. 

Assim, resumidamente, a legislação atual não veda o corte de plantios 

com espécies florestais ameaçadas de extinção, entretanto o proprietário terá 

que se responsabilizar por: i) cadastro junto ao órgão ambiental, cumprindo o 

prazo máximo de 60 dias após o plantio; ii) DOF para o transporte ou 

armazenamento. A emissão do DOF será realizada após a análise das 

informações prestadas pelo requerente e prévia vistoria de campo que comprove 

o plantio. 

 

4.2 SILVICULTURA 
 

4.2.1 Clima e Solos 

 
Em 1934, nas primeiras publicações nacionais da araucária, Koscinski 

(1934) já relatava que a araucária é sensível a chuvas prolongadas e ao 

excessivo calor. Prefere zonas mais frias e secas. Quanto aos solos, o autor 

descreveu que a espécie se adapta melhor nas terras mais frescas, profundas e 

permeáveis, arenosas, úmidas, mas não encharcadiças e os brejos. 

Conforme Van Goor (1966), a araucária pode crescer nos climas Cwb, Cfb 

e Cfa, caracterizados por possuírem distribuição pluviométrica regular ao longo 
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do ano. Entretanto, a espécie parece ser limitada quanto ao seu crescimento em 

altitudes abaixo de 600 metros acima do nível do mar. 

Carpanezzi et al. (1986) descreveram que a araucária é uma espécie 

exigente quanto às condições edáficas. O autor recomendou o plantio em áreas 

com vegetação anterior de florestas primárias ou secundárias, solos com 

horizonte A bem desenvolvido, alto conteúdo de cálcio e magnésio, profundos, 

friáveis, porosos e bem drenados. 

As maiores taxas de capacidade fotossintética da araucária ocorrem em 

mudas cultivadas na sombra. Em plantio, no período juvenil tolera sombra, 

porém não tolera sombreamento lateral quando plantado em faixa em capoeira 

alta. Quando adulta, a espécie é heliófila. A espécie tolera temperatura baixas, 

mas mudas geradas a partir de semeadura direta no campo podem sofrer com 

temperaturas de -5°C (CARVALHO, 2002). 

Uma característica importante da araucária, no que concerne o 

reflorestamento da espécie, é sua exigência em solos. Os latossolos roxos 

distróficos, com pH menor que 6,0, são aqueles considerados os mais 

adequados para o seu plantio. Ademais, solos bem drenados, com horizonte A 

bem desenvolvido, alto teor de cálcio e magnésio, profundos, friáveis, porosos, 

boa capacidade de retenção de água e com textura franca a argilosa, são 

considerados ideais para o desenvolvimento da espécie. Observa-se potencial 

de crescimento com viabilidade econômica também em solos com fertilidade 

química reduzida, como Cambissolo Húmico Alumínico de textura argilosa 

(CARVALHO, 2003). 

Estudo de SILVA et al. (2001), com o objetivo de recomendação de solos 

para reflorestamento com araucária, verificou que as maiores produtividades de 

reflorestamentos ocorreram em Latossolos vermelhos distroférricos - solos 

profundos, com boa capacidade de retenção de água, topografia suavemente 

ondulada, boa aeração, ligeiramente susceptíveis à erosão, fertilidade de média 

a baixa, deficientes em fósforo e com problemas com alumínio. Também, solos 

moderamente susceptíveis à erosão, por ocorrerem em relevo ondulado, como 

os Nitossolos vermelhos eutroférricos, apresentaram boas produtividades. Esses 

ambientes apresentaram produtividade média de 20 m3.ha-1 . Um ambiente 

menos favorável, com produtividade média de 12 m3.ha-1, no estudo 

considerado, seria na ocorrência de Neossolos litólicos eutróficos por serem 
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solos rasos e ocorrerem em relevo forte ondulado e montanhoso, com baixa 

capacidade de retenção de água. Ainda, um potencial médio de produtividade, 

em relação às produtividades medidas, ocorreram nos Nitossolos vermelhos 

distroférricos e Nitossolos háblicos distroférricos ou eutroférricos (16 m3.ha-1). 

Gleissolos háplicos foram considerados solos sem aptidão para o 

reflorestamento com araucária. 

Conforme os resultados do Plano Regional de Pesquisa e 

Experimentação Florestal na região do Pinheiro Brasileiro (FUPEF, 1969), a 

araucária possui maiores exigências no que concerne fertilidade do solo, porém 

com crescimento equivalente ao pinus na fase juvenil. Assim, ainda neste 

estudo, relatado em 1969, a preferência incondicional ao gênero pinus, só pode 

estar relacionada à disponibilidade e praticidade das sementes, em relação às 

sementes volumosas e de pouca conservação da araucária.  

 

4.2.2 Mudas 

 

Os pinhões podem ser semeados de três maneiras: direto no campo, em 

recipientes e em sementeiras. O recipiente para semeadura é geralmente de 

saco polietileno, com dimensões mínimas de 20 cm de altura e 7 cm de diâmetro 

e volume de substrato de no mínimo 300 a 500 ml. Também, a operação de 

repicagem é uma prática comum em muitos viveiros, com 100% de pegamento 

em alguns casos. A germinação ocorre após 20 a 110 dias da semeadura. O 

tempo mínimo de permanência no viveiro é de quatro meses quando as mudas 

chegam a 15-20 cm de altura (CARVALHO, 2003). 

 

4.2.3 Plantio 

 

Carvalho (2002) argumenta que a semeadura da araucária diretamente 

no campo é a maneira mais adequada de implantação e é usual uma 

superlotação inicial, com 6 a 12 mil sementes por hectare, deixando no campo 

as plantas mais vigorosas posteriormente. 

Plantios muito adensados de araucária podem comprometer o 

desenvolvimento dos indivíduos. São recomendados espaçamentos iniciais de 
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3,0 x 2,0 m, 2,5 x 2,0 m e até 2,0 x 2,0 m, desde que sejam bem planejados os 

desbastes posteriores (AQUINO, 2005). 

Quanto à densidade ideal recomendada para a espécie, Curto (2015), 

em trabalho realizado com plantios de araucária estabelecidos em 1946, na 

FLONA do Açungui, Campo Largo, PR,  a autora conclui que a partir de 9 cm de 

diâmetro médio, em uma população inicial de 2.500 árvores por ha, já se observa 

população superior à recomendada de acordo com o espaço vital requerido, por 

meio do método para interpretação do espaço disponível para as árvores do 

povoamento, em função do Diâmetro a Altura do Peito (DAP) e do diâmetro de 

copa. A autora recomendou a adoção de espaçamentos iniciais maiores ao 

realizar plantios de araucária, de modo que o momento de transição entre copas 

livres e em início de competição possa ocorrer mais tarde, visando postergar 

desbastes de condução e agregar valor ao material lenhoso retirado. 

 

4.2.4 Manutenção 
 

A manutenção dos plantios de araucária pode se estender do primeiro 

ano ao terceiro ano de crescimento inicial, pelo fato da espécie ter um 

crescimento inicial bastante lento. Assim, é nesse período onde ocorre a 

reposição de mudas, controle de formigas cortadeiras, controle de 

matocompetição e também a adubação de cobertura, a qual geralmente não é 

prevista no planejamento da manutenção (AQUINO, 2005).  

 

4.2.5 Tratos Silviculturais 

 

A araucária possui uma desrama natural deficiente e portanto, embora 

não de maneira tão intensa, a poda dos galhos é necessária para obtenção de 

madeira sem nós. A poda pode ser realizada a partir do terceiro ano ou quando 

o tronco atingir 10 cm de diâmetro na altura de inserção dos galhos (CARVALHO, 

2002).  

O manejo é essencial para o crescimento da araucária. Curto (2015) 

destacou que a falta de manejo nos plantios analisados de araucária resultou em 

incremento volumétrico médio anual muito abaixo do potencial da espécie 

(6,7m³.ha-1.ano-1). Árvores de maiores diâmetros de povoamentos 
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superestocados também apresentaram sinais de crescimento reduzido devido 

ao efeito da competição. Assim, a autora recomendou a condução de desbaste 

para favorecimento do crescimento das árvores remanescentes nos plantios da 

FLONA do Açungui. 

Para o desenvolvimento de um fuste limpo, sem nós, formando uma 

madeira limpa, a prática da poda é recomendada. O desbaste é necessário, a 

fim de diminuir a densidade e promover melhores condições de desenvolvimento 

para as outras árvores. A araucária, devido à sua copa ampla, necessita de 

espaçamentos maiores. Pode ser plantada em espaçamentos como 3 x 3 m ou 

5 x 5 m (não existindo uma regra quanto ao espaçamento), porém, com o passar 

dos anos, devem ser efetuados desbastes para reduzir a competição 

(MARTINEZ et al., 2012). 

 
4.2.6 Incremento 
 

Carpanezzi et al. (1986) afirmaram que o crescimento inicial da araucária 

é lento, podendo, a partir do terceiro ano, em sítios adequados, apresentar taxas 

de incremento anual em altura entre 1 e 1,5 m e, a partir do sétimo ano, taxas de 

incremento em diâmetro de 2 a 3 cm. Dentro de uma mesma propriedade, podem 

existir bons plantios em solos de “mata”, com incremento médio anual da ordem 

de 26,0 m³.ha-1.ano-1, e plantios ruins, em solos de campo, com 3,0m³.ha-1.ano-

1. Em solos de campo, o crescimento lento pode ser atribuído a deficiência de 

nutrientes e a pequena profundidade. 

Segundo Carvalho (2003), o incremento médio anual de araucária pode 

alcançar os 30 m3.ha-1.ano-1 com casca. 
 

4.3 ASPECTOS ECONÔMICOS 
 

4.3.1 Viabilidade 
 

Atualmente, a representatividade econômica da araucária se concentra 

na extração do seu principal produto não madeireiro, o pinhão, que é um 

importante componente socioeconômico, principalmente nos munícipios com 
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baixo desenvolvimento (CONAB, 2014). Os munícipios do Paraná com maior 

produção de pinhão são Pinhão, Turvo, Guarapuava, Inácio Martins e Imbituva.  

Um estudo conduzido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) (AQUINO, 2005) demonstrou que o reflorestamento de 

araucária pode ser interessante do ponto de vista do retorno financeiro, quando 

se considera uma produtividade superior a 20 m3.ha-1.ano-1. Isto significa que 

plantar a espécie torna-se economicamente viável somente em sítios de elevada 

produtividade, quando o foco é a produção de madeira. Do contrário, há 

motivações econômicas que justificam a preleção de espécies exóticas de rápido 

crescimento por parte das empresas de base florestal. Contudo, o mesmo estudo 

aponta que em termos gerais e mesmo em sítios de baixa produtividade, o cultivo 

de araucária não gera prejuízo e isto deve ser considerado sempre que se tem 

em mente um projeto ambiental. 

Autores tem defendido a viabilidade da araucária utilizando tanto o 

pinhão quanto, ao final do ciclo, a madeira. No estudo realizado por Danner et 

al. (2012), o pinhão gerou mais renda que a madeira da araucária, quando são 

utilizadas técnicas de manejo adequadas, sendo o cultivo da araucária com 

interesse econômico do pinhão uma ferramenta eficaz para aumentar os plantios 

e diminuir a exploração das araucárias remanescentes.  

A importância econômica do pinhão para os estados de ocorrência 

natural da araucária é significativa, sendo o pinhão comercializado oriundo 

principalmente de povoamentos naturais de araucária. Em 2011 foram 

comercializados 3.399 toneladas de pinhão nos mercados atacadistas 

(Ceagesp, de São Paulo, e Ceasas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná), representando um valor de R$ 6,23 milhões. O preço de 

comercialização do quilograma do pinhão nos mercados atacadistas dos quatro 

estados variou de R$ 1,29 a 2,32/kg, com média de R$ 1,97/kg. Ademais, em 

2011, os valores no mercado varejista chegaram a mais de R$ 4,00/kg em 

Curitiba, PR, por exemplo (DANNER et al., 2012).  

Aquino (2005), realizando um estudo sobre viabilidade econômica de um 

hectare de araucária plantada com fins madeireiros e de colheita de pinhões, 

concluiu que a taxa interna de retorno (TIR) real seria de 9,41%, considerando a 

colheita de pinhões iniciando no 20° ano, após três desbastes, com 432 

indivíduos no hectare e prevendo uma produtividade média de um quilo de 
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pinhão selecionado por árvore fêmea. Nesse contexto, o trabalho aferiu que a 

TIR era pouco atrativa em comparação ao rendimento de renda fixa em 

caderneta de poupança que fora de 4,64% a.a. em termos reais no período de 

janeiro de 1996 e dezembro de 2004. A colheita da madeira ocorreria no 40° ano, 

com uma densidade inicial do plantio de 2.000 árvores por hectare e 5 desbastes 

durante a rotação do plantio, restariam 108 árvores para o corte raso ao final da 

rotação. O estudo indicou que plantios com produtividade média abaixo de 20 

m3.ha-1.ano-1 podem ser pouco atrativos.  

No entanto, a produtividade de pinhão por árvore considerada por 

Aquino (2005) é bem inferior àquela calculada por Danner et al. (2012), onde é 

demonstrado que cada araucária pode produzir até 204,8 kg de pinhões. Assim, 

os resultados econômicos de um plantio de araucária, considerando a colheita 

de pinhão, podem ser bem mais otimistas que aqueles obtidos por Aquino 

(2005). Ainda, Danner et al. (2012) afirmam que o pinhão pode ser um gerador 

de renda mais eficiente que a própria madeira da espécie, quando utilizadas 

técnicas de manejo adequadas. Vale ressaltar que o espaçamento adequado 

para produção de pinhão é de 10 x 10 m sem realizar a poda de ramos 

(ZANETTE, 2010). 

 
4.3.2 Mercado 

 

Segundo a pesquisa conduzida pelo BRDE (AQUINO, 2005), apesar da 

madeira da araucária ser considerada superior à do gênero pinus, atualmente o 

pinus é preferido pelos mercados por não representar risco de conflitos com a 

legislação ambiental. Segundo esta fonte, as negociações de fornecimento de 

madeira ou de produtos derivados da araucária enfrentam sérios obstáculos, 

tanto no mercado interno quanto externo, por se tratar de uma árvore nativa 

inclusa na lista de espécies ameaçadas de extinção.  
 

4.3.3 Análise Econômica 

 
Na Tabela 1 são apresentados os preços de madeira em pé (R$/m³), 

obtidos de duas fontes: i) preços de pinus e araucária gerados conforme 

metodologia de amostragem estabelecidas no DERAL, 2019. Neste boletim, os 

preços de madeira com sortimentos inferiores a 25 cm não são divulgados. 



161 
 

Assim, adotou-se os preços de pinus nos sortimentos 3 e 4. ii) Fonte do mercado 

regional de madeira (Informação Verbal) 1. Utilizou-se, em tais preços, um fator 

de conversão genérico de 1,0 t / m³. Para o sortimento 4, também não informado, 

adotou-se o preço de pinus. 

 
TABELA 1 – PREÇOS POR SORTIMENTO, EM R$/m³ EM PÉ 

SORTIMENTOS 
PREÇOS (R$/m³) 

PINUS ARAUCÁRIA 
DERAL 

ARAUCÁRIA 
MERCADO 

S1: > 35cm 126,94 250,57 300,00 

S2: 35-25cm 102,25 214,43 250,00 

S3: 18-25cm 67,12 67,12 180,00 

S4: 8-18cm 38,63 38,63 38,63 

FONTE: Boletim Anual DERAL de maio de 2018 (DERAL, 2019). Preços de mercado regional de 
araucária de junho de 2018. 

 
Na Tabela 2 são apresentados os volumes retirados, em cada ano de 

intervenção e a receita (R$/ha) gerada para comercialização da madeira (preços 

DERAL e preços mercado regional). 

 
TABELA 2 – VOLUMES SIMULADOS E RECEITA BRUTA 

 

GÊNERO 
/ SÍTIO MANEJO IDADE 

(anos) 
VOLUMES (m³/ha) IMA 

(m³.ha-1.  
ano-1) 

RECEITA 
DERAL 
(R$/ha) 

RECEITA 
MERCADO 

(R$/ha) VT VS1 VS2 VS3 VS4 

PIN 
Sítio 21 

1D 8 40,6 0,0 0,0 4,3 30,5  1.470 - 
2D 16 199,7 0,0 39,8 89,5 57,1  12.282 - 
CR 20 387,2 8,5 211,1 110,4 44,9 31,38 31.807 - 

ARA 
Sítio 15 

1D 8 14,3 0,0 0,0 0,0 7,3  282 282 
2D 16 66,8 0,0 0,0 5,3 52,1  2.368 2.967 
CR 20 171,5 0,0 12,8 109,7 39,4 12,63 11.630 24.468 

ARA 
Sítio 17 

1D 8 20,9 0,0 0,0 0,0 12,7  491 491 
2D 16 94,8 0,0 0,2 35,3 52,2  4.429 8.420 
CR 20 231,9 0,0 59,0 117,9 48,7 17,38 22.426 37.853 

ARA 
Sítio 19 

1D 8 28,9 0,0 0,0 0,0 22,9  885 885 
2D 16 125,7 0,0 2,3 59,1 53,5  6.527 13.280 
CR 20 299,6 0,0 140,1 103,2 48,5 22,71 38.842 55.475 

ARA 
Sítio 21 

1D 8 37,9 0,0 0,0 0,2 32,0  1.250 1.272 
2D 16 157,6 0,0 8,4 90,8 49,8  9.819 20.368 
CR 20 373,5 1,1 222,0 97,9 45,9 28,45 56.223 75.225 

FONTE:O autor (2019). 

 
1 CHIES, D. Análise dos Reflorestamentos com Araucária na Madem. Curitiba, 2018. 
Informação verbal.  
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Os custos de silvicultura são provenientes de 12 atividades envolvidas na 

reforma tradicional de pinus, gerando um custo total de R$ 4.497,1 para pinus e 

R$ 5.497,0 para araucária, ao longo de 20 anos, conforme apresentado de forma 

detalhada na Tabela 3. A diferenciação dos custos entre os dois gêneros ocorre 

no valor das mudas (R$ 0,34/muda de pinus e R$ 1,24/muda de araucária). 

 

TABELA 3 – DETALHAMENTO DOS CUSTOS VARIÁVEIS (R$/ha) DE PLANTAÇÕES DE 

PINUS E DE ARAUCÁRIA 

 

DIAS 
PLANTIO 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 PREÇOS (R$/ha) 

FATOR MÃO DE OBRA INSUMO FINAL 
PONDERADO 

-60 Catação Pré-plantio 100% R$ 280,0 R$  - R$ 280,0 

-30 Aplicação de Herbicida Pré 
Plantio 100% R$ 440,0 R$ 138,9 R$ 578,9 

-15 Combate a formiga pré-
plantio 100% R$ 50,0 R$ 29,0 R$ 79,0 

0 Plantio de mudas pinus 100%  R$ 562,0 R$ 377,7 R$ 939,7 

0 Plantio de mudas 
araucária 100% R$ 562,0 R$ 

1377,6 R$ 1.939,6 

90 Aplicação de Herbicida 
Pós Plantio 100% R$ 460,0 R$ 138,9 R$ 598,9 

120 Combate a formiga 100% R$ 50,0 R$ 29,0 R$ 79,0 

450 Aplicação de Herbicida 
Pós Plantio 100% R$ 460,0 R$ 310,1 R$ 770,1 

510 Combate a formiga 50% R$ 50,0 R$ 29,0 R$ 39,5 

600 Roçada de Manutenção 
em Área Total 25% R$ 430,0 R$  - R$ 107,5 

720 Combate a formiga 50% R$ 50,0 R$ 29,0 R$ 39,5 

800 Aplicação de Herbicida 
Pós Plantio 100% R$ 460,0 R$ 310,1 R$ 770,1 

880 Roçada de Manutenção 
em Área Total 50% R$ 430,0 R$  - R$ 215,0 

FONTE: O autor (2019). Cotação dólar em 11 de junho de 2019: 3,87 R$ / U$. 

 
Dentre as atividades envolvidas as que geram maior custo por hectare, 

em ordem decrescente foram: as aplicações de herbicidas, o plantio e os 

combates a formiga. 

Na sequência, as Tabelas 4 e 5 trazem o detalhamento dos custos fixos 

envolvidos: custo da terra e custos administrativos. Para os custos 

administrativos, baseou-se em dados de empresa florestal, com área plantada 

de 6.800 hectares. Tais custos incidem, anualmente, ao longo de todo o projeto, 

não estão obrigatoriamente relacionados com a produção. Tem-se, portanto, um 

custo fixo indireto de R$ 667 ha-1.ano-1, sendo R$ 467 ha-1.ano-1 de 

arrendamento e R$ 200 ha-1.ano-1 de custo fixo. 
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TABELA 4 – CUSTO FIXO DE ALUGUEL / ARRENDAMENTO DA TERRA 
 
Custos de Arrendamento Valores 

Preço Médio por Hectare (R$ / ha / ano) 6.000,00 

Aproveitamento de Terra 45,0% 

Taxa de Arrendamento 3,5% 

Custo Final do Arrendamento (R$ / ha útil / ano) 467,00 

FONTE: O autor (2019). 
 
TABELA 5 – CUSTO FIXO ADMINISTRATIVO 
 

Custos Administrativos R$ / Ano 
Proteção 62.000 
Estrada 73.000 
Áreas Operacionais 205.000 
Planejamento Florestal 73.000 
Pesquisa e Desenvolvimento 60.000 
Finanças 140.000 
Tecnologia da Informação 100.000 
RH 105.000 
Gerência Geral 307.000 
Manutenção de estradas, aceiros, cercas 265.000 
Total 1.390.000 
Área de Florestas (ha) 6.900 
Administração (R$/ha.ano) ~200,0 

FONTE: O autor (2019). 
 

Segundo o regime de lucro presumido, há incidência de 8,78% sob o 

faturamento (preço da madeira), conforme informado pela Tabela 6. 
 
TABELA 6 – IMPOSTOS INCIDENTES SOB RECEITA BRUTA 
 

 
 
 

 

 

 

FONTE: O autor (2019). 
 

A TMA, calculada pelo método de Capital Asset Pricing Model, em termos 

reais, foi de 9,00% ao ano (Tabela 7). 

 

 

 

Base Tipo Alíquota (%) 

Receita 

PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
INSS RURAL 2,05% 
IR 3,08% 

Total  8,78% 
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TABELA 7 – COMPOSIÇÃO DA TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 
 
ITEM FONTE VALOR 
Taxa Livre de Risco (10-anos TBond- Junho, 2019) Investing, 2019 4,37% 
Prêmio de Risco do Mercado Americano (1928 - 2019) Damodaran, 2019 4,79% 
Beta Desalavancado (Setor Florestal) Dória, 2013 0,63 
Prêmio de Risco do País (últimos 5 anos) Damodaran, 2019 4,10% 
Risco Regional Autor 0,50% 
Taxa de Desconto Nominal  11,99% 
Taxa de Inflação Projetada Statista, 2019 2,61% 
Taxa de Desconto Real - Após Impostos  9,14% 
Taxa de Desconto Real Ajustada - Após Impostos  9,00% 

 

No sítio padrão de 21 m para pinus a receita totalizou R$ 45.559.ha-1; para 

araucária, no sítio padrão de 15 m, a receita totalizou R$ 14.280.ha-1 e R$ 

32.792.ha, respectivamente, no preço do DERAL e no preço de mercado. Os 

custos totalizaram R$ 18.415.ha-1 e R$ 19.415.ha-1 (sem impostos), para pinus 

e araucária.  

Na Tabela 8 são apresentados os indicadores econômicos VPL, TIR, ROI, 

para as espécies analisadas, assim como para os cenários de variação de sítio 

para araucária e os diferentes preços de madeira (DERAL e mercado). 
 

TABELA 8 – INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS DA PRODUÇÃO DE PINUS E 

DE ARAUCÁRIA 

GÊNERO FONTE DE 
PREÇO SÍTIO (m) ROI (%) VPL TIR (%) ▲PREÇO** 

Pinus DERAL 21 21,31% -R$ 314 8,77% - 

Araucária DERAL 

15 6,02% -R$ 9.971 0,00% +260% 

17 11,55% -R$ 6.609 2,91% +88% 

19 19,53% -R$ 1.788 7,82% +12% 

21 28,42% R$ 3.626 10,91% -23% 

Araucária Mercado 
Regional 

15 11,70% -R$ 6.683 2,98% +90% 

17 19,75% -R$ 1.652 7,92% +10% 

19 29,42% R$ 4.319 11,22% -26% 

21 43,69% R$ 13.723 14,68% -47% 

FONTE: O autor (2019). ** cenário hipotético de aumento de preço, de modo a equalizar os 
indicadores econômicos entre pinus e araucária. 
 

Os indicadores econômicos fornecem uma avaliação realista do projeto, 

proporcionando uma visão ampla da viabilidade econômica do investimento, ao 

tomador de decisão, neste caso o produtor rural. Nesse sentido, um dos 



165 
 

principais indicadores a ser analisado é o VPL, por considerar o valor descontado 

trazido para o presente, de todo o fluxo de caixa, direcionando a decisão de 

investimento. Dessa forma, o resultado do VPL depende do custo inicial, dos 

retornos e da taxa requerida ajustada ao nível de risco do projeto, resultando em 

uma medida direta da atratividade econômica do investimento proposto. 

Os valores de VPL encontrados para este projeto, considerando os sítios 

padrões e o preço DERAL, foram de R$ -314.ha-1 e R$ -9.971.ha-1 por hectare, 

para pinus e araucária, respectivamente. Esses valores demonstram que o 

plantio de araucária, nas condições avaliadas, não é considerado 

economicamente viável e possui indicadores econômicos inferiores aos do 

pinus. Considerando o preço de madeira de mercado regional, o VPL de 

araucária, no sítio 15 m, foi de R$ -6.683.ha-1 por hectare. 

Basicamente, esse resultado advém do crescimento inferior da 

araucária. Considerando os preços DERAL, os cenários de aumento de sítio 

demonstraram resultados semelhantes ao pinus poderiam ser alcançados se a 

araucária estivesse em um sítio superior a 19 m (idade índice de 15 anos), o que 

acarretaria um aumento de IMA de 12,63 m³.ha-1.ano-1 (sítio utilizado na análise) 

para 22,71 m³.ha-1.ano-1. O Gráfico 6 ilustra uma comparação de VPL 

considerando as premissas ora apresentadas, assim como o cenário de aumento 

de sítio para araucária. 

 
GRÁFICO 6 – VALOR PRESENTE LÍQUIDO DE PINUS E DE ARAUCÁRIA: PREÇO DERAL 

 

 

FONTE: O autor (2019). 
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Baseando-se nos preços de mercado regional, os cenários de aumento 

de sítio demonstraram resultados semelhantes ao pinus poderiam ser 

alcançados se a araucária estivesse em um sítio superior a 17 m (idade índice 

de 15 anos). O Gráfico 7 ilustra uma comparação de VPL considerando as 

premissas de preço de mercado regional, assim como o cenário de aumento de 

sítio para araucária. 
 

GRÁFICO 7 – VALOR PRESENTE LÍQUIDO DE PINUS E DE ARAUCÁRIA: PREÇO 
MERCADO REGIONAL  

 

 
FONTE: O autor (2019). 

 

Quanto à TIR, foram obtidos valores de 8,77%, 0,00% e 2,98%, referente 

ao pinus e à araucária, preço DERAL e preço mercado, com sítio padrão. Já os 

valores de ROI foram de 21,31%, 6,02% e 11,70%. O aumento de sítio da 

araucária, para 19 metros, refletiria em uma TIR de 7,82% e 11,22%, 

respectivamente, nos preços DERAL e mercado regional. Assim, o pinus com 21 

m e a araucária com 19 m, no preço DERAL, seriam considerados viáveis 

economicamente, pois o valor da TIR é praticamente igual a taxa mínima de 

atratividade. No preço de mercado regional, a viabilidade ocorre no sítio superior 

a 17 m. 

Considerando os preços DERAL, em um cenário hipotético de aumento 

de preço, de modo a equalizar os indicadores econômicos entre pinus e 

araucária, faz-se necessário um aumento de +12% e +88%, respectivamente, 
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para os sítios 19 m e 17 m. Já para os preços de mercado regional, bastaria 

haver um aumento de +10%, no sítio de 17 m, para equalização com o pinus. 

Portanto, os valores dos indicadores financeiros encontrados nesta 

avaliação confirmam que a araucária, nos preços atuais informados pelo DERAL, 

é viável economicamente e pode competir com o pinus, somente em sítios acima 

de 19 m e IMA superior a 23 m³.ha-1 ano-1. Nos preços superiores obtidos no 

mercado regional, a araucária pode competir economicamente com o pinus em 

um sítio levemente superior a 17 m e IMA superior a 17,4 m³.ha-1 ano-1. 

Deve-se salientar, no entanto, que na presente análise econômica, 

apenas a rentabilidade com a extração madeireira é considerada. Pode-se, 

entretanto, incluir no balanço econômico da araucária, a rentabilidade de seu 

produto não madeireiro, o pinhão; ter-se-ia um cenário mais positivo, a partir dos 

20 anos de idade, o qual têm início a produção do pinhão. De fato, o pinhão 

pode, inclusive, ser mais rentável que a própria madeira da espécie (ZANETTE, 

2010; DANNER et al., 2012). 
 

 

5 CASOS DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 
 

Empresa detentoras de plantios comerciais de espécies nativas reduzem 

as suas áreas enquanto, segundo eles, “ainda há autorização de corte”. Os 

plantios que aqui restam, provêm de áreas antigas dessas empresas, os quais 

finalizarão em um curto período, ou plantios não comerciais, provenientes de 

particulares com pretensão de conservação da espécie. 
 

5.1 KLABIN 
 

5.1.1 Histórico de Plantio 
 

A Klabin iniciou a sua produção no ano de 1947, com apenas 3.000 

toneladas mensais. Em 1969, a empresa possuía 160 mil hectares de área total, 

entre reservas naturais e plantios. Deste total, aproximadamente 28 mil hectares 

encontravam-se reflorestados com os gêneros pinus, eucalipto e araucária, em 

proporções quase idênticas (FUPEF, 1969). 
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Conforme relatado por Magatao (2017), a Klabin S.A. começou suas 

atividades com a colheita de araucária no final da primeira metade do século 

passado em florestas nativas e mais tarde em plantações próprias.  

A área máxima histórica de plantios de araucária, sobre posse da Klabin 

S.A., fora de 5.320 hectares, em 1969, e teve seu último plantio efetuado em 

1999. Hoje, conta com 2.400 hectares plantados, sendo 57,7% dessa área 

composta por indivíduos com idade superior a 50 anos. Provavelmente essas 

áreas não serão colhidas, uma vez que a última colheita de araucária foi 

realizada em 2012, e que plantios de araucária tendem a formar sub-bosques 

bastante robustos, o que inviabiliza o processo de autorização de corte, posto 

que sub-bosques em estado de regeneração intermediário não podem ser 

derrubados e, assim, a retirada das araucárias é comprometida. 

 

5.1.2 Fatores Restritivos 

 

Os plantios de araucária foram substituídos progressivamente por pinus 

e eucalipto, devido ao fato de estas espécies possuírem ciclos de corte mais 

curtos e, portanto, um maior potencial de crescimento em biomassa de maneira 

mais acelerada, expressado pelo Incremento Médio Anual para Celulose. Ainda 

que o processo de branqueamento de celulose de araucária seja mais barato, a 

sua produção mais lenta desacelera o poder produtivo da empresa e, assim, 

torna-se uma espécie pouco atrativa para os objetivos da companhia 

(Informação verbal) 2.  

A substituição da araucária por eucalipto e, principalmente, por pinus, 

pela Klabin S.A., deve-se ao fato de que houveram baixos investimentos em 

programas de melhoramento genético que buscassem aproximar a capacidade 

produtiva da araucária à capacidade produtiva do pinus, conforme relata 

Magatao (2017). Entretanto, quando indagado sobre o impacto do mercado e, 

sobretudo, da legislação, sobre a decisão de substituição da espécie por 

espécies de ciclo mais curto, argumenta que a legislação teve um efeito direto, 

pois a burocracia para aprovação de planos de corte tornou-se mais onerosa. 

 
2 MAGATAO, A. E. Análise dos Reflorestamentos com Araucária. Curitiba, 2017.  
Informação verbal.  
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Por consequência, observa-se um mercado mais reduzido para a araucária, em 

um cenário onde a oferta de espécies substitutas, como pinus e eucaliptos, que 

possuem uma burocracia menos intensa para cultivo e colheita, é mais elevada 

(Informação verbal)2. 
 

5.2 ARAUPEL 
 

5.2.1 Histórico de Plantio 
 

Um dos poucos empreendimentos florestais atualmente que mantêm o 

aproveitamento madeireiro de plantios de araucária, no Estado do Paraná, 

encontra-se nas propriedades da empresa Araupel. A empresa possuía plantios 

de araucária no início da década de 70, tendo seus últimos plantios datados de 

1993.  

No seu resumo público do manejo florestal de 2014, a empresa possuía 

2.151 hectares com reflorestamento de araucária (ARAUPEL, 2014). Conforme 

Marafiga (2017), restam, aproximadamente, 500 hectares de plantio com 

araucária na empresa, não havendo nenhuma pretensão de retomada de novas 

reformas com essa espécie (Informação verbal) 3.  

Os cortes rasos desses plantios são realizados aos 24 anos, com 

desbastes no 10° e 16° anos. As florestas manejadas da Araupel têm o propósito 

de fabricação de produtos sólidos, utilizando diâmetros mínimos de 15 cm 

(ARAUPEL, 2014).  

 
5.2.2 Fatores Restritivos 
 

A introdução do pinus, que apresentava um crescimento mais acelerado 

e, portanto, um melhor rendimento, catalisou a desistência dos plantios e manejo 

da araucária, visto que a falta de pesquisas de melhoramento genético e 

otimização da produção da espécie não foram suficientes para mantê-la mais 

rentável que o seu substituto. O incremento da araucária, nas áreas da Araupel, 

conforme relatado por Marafiga (2017), era de 12 a 15 m³.ha-1.ano-1 tendo 

alcançado, nas áreas mais produtivas, 26 m³.ha-1.ano-1 (Informação verbal)3. 

 
3 MARAFIGA, J. A. S. Análise dos Reflorestamentos com Araucária na Araupel. Curitiba, 
2017. Informação verbal.  
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Ademais, o preço por sortimento da araucária era homólogo ao preço do 

pinus e, assim, com um ciclo de corte maior, não demonstrava viabilidade 

produtiva superior. Nesse cenário, com o advento de uma legislação restritiva, 

que atrasa o tempo para liberação das licenças, a espécie se tornou inviável do 

ponto de vista econômico para a companhia.  

Marafiga (2017) destacou a demora na autorização de corte dos plantios. 

Primeiramente, por se tratar de plantios advindos dos Incentivos Fiscais, há de 

se requerer autorização via IBAMA, com tempo médio de aprovação de 6 meses; 

após essa etapa, o DOF deve ser liberado via IAT (Informação verbal)3. 

 

5.3 WESTROCK 
 

5.3.1 Histórico de Plantio 
 

A empresa Rigesa / Westrock iniciou, em 1958, seu programa de 

reflorestamento em Três Barras, SC, dezesseis anos antes da inauguração da 

fábrica de papel (WESTROCK, 2017). Inicialmente, a empresa objetivava o 

plantio de 40 mil hectares, com meta anual de implantação de 2 mil hectares, 

com várias espécies de pinus, além da araucária (FUPEF, 1969). 

Os principais plantios de araucária foram estabelecidos na década de 

70. Parte dos plantios, principalmente àqueles que sofreram desbastes, foram 

destinados à reserva legal. Recentemente, a empresa tem estudado um projeto 

para aproveitar as araucárias de tais plantios, uma vez que o código florestal 

permite o manejo das mesmas mediante um plano de manejo sustentável.  

O processo de licenciamento para manejo dessas florestas tem sido 

amplamente discutido com especialistas e órgãos competentes, devido à 

sensibilidade da questão, uma vez que o projeto não possui homólogos e, assim, 

gera certa insegurança por parte do emissor de licenças. Entretanto, o projeto 

de aproveitamento das araucárias plantadas contemplará uma única intervenção 

no estoque madeireiro, sendo, posteriormente, realizada a introdução de erva 

mate nessas florestas para execução de planos de manejo sustentável 

(Informação verbal) 4. 

 
4 CRUZ, D. B. Análise dos Reflorestamentos com Araucária na WestRock. Curitiba, 2017. 
Informação verbal.  
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5.3.2 Fatores Restritivos 
 

Ainda, na Westrock, a descontinuamente dos plantios de araucária se 

deu, provavelmente, pelo fato de que o pinus começou a ganhar mais espaço 

devido ao seu crescimento mais acelerado. Assim, as pesquisas passaram a ser 

orientadas ao estabelecimento de povoamentos de pinus e a araucária, sem 

pesquisas em melhoramento genético e com leis mais restritivas, por se tratar 

de uma espécie nativa, passou a ser desconsiderada de um ponto de vista 

produtivo. 

 

5.4 MADEM 

 

5.4.1 Histórico de Plantio 

 

Outro empreendimento florestal que possui araucária plantada, embora 

em escala bem menor, está localizado na Madem Florestamento LTDA. A 

empresa possui uma área plantada de 64,29 hectares com araucária, com ano 

de plantio entre 1969 a 1975. Embora a empresa esteja, atualmente, com 64 

hectares de plantio, esse valor já atingiu 700 a 750 hectares. Os poucos plantios 

que ainda restam, tem a previsão de corte estimada para os anos de 2022 e 

2023 (Informação verbal) 5. 

A madeira de araucária está voltada para o abastecimento madeireiro da 

indústria e do mercado regional, objetivando madeira para desdobro, com 

diâmetros mínimos acima de 15 cm (MADEM, 2018). Os preços praticados pela 

empresa, posto fábrica, são: 16 a 23 cm: R$ 180/t; 23 a 33: R$250/t; 34 cm 

acima: R$300/t. Preços elevados porque, segundo Chies (2018), estão 

relacionados diretamente com a baixa oferta do produto. 
 

5.4.2 Fatores Restritivos 

 

Segundo Chies (2018), engenheiro responsável da empresa, a Madem 

parou de plantar por questões econômicas, quase todas ligadas a produtividade, 

 
5 CHIES, D. Análise dos Reflorestamentos com Araucária na Madem. Curitiba, 2018. 
Informação verbal.  
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mercado e retorno do investimento. A normativas legais também prejudicaram a 

espécie. Mudas, material genético, manejo, rotação, custos tiveram menor 

influência na avaliação de viabilidade destes plantios (Informação verbal)5. 

Quanto ao mercado atual de madeira de araucária, Chies (2018) citou a 

destinação, exclusiva, para construção civil (caibro, tábuas, divisórias, 

estruturas). Segundo ele, o setor moveleiro atualmente consome, apenas, 

painéis reconstituídos. Assim, a não destinação da madeira para a movelaria, 

contribuiu para redução de demanda do produto e consequentemente redução 

dos preços da madeira de araucária. 

 

5.5 SWEDISH MATCH 
 

5.5.1 Histórico de Plantio 

  

A Swedish Match, inicialmente intitulada Companhia Fiat Lux de 

Fósforos de Segurança, possuía reflorestamentos nos municípios de Piraí do 

Sul, Quatro Barras, São João do Triunfo, Guarapuava e Pinhão, perfazendo 15 

mil hectares de área total. Desses, 2,3 mil hectares, no ano de 1969, eram 

plantios de pinus, pópulos e araucária, a qual possuía  maior área com 1,6 mil 

hectares (FUPEF, 1969). 

A empresa iniciou seu programa de reflorestamento em 1952, portanto 

antes da Lei Federal nº 5.106, de 02 de setembro de 1966, que estabeleceu os 

incentivos fiscais aos reflorestamentos (BRASIL,1966).  

A madeira era destinada à laminação, especificamente para fabricação 

das caixas dos palitos de fósforos; esses, por sua vez, eram fabricados com 

madeira de pinus (Informação verbal) 6. 
 

5.5.2 Fatores Restritivos 
 

Conforme Eisfeld (2019), o pinus possuía um rendimento e uma 

produtividade muito superior à araucária. Além disso, a espécie é muito exigente 

à qualidade dos solos. Ainda, conforme relatado por Eisfeld (2019), não havia 

 
6 EISFELD, S. Análise dos Reflorestamentos com Araucária na Fiat Lux. Curitiba, 2019. 
Informação verbal.  
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nenhum tipo de melhoramento genético. Os pinhões eram coletados e plantados, 

aleatoriamente, sem nenhum critério de seleção. 

 

5.6 APRE 
 

A Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE) foi 

fundada em 1968, uma entidade sem fins lucrativos, congregando 52 empresas 

da cadeia produtiva de base florestal dos mais diversos perfis, representando 

cerca de 50% da área de floresta plantada no Paraná. Além das empresas, 

também são associadas à APRE instituições de ensino e pesquisa, que formam 

o conselho científico (APRE, 2019). 

 

5.6.1 Fatores Restritivos 
 

Conforme Mendes (2017), ex-diretor executivo da APRE, as principais 

normativas inerentes ao uso da araucária, a Lei da Mata Atlântica, a Portaria 433 

sobre as espécies ameaçadas de extinção e o Decreto 660, desencorajam os 

produtores quanto ao uso da espécie, via plantio ou manejo (Informação verbal)7. 

Nesse contexto, a APRE argumenta que a legislação atual não é favorável à 

conservação da espécie, pois a restrição do uso da árvore que provém da 

germinação espontânea induz o produtor a impedir sua sobrevivência para evitar 

possíveis restrições ao uso futuro do solo em sua propriedade. Quando indagado 

sobre possíveis mudanças legislativas que concernem a araucária, a APRE cita 

que uma legislação orientada ao incentivo de manejo de plantas provenientes de 

germinação espontânea, assim como de plantios, seria bastante positiva, assim 

como provimentos legislativos que abordem os indivíduos já existentes que, em 

caso de manejo inexistente, serão perdidos por mortalidade. 

No atual cenário, de acordo com a APRE, as áreas plantadas de 

araucária estão sendo reduzidas. Não se observam mais casos de plantios por 

parte das empresas ou indivíduos com interesse comercial e o principal fator é a 

restrição legislativa que, por consequência, restringe o mercado, uma vez que a 

garantia de fornecimento contínuo é comprometida. Por mais que não existam 

 
7 MENDES, C. Análise dos Reflorestamentos com Araucária no Estado do Paraná. 
Curitiba, 2017. Informação verbal.  
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restrições legais quanto ao plantio da araucária, sob plantios licenciados, a 

burocracia legal para emitir licenças é tão elevada, devido à percepção legal 

atual sobre a espécie, que o plantio é completamente desconsiderado pelas 

empresas de base florestal. Ainda, o incentivo ao plantio deveria estar focado, 

principalmente, no pequeno produtor, pois as empresas de médio e grande porte 

não necessitam incentivo, apenas uma legislação ajustada à realidade e que 

permita o manejo adequado da espécie (Informação verbal)7. 
 

5.7 FATOR RESTRITIVO FINAL 
 

Mediante os depoimentos dos players históricos, o Gráfico 8 ilustra quais 

os fatores de maior relevância em relação ao plantio com araucária no Paraná. 

  
GRÁFICO 8 – FATORES RESTRITIVOS AOS PLANTIOS COM ARAUCÁRIA 

 

 
FONTE: O autor (2019). 

 
 

 Legislação e burocracia como os fatores restritivos de maior impacto | 

Produtividade aquém do esperado, em comparação com as exóticas, 

também um fator de extrema influência; 

 Falta de melhoramento genético e mercado são os fatores de nível médio; 

 Disponibilidade de mudas e preços são os fatores restritivos de nível 

baixo. 
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6 DISCUSSÃO 
 

O que desejamos para a araucária no futuro? Ora, se a resposta for a 

continuidade e aumento de área da espécie, então o país se encontra no sentido 

inverso, pois o que ocorre, de fato, é uma constante redução nas áreas de 

plantio. 

Os resultados ora apresentados demostraram um quadro de redução de 

área de plantio, consequentemente de oferta de madeira; assim como há uma 

redução de demanda, desencadeando, também, na redução do preço da 

madeira. Mas a araucária precisa ser competitiva economicamente. Ela precisa 

competir com o gênero que é seu principal substituto: o pinus. No cenário atual 

de crescimento mais lento, rotação mais longa e preços equivalentes, ocorrerá 

uma inviabilidade econômica do plantio da espécie para fins madeireiros.  

O estudo efetuado pelo BRDE concluiu que devido ao pequeno estoque 

de árvores remanescentes, a pressão dos mercados importadores para a 

certificação florestal, ao desinteresse pelo cultivo econômico dessa espécie e ao 

rigor da legislação ambiental, a madeira de araucária vem perdendo cada vez 

mais espaço nos mercados, tendendo, inclusive, a ser completamente 

substituída pelas essências exóticas, principalmente do gênero pinus. Tal 

espécie que, por muitos anos, sob a forma de madeira serrada e laminada 

esteve, a araucária, entre os principais produtos da pauta de exportações 

brasileiras (BRDE, 2005, citado por KOEHLER, 2009). 

Mas como reverter um quadro de ameaça? É certo que o plantio com 

finalidade econômica, é uma das formas. As principais espécies exóticas, com 

valor econômico, seja pinus, eucalipto e teca, não estão ameaçadas de extinção. 

Por que tais espécies não estão ameaçadas? A resposta parece ter dois vieses: 

i) aferir valor econômico; ii) garantia ao corte, gerência total ao empreendimento. 

Se a resposta fosse apenas em relação ao valor econômico, era de se entender 

que espécies nativas, com valor comercial, não estariam na lista de ameaçadas. 

Mas sim, elas estão. Por isso, essa resposta precisa congregar duas linhas de 

raciocínio: valor econômico e segurança sob o empreendimento. 

Das empresas madeireiras consultadas neste estudo, nenhuma tem 

qualquer interesse na retomada dos plantios com araucária. Dentre os vários 

aspectos apontados, novamente a legislação parece ter um papel preponderante 
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neste cenário. As normativas legais não proíbem o corte da araucária. Pode-se, 

sim, atribuir um apelo negativo à burocracia, entre cadastramento de plantio, 

vistoria técnica e emissão do DOF, para que seja autorizado o corte dos plantios. 

Em relação a esses aspectos, as essências exóticas são totalmente beneficiadas 

pela não exigência de qualquer autorização de corte. 

Ao analisar os indicadores econômicos, a araucária só passará a ser 

competitiva, em termos madeireiros, com o pinus, em sítios acima de 19 metros 

(idade de referência de 15 anos) e com IMA acima de 23 m³.ha-1.ano-1, 

considerando os preços atuais informados pelo DERAL. Entretanto, ao 

considerar os preços informados por uma empresa madeireira, a araucária passa 

a ser competitiva em sítios superiores a 17 metros e com IMA acima de 17,4 

m³.ha-1.ano-1. Conforme relatado por Marafiga (2017), os plantios com araucária 

obtinham IMA entre 12 a 15 m³.ha-1.ano-1, tendo alcançado até 26 m³.ha-1.ano-1. 

Ao se aceitar que não haverá novos plantios em empresas florestais, a 

araucária dependerá de pequenos produtores. Esses, representam  90% das 

propriedades inclusas como pequenas propriedades ou minifúndios (menores do 

que 4 módulos rurais), conforme ITCG (2018), no Estado do Paraná. Perante a 

lei, tais propriedades podem ser beneficiadas por procedimentos simplificados 

de manejo dentro da RL. Assim, a retomada dos plantios pode estar desenhada 

neste caminho: plantios inseridos nas RL de pequenas propriedades rurais. 

Neste sentido, é de fundamental importância a assistência técnica 

fornecida aos pequenos produtores via órgãos estaduais (EMATER), assim 

como pesquisas visando melhoramento do material genético seja para fins 

madeireiros, seja para colheita das sementes. Aqui retomasse os resultados 

ilustrados no capítulo 1 desta tese no que tange a carência com estudos de 

melhoramento genético e aprimoramento de técnicas silviculturais, objetivando 

aumento de produtividade. 

Em relação aos três poderes governamentais, a formulação de uma 

política pública clara de incentivo ao plantio, retomada do mercado, redução de 

impostos e, principalmente, segurança jurídica reflitam, com maior propriedade, 

uma retomada de crescimento nas áreas plantadas. 
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7 CONCLUSÃO  
 

Este capítulo permite concluir que: 

 

 Indicadores econômicos tornam o plantio de araucária interessante, em 
relação ao pinus, em IS superiores aos 19 m na idade 15 anos (preços 
DERAL); 

 Em sítios inferiores, com 17 m, a araucária pode ser competitiva com 
acréscimo médio de preço de +88% (preços DERAL); 

 Preços superiores de araucária, informado por uma empresa madeireira, 
tornaram a espécie competitiva com o pinus em sítio levemente 
superiores a 17 m; 

 Existe uma redução anual dos reflorestamentos da araucária. No Sul do 
Brasil, a redução foi de 58,5 mil ha em 1978 para 11 mil ha em 2015, ou 
seja, -1,3 mil ha por ano; 

 Não existe nenhuma intenção, proveniente das grandes e pequenas 
empresas reflorestadoras, de retomada dos plantios de araucária. Os 
principais fatores restritivos foram a legislação e produtividade; 

 Apesar de haver uma baixa oferta da madeira de araucária, seu preço se 
manteve estável ao longo dos anos. Valores corrigidos, mostraram um 
CAGR de -0,42% do sortimento acima de 35cm e +0,16% no sortimento 
inferior a 35cm; 

 A legislação atual não veda o corte de plantios com espécies florestais 
nativas, inclusive as ameaçadas de extinção; 

 A burocracia para autorizar o corte é grande com exigência de cadastro 
junto ao órgão ambiental e expedição do DOF. 
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CAPÍTULO IV 
 

O MANEJO FLORESTAL: 
UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O BRASIL E PAÍSES DE VOCAÇÃO 

FLORESTAL 
 

RESUMO 

Manejar florestas para a geração de produtos e serviços é uma estratégia viável 
para alcançar os objetivos de conservação e desenvolvimento econômico? Eis 
uma pergunta que parece não ter resposta. No Brasil, no âmbito do poder 
Executivo Federal, o manejo é tido como uma técnica que visa assegurar a 
conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas, conforme corrobora 
as concessões florestais, entendidas como áreas destinadas ao manejo florestal 
dentro de áreas públicas. Na contramão, rege, no âmbito da jurisdição da Lei da 
Mata Atlântica, a Resolução CONAMA nº 278 de 2001, vedando-se o manejo 
florestal às espécies ameaçadas de extinção, dentre as quais insere-se a 
araucária. Mas por qual motivo uma técnica centenária pôde se estabelecer com 
êxito em países com crescimento aquém dos atuais níveis nacionais e, no Brasil, 
tal técnica não é aceita em todos os biomas? Neste contexto, o trabalho teve 
como objetivo analisar o entendimento de manejo florestal e identificar as 
diferentes formas de condução do manejo em nove países com vocação 
florestal. É extremamente complexa a análise comparativa entre os países com 
tradição em manejo, uma vez que, quando se considera os países europeus, o 
manejo está baseado em menos de seis espécies comerciais, assemelhando-se 
ao manejo de florestas plantadas ocorrido no Brasil. Países de maior 
diversidade, como a Colômbia e a Costa Rica, também adotaram o critério de 
enquadramento indicado pela IUCN. Entretanto, tais países não proibiram a 
técnica de manejo nas listas de espécies ameaçadas. De modo geral, os países 
adotaram alguns critérios em comum: órgão executivo ambiental em nível 
estadual, manejo por árvore individual (desbaste por alto), técnicas de indução 
de regeneração, base de dados (mapeamento e inventário florestal) e 
fiscalização. 
 
Palavras-chave: técnicas de manejo, análise comparativa, países de vocação 
florestal. 
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FOREST MANAGEMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN BRAZIL 
AND COUNTRIES WITH A FOREST VOCATION 

 

ABSTRACT 
 

Management of forest for the generation of products and services is a viable 
strategy to achieve the objectives of conservation and economic development? 
Here is a question that seems to have no answer. In Brazil, within the scope of 
the Federal Executive, management is seen as a technique that aims to ensure 
the conservation of biological diversity and ecosystems, as corroborated by forest 
concessions, understood as areas destined to forest management within public 
areas. In other way, governs, within the jurisdiction of the Atlantic Forest Law, the 
CONAMA Resolution nº 278 of 2001, prohibiting forest management from 
species threatened with extinction, among which araucaria is included. But why 
has a century-old technique been successfully established in countries with 
growth below current national levels and, in Brazil, this technique is not accepted 
in all biomes? In this context, the work aimed to analyze the understanding of 
forest management and to identify the different ways of conducting management 
in nine countries with forest vocation. The comparative analysis between 
countries with management tradition is extremely complex, since, when 
considering European countries, management is based on less than six 
commercial species, similar to the management of planted forests that occurred 
in Brazil. Countries of greater diversity, such as Colombia and Costa Rica, have 
also adopted the framework criterion indicated by IUCN. However, such countries 
have not banned the management technique on lists of endangered species. In 
general, the countries adopted some common criteria: environmental executive 
institution at state level, management by individual tree (thinning over), 
regeneration induction techniques, database (mapping and forest inventory) and 
inspection. 
 
Keywords: management technics, comparative analysis, countries with forest 

vocation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil a atividade de manejo florestal em florestas naturais vem sendo 

tratada de uma forma muita distante da real importância que esta atividade 

representa no sentido do uso racional e da conservação dos recursos florestais 

naturais existentes no país. Observando-se que existem mais de 40 milhões de 

pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas às áreas de ocorrências 

de florestas nos diferentes biomas que ocorrem no Brasil e que de alguma forma 

se beneficiam dos recursos florestais que ali ocorrem.  Considerando apenas os 

empregos formais, o setor florestal é responsável por, aproximadamente, 600 mil 

empregos, totalizando 267 milhões de m³ extraídos e movimentando 16,5 bilhões 

de reais (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Serviço Florestal Brasileiro, 

2017). 

Com relação às florestas plantadas, o manejo destas já está livre dos 

processos legais e burocráticos desde meados do ano 1980. Através de 

normativas, expedidas pelo extinto IBDF, estabeleceu-se que o controle de 

origem destes produtos far-se-ia através de uma comunicação formal ao 

instituto, unicamente para fins estatísticos, eliminando a obrigatoriedade do 

plano de corte.  

Na contramão das florestas plantadas, os que se dedicaram ao manejo 

em florestas naturais, o qual se transformou em uma importante fonte de receita 

para o país, proporcionando os desenvolvimentos sociais e econômicos de 

diversas comunidades e cidades, caíram numa armadilha cada vez mais restrita 

quanto aos aspectos legais. Em 1995 com a edição da Portaria do Ministério do 

Meio Ambiente, número 48, de 10 de julho de 1995 (BRASIL. Ministério do Meio 

Ambiente, 1995) foi definido o marco legal em relação à elaboração e vistoria 

dos Planos de Manejo Florestal sob Regime de Rendimento Sustentável 

(PMFS), após trinta anos da promulgação do Código Florestal de 1965. 

Elaborou-se, então, um manual que unificou os procedimentos de análise da 

elaboração, vistoria e monitoramento nos planos de manejo.  

Neste momento, penalizou-se o detentor e executor dos PMFS que 

realmente tentavam cumprir com os aspectos técnicos e legais, porque as 

legislações editadas atingiram os detentores legais de planos; enquanto que a 

ilegalidade continuava indiferente a tais normativas. Concomitantemente, as 
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inúmeras legislações através de leis, decretos, decretos-leis, instruções 

normativas, portarias, resoluções, ordens de serviços que regem a liberação dos 

planos de manejo, ainda havia o agravante de espera na aprovação do plano ora 

protocolado, o qual levava, em média, dois anos para aprovação.  

A legislação cada vez mais restritiva e a falta de protagonismo da 

academia e dos órgãos de pesquisa, subsidiando, mediante inúmeros estudos 

técnicos, o poder legislativo e executivo, praticamente inviabiliza o setor de 

florestas nativas no Brasil. Embute-se ainda, unicamente ao setor florestal, o 

desmatamento acelerado que ocorreu no país, e a constante inclusão das 

espécies na lista de espécies ameaçadas, na maioria das vezes com ausência 

de elementos técnicos que deem suporte à esta ação.  

Ainda assim, muitos defensores da perpetuação das espécies que 

ocorrem nos diversos biomas do Brasil são céticos sobre o papel do manejo 

florestal, sugerindo que todas as técnicas implementadas levam ao esgotamento 

destes recursos, conduzindo as espécies a sua extinção. Corroborando quase 

sempre com este apelo, de forma preventiva, os governos do Brasil têm editado 

normativas que proíbem ou restringem a exploração e uso de diversas espécies. 

Essas são, em geral, elaboradas por técnicos especialistas, mas muitas vezes 

as justificativas apresentadas para as restrições não são embasadas 

tecnicamente.   

O status quo do manejo no Brasil é de sua não aprovação na FOM e 

redução, cada vez maior, nas demais tipologias florestais. Diferentemente do 

que acontece no Brasil, diversos são os países com tradição centenária em 

manejo florestal. Mas por que o manejo pode dar certo em países com 

produtividades muito abaixo das encontradas nas nossas florestas, e no Brasil, 

com a sua enorme extensão territorial, coberto por inúmeras tipologias, a técnica 

de manejo se encontra em total declínio nos fragmentos nativos? Nesse 

contexto, com intuito comparativo entre os manejos realizados nos demais 

países com o Brasil, este capítulo se desenvolverá. Como principais objetivos 

tem-se: 

i) Discorrer sobre o entendimento de manejo florestal; 

ii) Analisar as técnicas de manejo nos diferentes países quanto a 

legislação, propriedade da terra, ciclo de corte, forma de manejo, dentre outros; 
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iii) Desenvolver uma análise comparativa entre os aspectos 

levantados, quanto às técnicas de manejo, com os atuais aplicados no Brasil. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O método utilizado para a pesquisa foi a análise diagnóstica, que 

consistiu no levantamento dos aspectos técnicos relativos ao manejo florestal 

conduzindo em nove países com vocação florestal, destacando os fatores 

impulsionadores e restritivos ao seu desempenho. 

O objeto de estudo se concentrou nas técnicas de manejo florestal 

relativas aos países selecionados, através de uma inter-relação entre atividades 

econômicas florestais e a respectiva legislação. 

Com relação à natureza, esta pesquisa foi considerada aplicada, onde 

se busca a solução prática do problema por meio das justificativas técnicas e 

legais dirigidas ao entendimento e à comparação do manejo florestal no Brasil 

com demais players em países com tradição nessa prática. 

Com relação à abordagem do problema foi uma pesquisa qualitativa, em 

que não há como se traduzir seus resultados em números, além de não requerer 

o uso de métodos e técnicas estatísticas. Os resultados foram gerados pela 

análise indutiva sobre os focos principais da abordagem do problema, isto é, 

sobre a temática de redução de área e não inserção da araucária no ciclo 

produtivo. 

Com relação aos seus objetivos, esta pesquisa foi exploratória, na qual 

o conhecimento das questões técnicas e legais sobre o manejo florestal em 

outros países no mundo envolve o levantamento bibliográfico de normas 

jurídicas e de trabalhos técnicos que forneçam subsídios à compreensão, 

entendimento e análise do tema estudado. 

Com relação aos procedimentos técnicos, foi uma pesquisa bibliográfica 

e documental, elaborada a partir do levantamento e estudo de dados e 

documentos que descrevam as técnicas de manejo empregadas em países com 

tradição florestal e da análise de dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

artigos científicos, livros e outros trabalhos publicados que abordem o tema 

analisado. Procedeu-se, portanto, um levantamento bibliográfico bem como a 

análise documental dos principais tópicos que envolvam técnicas de manejo, 

resultados alcançados e aspectos legais em países previamente escolhidos. 

O trabalho findou com uma análise comparativa entre os aspectos 

técnicos e legais do Brasil em relação aos países selecionados. Tem-se, como 
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objetivo, o entendimento se existe pontos relevantes que possam nortear 

alterações na legislação atual brasileira, assim como técnicas que contribuam 

para reversão do declínio atual da técnica de manejo que existe atualmente. 
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3 O MANEJO FLORESTAL NO BRASIL 
 

Apesar da sua importância, o manejo florestal esbarra em diversos 

fatores limitantes de ordem estrutural (capacidade de gestão comunitária, 

questão fundiária, infraestrutura e burocracia) e outros gerados por políticas 

setoriais que exercem influência negativa (política agrícola, política de crédito, 

controle ambiental, políticas de incentivo fiscal, política de ordenamento 

territorial, entre outras), dificultando seu estabelecimento. Os planos de manejo 

florestal sustentável, apesar de sugeridos por ações governamentais e não 

governamentais, como ação de fomento para a manutenção da floresta, têm sido 

esquecidos na prática, tanto no âmbito governamental, como num maior 

protagonismo do meio acadêmico.  

Existem inúmeras normativas por meio de leis, decretos, decretos-leis, 

instruções, portarias, resoluções que regem a liberação dos planos de manejo. 

Entretanto, o manejo florestal é citado, por essas mesmas legislações, 

instituições ou profissionais que atuam no âmbito governamental, como uma 

forma de manutenção da floresta. Os parágrafos subsequentes discorrem sobre 

essa última afirmação.  

O artigo 3º, inciso VII, do Código Florestal Brasileiro, discorre sobre o 

entendimento de manejo sustentável, conforme: 

 
VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a 
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-
se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de 
múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e 
subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços 
(BRASIL, 2012). 
 

Artigo 2º, inciso VIII, da Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação), também versa sobre o entendimento de manejo, conforme: 

 
VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a 
conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas (BRASIL, 
2000). 
 

Artigo 10, inciso IV, da Lei Florestal do Estado do Paraná, descreve o 

manejo como: 
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VIII - manejo: técnica de gerenciar os processos ecológicos visando 
atingir os objetivos de conservação da natureza e de preservação 
colimados (PARANÁ, 1995). 

Nesses incisos, o legislador constitucional, prevê o manejo como uma 

técnica econômica que respeita os mecanismos de sustentação do ecossistema. 

No artigo 11º, no Parágrafo Único, da Lei 11.428, de 22 de dezembro de 

2006 (Lei da Mata Atlântica), rege-se que o Poder Executivo fomentará e apoiará 

as ações e os proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando a 

sobrevivência dessas espécies (BRASIL, 2006). 

Loyola et al. (2014), na publicação Áreas Prioritárias para Conservação 

e Uso Sustentável da Flora Brasileira, recomendam o uso sustentável dos 

recursos florestais como ferramenta para a conservação da floresta. Porém, 

mesmo com o grande número de artigos científicos disponíveis na literatura 

nacional e internacional sobre os recursos florestais brasileiros, Martinelli e 

Moraes (2013) argumentam que a insuficiência de dados sobre os recursos 

florestais pode dificultar ou até mesmo inviabilizar a atividade florestal 

sustentável.  

Na análise da Estratégia Global para Conservação de Plantas 

Convenção da Diversidade Biológica destacam-se as metas 11, 12 e 13, 

relativas ao uso sustentável da diversidade de plantas, em que é previsto o uso 

racional dos recursos florestais através da adoção de plano de manejo florestal 

sustentável madeireiro e não madeireiro (MARTINELLI e MORAES, 2013, p.28, 

30 e 31).  

Espada (2014) em trabalho realizado em florestas naturais de produção 

da Amazônia, definiu o manejo como:  

 
O manejo florestal é a forma como podemos cuidar e usar a floresta 
para que continue crescendo e produzindo todos os bens e serviços 
florestais que possam ser explorados nesta área. 
 

CASES (2012) no seu estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas 

ecológicas e WWF Brasil destacou o manejo: 

 
Além da importância ambiental, a Amazônia oferece, sem dúvida, 
grandes oportunidades econômicas para o Brasil e, em especial, para 
as comunidades e os povos da floresta que habitam essa região. 
Dessa forma, o manejo pode garantir a conservação da estrutura 
florestal e a composição das espécies da floresta e, ao mesmo tempo, 
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gerar benefícios econômicos e sociais aos produtores locais (CASES, 
2012). 
 

Em entrevista a Spitzcovsky (2011), Estevão Braga da WWF-Brasil, 

organização não-governamental brasileira dedicada à conservação da 

natureza,  comentou que: 

 
Há mitos na sociedade de que as florestas devem ser intocáveis e de 
que o uso da madeira é uma atividade criminosa, quando, na verdade, 
o que acontece é exatamente o contrário: atribuir valor econômico às 
florestas - e, consequentemente, incentivar a produção sustentável de 
madeira - pode ser a única ferramenta eficaz, hoje, para protegê-las. 

 

Além das citações quanto ao manejo aqui mencionadas, ressalta-se a 

postura do MMA, via SFB.  A Lei de Gestão de Florestas Públicas nº 11.284 de 

2006 (BRASIL, 2006), que instituiu o Serviço Florestal Brasileiro, atribuiu ao 

órgão as concessões florestais. Essa é entendida como um direito das empresas 

e comunidades em manejar florestas públicas. Em contrapartida ao direito do 

uso sustentável, os concessionários pagam ao governo quantias que variam em 

função da proposta de preço apresentada durante o processo de licitação destas 

áreas (BRASIL, 2016). 

Ora, se o manejo é entendido, via legislação, como uma atividade de uso 

sustentável e gerido, pelo próprio órgão federal executivo ambiental, via 

concessões florestais, tem-se um caminho bastante controverso tanto pelo 

executivo quanto pelo legislativo. De um lado portarias e resoluções que 

restringem a atividade; do outro, o incentivo a atividade em áreas públicas e leis 

que caracterizam a atividade com critérios de sustentabilidade. Mas, a verdade, 

é que prevalece a morosidade e o exaurimento desta prática. 

Zachow (2015) relatou a dificuldade de aprovação e implantação dos 

PMFS no Brasil. Segundo o autor, o processo de aprovação do plano passou a 

ser um verdadeiro calvário para os interessados em trabalhar em consonância 

com os aspectos técnicos e legais estabelecidos pelas legislações vigentes, por 

vezes com duração para aprovação acima de 2 anos.  

O manejo florestal pressupõe sustentabilidade, uma vez que a garantia 

perene da receita, gerada pelas intervenções em uma determinada área 

florestal, exige inexoravelmente a permanência das espécies que ali se situam, 

assim como a qualidade de fatores abióticos e bióticos que influenciam no 
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crescimento dos indivíduos. De fato, como argumenta Braz e Mattos (2015), 

embora o manejo florestal seja objeto de intensas críticas por parte das mídias 

veiculadoras de informações, o mesmo é responsável pela produção de produtos 

que são os mais cercados de garantias quanto à sustentabilidade quando se 

considera o uso do solo.  

Deve-se considerar, para um manejo florestal adequado, o ciclo de corte 

ajustado para a floresta em questão. Pode-se perceber que, um dos pontos 

fundamentais para o estabelecimento desse ciclo é conhecer a distribuição 

diamétrica da floresta e estabelecer o diâmetro de corte ótimo. Uma vez que o 

incremento médio em diâmetro da espécie é conhecido, pode-se estabelecer o 

ciclo de corte e realizar as prognoses que permitirão conhecer o estoque a ser 

retirado a cada ciclo. Esse processo de escolha do ciclo de corte deve 

considerar, como aponta Braz e Mattos (2015), os diâmetros assintóticos da 

espécie considerada, pois a partir de um ponto o incremento líquido é reduzido 

a tal ponto que a perspectiva econômica do volume futuro é negativamente 

afetada. 

O conhecimento técnico a respeito das espécies comerciais que 

compõem a estrutura da floresta que se pretende manejar, assim como a 

dinâmica florestal, é imprescindível para o estabelecimento de ciclos de corte e 

simulações de manejo. De fato, um ciclo de corte estendido não 

necessariamente implica num equilíbrio adequado da floresta a manejar, uma 

vez que cada espécie possui um diâmetro ótimo em determinado sítio para que 

sua perpetuação seja garantida ao longo da execução de um plano de manejo. 

Nesse contexto, a legislação que baliza as atividades de manejo florestal devem 

ser cuidadosamente elaboradas com suporte técnico de pesquisas científicas 

(BRAZ e MATTOS, 2015). 

Há um descompasso significativo entre o que o manejo florestal realiza 

e a percepção da sociedade sobre suas atividades. Ademais, estudos sobre a 

distribuição de espécies ameaçadas parecem ser carentes em informações 

verossímeis, como aponta Braz et al. (2017), que apresentou resultados 

divergentes entre as informações de três espécies indicadas como ameaçadas 

de extinção, na última publicação do Livro Vermelho da Flora do Brasil, e as 

informações levantadas em planos de manejo e documentos especializados. 

Informações geradas a partir de estudos com base estatística precária podem 
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levar, erroneamente, ao entendimento de que o manejo florestal implica em 

reduções da área de distribuição de espécies de interesse econômico ainda que 

as reduções ocorram apenas na estrutura vertical da floresta, pois, do contrário, 

a premissa fundamental de sustentabilidade do manejo seria comprometida. 

Reduções na área de ocorrência de espécies são catalisadas, majoritariamente, 

ao contrário, por atividades normalmente legais, como a lavoura, que modifica 

drasticamente o uso do solo e, nesse contexto, o manejo florestal é penalizado 

de maneira equivocada (BRAZ el al., 2017). Assim, é crível argumentar que o 

manejo florestal é, na verdade, um meio de manutenção e conservação de 

comunidades florestais. Especificamente, estudos como de Santos et al. (2015) 

demonstram que o manejo sustentável é eficiente, uma vez que mantém a 

estrutura da floresta e a distribuição por classes diamétricas. 

Segundo Zachow (2015), as contribuições técnicas que poderiam ser 

disponibilizadas pelas academias  e instituições de pesquisas não apresentaram 

ferramentas capazes de auxiliar para que as atividades de manejo florestal 

fossem realmente norteadas com parâmetros técnicos mais reais para cada 

região. Assim, o setor ficou refém de denúncias, medos de aprovação e 

interpretações científicas unilaterais.  

Com isto, segundo o mesmo autor, a cada manifestação destas 

organizações e com a pressão da opinião pública que está completamente alheia 

do que realmente ocorre com o manejo florestal no país, e tendo ainda o apoio 

da grande mídia, criou-se uma avalanche de normativas que colocaram os 

detentores dos PMFS na ilegalidade perante aos órgãos executores das políticas 

florestais no país. E com isto transformaram as atividades de manejo florestal no 

país numa contravenção nociva para a conservação das florestas.  

Esta rotulação imposta aos PMFS e pela omissão total por parte das 

instituições que representam o governo, pela falta de protagonismo do meio 

acadêmico e das principais instituições de pesquisas que atuam na área florestal, 

tem-se uma tendência de redução ainda maior desta atividade, o que será o caos 

para as florestas brasileiras. Se a atividade do Manejo florestal não for tratada 

como uma política de estado, ela irá sucumbir e será mais uma grande derrota 

para o uso e conservação de florestas dentro de um país com um enorme 

potencial em florestas produtivas (ZACHOW, 2015). 
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No trabalho realizado por Fantini e Siminski (2007) quanto a urgência de 

se haver uma política florestal na Região Sul, os autores também reportam 

quanto a importância do manejo florestal. 
 
As Ciências Ambientais, tão populares hoje, dizem que as florestas 
produzem serviços ambientais indispensáveis e, por isso, devem ser 
conservadas. Poucos há que discordam dessa tese. O que as Ciências 
Ambientais normalmente não dizem, entretanto, é que a conservação 
tem um custo. Mesmo deixar as florestas intocadas tem o custo da 
oportunidade de outros usos da terra, muito alto para o nosso 
agricultor. Assim, pode ser ecologicamente desejável restringir 
drasticamente o uso dos ecossistemas florestais para que produzam o 
máximo de serviços ambientais, mas é socialmente injusto fazer isso 
às expensas dos agricultores. Se a todos interessam os serviços 
ambientais, uma possibilidade de promover justiça seria cobrar de 
todos essa conta e pagar aos agricultores pela produção desses 
serviços. Mas há alternativas a essa abordagem radical, entretanto. 
Uma dessas alternativas, em que todos ganham, é o uso planejado e 
incentivado das florestas, baseado nos resultados de pesquisa já 
disponíveis e nos recursos da Aprendizagem Social. 
 
Florestas manejadas em várias intensidades é sinônimo de diversidade 
de ambientes e, portanto, sinônimo de biodiversidade. Assim, 
agricultores silvicultores podem tornar-se agentes promotores de 
biodiversidade. É dever do poder público, através das suas agências 
ambientais, e de quantos mais houver interessados na questão, 
planejar e implementar as estratégias necessárias para resgatar o 
papel das florestas no processo de desenvolvimento das comunidades 
rurais e o papel dos agricultores na conservação das florestas, 
estabelecendo um ciclo em que todos ganham. Se o Estado e suas 
agências, com o apoio de suas universidades e de outras instituições 
de pesquisa e extensão, são incapazes de implementar essas 
mudanças, então o conhecimento por elas gerado é inútil (FANTINI e 
SIMINSKI, 2007, p. 7). 
 

Segundo Braz et al. (2017) é perceptível que os avanços, quanto ao 

estudo do manejo florestal, não só foram limitados, como em alguns casos os 

dados para análise foram insuficientes. Uma das causas do aparente fracasso 

pode ser o preconceito contra o manejo florestal madeireiro de florestas naturais 

e a inépcia dos legisladores ao não conseguir congregar ambiente e produção 

com o conceito sustentabilidade. O manejo de florestas naturais ainda é 

confundido como corte raso, quando na verdade mais de 80% da cobertura 

florestal é mantida, bem como as mudas, varas e banco de sementes.  

Para os organismos fiscalizadores regionais, a aprovação de uma 

operação de desmatamento, principalmente no Norte do Brasil, para fins de 

agricultura ou pecuária é simples e rápida, diferente do que se observa para 

aprovação de planos de manejo florestal, com as exigências previstas em lei.  
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O manejo florestal é a única forma de utilização produtiva das florestas 

naturais que garante a manutenção da cobertura florestal. Apresenta imenso 

potencial de geração de riqueza e inclusão social, sendo também uma 

importante estratégia de conservação. Esse conceito é reconhecido por 

especialistas em manejo florestal de florestas naturais. 

Martins (2014) discorrendo sobre a possibilidade de exploração 

comercial da Reserva Legal nos Estados de São Paulo e Paraná, pôde concluir 

que a RL pode ser explorada legalmente sob manejo sustentável. O autor ainda 

afirmou que a implementação do manejo nessas áreas pode reduzir ou anular 

esse impacto econômico negativo sobre parte do agronegócio. Finda seu 

trabalho concluindo que “o manejo florestal sustentável é fator de 

desenvolvimento econômico e preservação ambiental muito mais eficaz que o 

simples abandono das florestas nativas pela sua não utilização” (MARTINS, 

2014, p. 5). 

O manejo de florestas secundárias possui grande potencial no que diz 

respeito à geração de renda e benefícios sócio-ambientais, porém é 

frequentemente visto de maneira negativa, principalmente por formadores de 

opiniões leigos no assunto que se posicionam contra a utilização de florestas 

nativas com viés produtivo. Também, as restrições legais e elevada burocracia, 

para o manejo dessas formações florestais, impedem o desenvolvimento do 

setor desistimulando os interessados na atividade (MEYER e FLEIG, 2015). 

Dois dos principais motivos que geram um ambiente não favorável ao 

manejo florestal sustentável de florestas nativas são a falta de conhecimentos 

técnicos sobre a autoecologia e exigências das espécies nativas e a falta de 

serviços de extensão florestal que transmitam o conhecimento produzido até a 

sociedade. Pesquisas orientadas a esses dois pontos são extremamente 

importantes para um melhor esclarecimento da atividade de manejo nas florestas 

secundárias, entretanto, uma legislação que viabilize os planos de manejo e que 

permita aos Engenheiros Florestais a definição dos melhores sistemas 

silviculturais para cada situação são, também, imprescindíveis (MEYER e 

FLEIG, 2015). 
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4 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE MANEJO NOS PRINCIPAIS PLAYERS 
MUNDIAIS  

 

4.1 ALEMANHA 
 

4.1.1 Aspectos Gerais 

 

O terceiro inventário florestal nacional, realizado na Alemanha entre 

2011 e 2012 (ano de referência 2012), levantou que o país conta com uma área 

de florestas de 11.419.124 de hectares, dos quais 10.887.990 hectares são 

áreas de produção permanente de madeira (Timberland) e o restante destinadas 

a usos recreativos ou localizadas em áreas de acesso restrito. Assim, tem-se 

mais de 95% das florestas alemãs destinadas à produção. 

Dos 11,4 milhões de hectares de florestas na Alemanha, 48% são 

florestas privadas, 29% são propriedades dos estados (Länder), 19% das 

comunidades e 4% compõem as propriedades do governo federal. As florestas 

privadas no país são, de maneira geral, pequenas e fragmentadas, onde 

aproximadamente metade das florestas privadas têm uma área máxima de 20 

hectares e apenas 11% têm dimensões maiores que 1.000 hectares.  

As florestas alemãs são atualmente caracterizadas por possuírem as 

espécies: Picea spp. (Abetos), Pinus spp. (Pinheiros), Fagus spp. (Faia) e 

Quercus spp. (Carvalhos). Essas quatro espécies compõem 73% das áreas de 

produção de madeira (Timberland).  

O terceiro inventário florestal amostrou 51 espécies de árvores no 

território alemão, sendo que 11 espécies representam 90% das áreas de 

produção de madeira. Espécies exóticas ocupam uma área bastante limitada, 

menor que 5% do território alemão, sendo Douglas fir, Carvalho vermelho e 

Larício japonês as espécies mais abundantes no país (Thünen-Institut, 2018). 

Em comparação com o inventário florestal nacional realizado em 2002, 

as florestas estão 4,5 anos mais velhas. As florestas possuem, em média, 77 

anos de idade. Os carvalhos são o gênero que possuem os indivíduos com 

idades mais avançadas, 102 anos em média, seguidas pelas Faias, com 100 

anos e os Abetos, com 96 anos. 24% das florestas possuem idade superior a 

100 anos e 14% possuem idade superior a 120 anos. A área de florestas com 
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mais de cem anos de idade cresceu 393 mil hectares desde 2002. A idade das 

florestas na Alemanha é um resultado das iniciativas de reflorestamento intenso 

após o término da segunda guerra mundial, onde uma grande parte do país 

sofreu reduções florestais significativas. Essas áreas recuperadas possuem 

florestas com idades compreendidas entre 40 e 60 anos atualmente (Thünen-

Institut, 2018). 

O terceiro inventário florestal nacional na Alemanha demonstra que o 

estoque de volume de madeira passível de exploração por classes de idade 

possuía, à época, 187,0 m³/ha somando-se todas as classes. Especificamente, 

a classe de idade com maior estoque era 41-60 anos, com 42,0 m³/ha, seguida 

por 81-100 anos com 37,9 m³/ha e 31,1 m³/ha para 61-80 anos. No que concerne 

ao volume passível de exploração por classes diamétricas, observa-se que a 

classe com maior estoque é 30-39,9 cm com 47,9 m³/ha, seguida por 20-29,9 

cm com 42,6 m³/ha e 40-44,9 cm com 36,6 m³/ha. O setor florestal é muito 

importante para a economia alemã com uma participação de 3,4% no PIB 

nacional (FEDERAL MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE, 2015).  

 

4.1.2 Legislação e Técnicas 
 

A Alemanha é um país com uma vasta diversidade de leis e normas que 

regulamentam o uso das florestas. Particularmente, a divisão de 

responsabilidade entre a administração nacional e os estados federais (Länder), 

a qual é prevista na constituição alemã, torna possível o ajuste da legislação aos 

casos regionais e, portanto, leva a um certo grau de diversificação na legislação 

(HÄUSLER e SCHERER-LORENZEN, 2001; SPIELMANN et al., 2013). 

O ato nacional sobre a preservação de florestas e apoio ao manejo 

florestal (National Forest Act), realizado em 2 de maio de 1975, na sua reedição 

de 1998, contém além de diretrizes, um quadro regulatório praticado pelos 

estados federais. De acordo com esse ato, todos os proprietários florestais estão 

sob a responsabilidade de manejar eficaz e sustentavelmente suas florestas, 

pois além da função econômica das florestas, estas são essenciais para os 

ecossistemas, desempenhando assim funções sociais imprescindíveis. Nesse 

contexto, a legislação no nível federal é vaga e não estabelece padrões para o 
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manejo das florestas no território alemão, sendo essa tarefa delegada aos 

estados. 

A jurisdição sobre as florestas permanece primeiramente com os 

ministros dos estados federais e com as administrações dos estados federais 

como corpos executivos. No nível nacional, o Departamento de Assuntos do 

Consumidor, Alimento e Agricultura é responsável por proporcionar e coordenar 

um quadro legal e políticas de manejo florestal internacional assim como 

incentivos ao setor. Os ministros dos estados federais e as autoridades florestais 

regionais são responsáveis pela legislação regional, pelo monitoramento da 

legislação, participação nos processos de planejamento, provimento de 

consultorias e suporte aos proprietários de florestas privadas, assim como o 

manejo das florestas do estado. As administrações florestais fornecem uma 

grande proporção de consultorias para as florestas corporativas e privadas e são 

frequentemente comissionadas para o manejo dessas (HÄUSLER e SCHERER-

LORENZEN, 2001; SPIELMANN et al., 2013). 

Pode-se observar a legislação de Baden-Württemberg, onde existem 

parâmetros mais específicos e técnicos que concernem o manejo florestal. A 

área florestal de Baden-Württemberg é de 1,3 milhão de hectares, o que 

representa 38,1% da área total do estado, sendo um dos principais estados 

florestais da Alemanha. Entretanto, é importante salientar que mais de 70% das 

florestas nesse estado estão designadas como áreas protegidas. 

Particularmente, nesse estado, as florestas imaturas não podem ser 

colhidas. Entende-se por “florestas imaturas”, florestas de coníferas com idade 

inferior a 50 anos e florestas de folhosas com idade inferior a 70 anos. Além 

disso, a legislação de Baden-Württemberg prevê que o manejo deve ser 

planejado para as florestas comunitárias e do estado, ou seja, planos de manejo 

periódicos e anuais devem ser criados. As florestas privadas com tamanho acima 

de 100 ha devem possuir, também, planos de manejo e as propriedades 

florestais com tamanho entre 30 e 100 ha podem ser solicitadas, pelo governo 

estadual, a realizar um plano de manejo. Ademais, o ato florestal de Baden-

Württemberg, em seu parágrafo 22, enfatiza que todos os proprietários florestais 

devem manejar suas florestas de maneira a garantir a manutenção dos bens 

ambientais e naturais (HÄUSLER e SCHERER-LORENZEN, 2001). 
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A espécie predominante nas florestas e economicamente mais relevante 

de Baden-Württemberg é o abeto, com uma cobertura de aproximadamente 

37,7%, conforme dados de 2013. As políticas públicas no estado estão 

direcionadas atualmente para a recuperação das florestas de folhosas, 

particularmente, para a recuperação das faias, a qual em 2013 compartilhava 

19% da cobertura florestal do estado. Sob condições naturais, as florestas do 

território alemão seriam cobertas principalmente por faias, entretanto, devido à 

escassez de madeira e desflorestamento, no ínicio do século XIX, espécies de 

coníferas passaram a predominar (HÄUSLER e SCHERER-LORENZEN, 2001). 

O volume médio de madeira em pé no estado é de 367 m³/ha, e o 

incremento médio anual de aproximadamente 13,8 m³.ha-1.ano-1, onde a média 

de volume colhido permanece sensivelmente abaixo do incremento, com 13,1 

m³/ha.  

Comparado a outros setores da economia do estado, o setor florestal 

não é tão expressivo, representando apenas 0,2-0,3% do PIB estadual. Os 

abetos são as principais espécies exploradas, porém é importante salientar que 

as outras espécies também têm um papel nos sistemas de manejo, 

particularmente as faias. Embora essas sejam objetos de políticas públicas para 

recuperação, continuam a ser manejadas representando, em 2009, 5% da 

madeira extraída para fabricação de aglomerados (HÄUSLER e SCHERER-

LORENZEN, 2001). 

O instituto de pesquisas florestais de Baden-Württemberg é um dos 

principais centros de pesquisa no estado e suporta a indústria madeireira e 

florestal, garantindo a utilização, proteção e os aspectos recreativos das 

florestas. O instituto garante o manejo sustentável das florestas com base nas 

obrigações nacionais e internacionais e atua na interface entre a produção 

florestal e as industrias madeireiras. As principais áreas de pesquisa estão 

concentradas na qualidade da madeira serrada e madeira para aglomerados, 

sistemas de medidas para toras, sistemas de colheita e logística, entre outros. 

Existe uma cooperação mútua entre o instituto de pesquisas florestais de Baden-

Württemberg e a faculdade de florestas e ciências ambientais na universidade 

Albert-Ludwigs em Freiburg. Esta última atua predominantemente na pesquisa 

básica, enquanto o instituto atua em pesquisas de ordem prática para o Serviço 

Florestal e as empresas de base florestal. 
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A grande maioria das florestas alemãs (aproximadamente 97%) foram 

convertidas em plantações por agrupamento de idades e florestas equiâneas, 

pois dessa maneira o manejo florestal tornava-se mais acessível por delimitar 

talhões de corte, sendo a composição do estoque de madeira mais 

uniformemente distribuído. Assim, o corte raso era efetuado nos talhões seguido 

pelo replantio. Atualmente, o corte raso é restringido por leis e requer permissões 

especiais das autoridades florestais dos respectivos estados se a propriedade 

exceder um tamanho mínimo. Essas restrições variam de estado para estado. 

Por exemplo, no estado de Nordrhein-Westfalen, o corte raso é limitado para 

uma propriedade com dimensão máxima de 3 hectares, enquanto que em 

Baden-Württemberg uma permissão é requerida para realizar o corte raso em 

áreas maiores que 1 hectare (SPIELMANN et al., 2013). 

No sistema de corte raso o solo é, por um período de tempo, exposto a 

um clima que difere daquele do interior da floresta original, particularmente 

exposto a uma variação de temperatura maior e, portanto, o humus do solo 

decompõe mais rapidamente gerando solos mais compactos, além de outros 

problemas ambientais. Esses fatos parecem ser o motivo pelo qual o sistema de 

corte raso na Alemanha tem decrescido constantemente, pois embora essas 

tipologias florestais sejam sustentáveis sob o ponto de vista de produção de 

madeira, elas não são ecologicamente adequadas. Assim, esse sistema de 

manejo tem sido considerado ultrapassado e foi abandonado pela administração 

federal de todos os estados alemães (SPIELMANN et al., 2013). 

A maioria dos estados alemães adotam um sistema de manejo o qual 

chamam de próximo-a-natureza (“Naturnah”). Basicamente este sistema 

consiste na seleção de árvores individuais, uma vez que elas tenham atingido 

idade ou diâmetros mínimos de corte especificados pelos estados. Essas 

florestas são compostas por várias espécies de idades diferentes (Spielmann et 

al., 2013). No estado de Göttingen, por exemplo, o diâmetro mínimo de corte 

para as faias é de 60 cm com um intervalo de idade entre 100 e 180 anos e 

outras espécies 50 cm para um intervalo de idade entre 60 e 140 anos (DARREN 

MACH et al., 2011). 

 

4.2 CANADÁ 
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4.2.1 Aspectos Gerais 
 

O território canadense possui uma área total de 971,1 milhões de 

hectares, onde 347,6 milhões de hectares são áreas florestais. Da área florestal 

do país, 90% são propriedades públicas, dos governos das províncias e 

territórios, 2% pertencem ao governo federal, 2% estão sob jurisdição indígena, 

e o restante são propriedades privadas. 

A maior parte das florestas canadenses possui idade entre 81 e 100 

anos, representando 88,3 milhões de hectares, seguido pelo intervalo de 101-

120 anos com 57 milhões de hectares e 61-80 anos com 53,8 milhões de 

hectares. Ademais, aproximadamente 15 milhões de hectares são compostos 

por florestas com idade superior a 200 anos. Das espécies que compõem as 

áreas florestais canadenses, destacam-se os abetos com uma área equivalente 

a 184,5 milhões de hectares, álamos, com 39,1 milhões de hectares, pinus com 

33,2 milhões de hectares, faias com 20,1 milhões de hectares e as bétulas 

cobrindo aproximadamente 12,8 milhões de hectares. Conjuntamente, essas 

espécies representam aproximadamente 83% das espécies encontradas nas 

florestas do território canadense (NFIS, 2016). 

O setor florestal possui uma grande relevância na economia do Canadá, 

gerando aproximadamente 200 mil empregos diretos. A industria florestal é 

orientada para a exportação participando, em média, com 7% do total de 

exportações realizadas pelo país. Ainda, os produtos florestais gerados no país 

chegam a contribuir de 8 a 10% do PIB canadense de manufaturados (NRCAN, 

2017). 

 

4.2.2 Legislação e Técnicas 
 

No que concerne a legislação e regulamentação, cada província é 

responsável por legislar e regulamentar as áreas florestais que lhe são 

atribuídas, sendo o governo federal responsável apenas pelo comércio 

internacional de produtos florestais e administração dos parques federais 

(NCASI, 2014).  

Os manejadores florestais canadenses utilizam a regeneração natural 

como método de reconstrução das florestas em 40% das áreas colhidas. Esse 
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fato vem da ecologia das espécies florestais, como abetos negros e bétulas, 

presentes nas florestas boreais, que necessitam de pleno sol para crescimento 

inicial. Assim, o sistema de corte raso é prescrito tecnicamente para o manejo 

florestal sustentável no Canadá, uma vez que se aproxima dos distúrbios que 

acontecem naturalmente nessas florestas; fogo, ventos e inundações. 

Aproximadamente 60% da regeneração das florestas é realizada artificialmente 

ou uma associação da regeneração artificial com natural (NCASI, 2014). 

Na última década, mais de 85% do volume total de madeira colhida para 

uso industrial no Canadá fora originada do manejo de florestas sob jurisdição 

das províncias. Os governos provinciais regulam os níveis de colheita 

especificando a quantidade de corte anual permitida em um intervalo de tempo 

pré-definido, geralmente de 5 a 10 anos para garantir a sustentabilidade do 

manejo no longo prazo. Assim, percebe-se que as áreas florestais privadas têm 

pouca participação no setor florestal do país, representando em média um 

décimo da madeira colhida anualmente (NCASI, 2014). 

A legislação canadense para o manejo florestal é submetida a uma 

complexa estrutura, onde a responsabilidade legislativa e a autoridade é 

outorgada pela constituição canadense aos governos de cada uma das dez 

províncias, sendo os mesmos responsáveis pelo controle das atividades 

florestais em seus territórios (NCASI, 2014). 

Uma das legislações principais que balizam as atividades florestais no 

Canadá é o Ato das Espécies em Risco (Species at Risk Act), o qual foi criado 

para proteger espécies ameaçadas de extinção do território canadense, assim 

como recuperar as espécies que foram removidas do seus habitats naturais por 

atividades humanas. No entanto, deve-se salientar que o ato é 

predominantemente aplicado para espécies nas terras federais, uma vez que as 

províncias do Canadá detém autoridade sobre seus territórios e recursos 

naturais. Nesse contexto, o Acordo Nacional para Proteção de Espécies 

Ameaçadas é um esforço para união dos governos do território canadense para 

proteção dessas espécies, onde as operações florestais devem considerar a 

legislação aplicável dependendo da jurisdição da operação (NCASI, 2014). 

Na província de Alberta, por exemplo, o Ato Florestal do ano 2000, 

estabelece o quadro legislativo para o manejo florestal na província, baseando-

se em regras que orientarão os administradores florestais das províncias para 
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criação de políticas e regulamentos compreendendo as diretrizes para métodos 

de colheita madeireira e padrões de utilização das áreas florestais. Em Alberta, 

existem três tipos de concessões florestais: acordos de manejo florestal, cotas 

madeireiras e permissões madeireiras. O Ato Florestal descreve as regras que 

governam essas concessões, incluindo as responsabilidades, proibições, taxas 

e encargos e punições para transgressões do ato (NCASI, 2014). 

Os acordos de manejo florestal em Alberta são concedidos uma vez que 

os princípios e as práticas do manejo florestal sustentável sejam atendidos. Sob 

essa concessão o detentor do acordo é requerido a manter registros acurados 

das operações florestais que o mesmo realizar (NCASI, 2014). 

As cotas madeireiras estipulam o volume de madeira, de coníferas ou 

folhosas, ou a área que poderá ser colhida pelo detentor da cota por um período 

de no máximo 20 anos. O detentor da cota madeireira deve escrever um plano 

de manejo para a área a ser explorada e um certificado será emitido autorizando 

a exploração. Uma vez que o certificado e a licença de exploração são emitidos, 

o requerente estará sujeito ao pagamento de encargos de proteção florestal e 

taxas de arrendamento (NCASI, 2014). 

Uma permissão madeireira autoriza o detentor da permissão a colher 

madeira em Alberta e descreve a área a ser colhida, o período das operações, 

os termos e as condições da permissão. O detentor de uma permissão 

madeireira é requerido a preparar e obter aprovação para um plano de 

operações anual, sendo submetido ao pagamento de taxas de reflorestamento 

ou realizar o reflorestamento ele próprio na área colhida (NCASI, 2014). 

No que concerne a quantidade de madeira explorada existe um 

regulamento do governo provincial de Alberta que descreve como uma pessoa 

deve escalonar a exploração madeireira de acordo com os métodos 

considerados sustentáveis e adequados. Assim, existem documentos dedicados 

à orientação dos manejadores florestais para medição de toras, assim como 

orientações para preparação dos planos de manejo a serem aprovados pelo 

governo provincial para autorização de exploração. Esses planos de manejo 

devem conter projeções de crescimento das florestas com base nos inventários 

realizados pelo governo provincial e uma proposta de corte anual que esteja 

alinhada com os princípios do manejo florestal sustentável, assim como uma 

sequência espacial de colheita (Spatial Harvest Sequence) que leve em 
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consideração o horizonte de planejamento das operações assim como a 

preservação dos habitats onde espécies em risco de extinção estejam presentes  

(ALBERTA’S FOREST DIVISION, 2006). 

 

4.3 ESTADOS UNIDOS 
 

4.3.1 Aspectos Gerais 

 

O programa de Inventário Florestal (Forest Inventory and Analysis) do 

Serviço Florestal têm atuado por mais de 80 anos na busca de parâmetros que 

indiquem o status, condição e tendência das florestas dos Estados Unidos. 

Em 2013, os Estados Unidos possuiam uma área de floresta de 

aproximadamente 310 milhões de hectares, ou seja, 32% do território 

estadunidense. Do total de florestas no país, 10% estão sob a condição de 

florestas reservadas, isto é, não são manejadas para extração de madeira, o que 

é proíbido por lei na maioria dessas florestas (US DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2014). 

O programa Forest Inventory and Analysis considera áreas de produção 

madeireira (Timberland) todas as florestas privadas (mas não se limitando 

apenas a estas) embora não haja intenção de produção madeireira por parte dos 

proprietários nessas áreas. Assim, a área de florestas para produção de madeira 

é de aproximadamente 211 milhões de hectares no território todo, onde 40% está 

concentrada no Sul, 28% no Oeste e 32% no Norte. A menor proporção de 

Timberland está no Oeste, isso porquê é nessa região do país onde localizam-

se a maior parte das florestas reservadas e parques nacionais (US 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

Essas florestas privadas são posse de um grupo bastante diverso de 

pessoas, onde 10 milhões de pessoas e famílias possuem 42% de todas as 

florestas privadas. Grupos indígenas, corporações e associações são 

proprietárias do restante. As áreas florestais que possuem dimensão menor que 

20 ha compõem 25% de todas as florestas privadas (US DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2014). 

Apenas 8% das famílias e indivíduos detentores de áreas florestais 

possuem um plano de manejo escrito de suas áreas. Entretanto, esses 
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proprietários manejam 24% das florestas que compõem o patrimônio desse 

grupo. Em 2011, as florestas privadas contabilizaram 88% da colheita de 

madeira no país. As pessoas que colhem as árvores com fins comerciais detém 

aproximadamente dois terços da área florestal privada (US DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2014). 

As idades das florestas nos Estados Unidos variam bastante de região 

para região. No Sul, onde as plantações de pinus são submetidas a rotações 

mais curtas, 51% da região produtora de madeira possui menos de 40 anos, 

comparada a 20% no Norte e 22% no Oeste. Entretanto, 56% das regiões 

madeireiras no Norte possuem mais de 60 anos, onde no Sul, 27% estão acima 

de 60 anos e no Oeste 69% (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

Separando-se o país em Leste e Oeste, percebe-se que a maior parte 

de plantações florestais ocorrem no Leste, com aproximadamente 15% da região 

florestal plantada. No Oeste, plantações são efetuadas principalmente com o 

propósito de enriquecimento para catalização da regeneração natural. Assim, a 

maioria das florestas norte americanas são composições naturais de espécies 

nativas (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

Os Estados Unidos quantificam continuamente o crescimento de 

estoque de carbono através do inventário nacional realizado pelo Serviço 

Florestal norte americano. Atualmente, as florestas continuam a sequestrar mais 

carbono do que liberar na atmosfera em uma taxa de 15% por ano (US 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

De acordo com a Associação Americana de Floresta e Papel (American 

Forest and Paper Association), a indústria de base florestal emprega, 

aproximadamente, 1 milhão de trabalhadores (diretos e indiretos) e contribui com 

aproximadamente 6% do PIB nacional, o que a coloca no mesmo nível da 

indústria automotiva e de plásticos. A indústria florestal está entre os 10 

principais setores em 48 estados e movimenta mais de 200 bilhões de dólares 

por ano (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

No que tange os serviços ecossistêmicos, proporcionados pelas áreas 

florestais, existe uma grande variedade de programas federais para 

financiamento dos proprietários de áreas florestais. Os pagamentos por serviços 

ecossistêmicos (Payment for Ecosystem Services) começaram em 1985 com a 

criação do “Conservation Reserve Program” e atualmente existem 
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aproximadamente 20 programas federais para o pagamento por serviços 

ecossistêmicos diretamente aos proprietários privados de áreas florestais, para 

que os mesmos melhorem a qualidade do manejo florestal, mantenham as áreas 

florestais não utilizadas e consequentemente mantenham esses serviços sociais 

fornecidos pelos ecossistemas florestais. Além de programas federais, vários 

programas privados também atuam nos Estados Unidos para o pagamento por 

tais serviços. Ademais, existe um mercado bastante próspero, principalmente no 

Sul, onde caçadores pagam pelo direito de acesso às áreas com animais 

selvagens através de arrendamentos em áreas privadas florestais. Os 

programas Payment for Ecosystem Services nos Estados Unidos cresceram 

53% de 2005 a 2011 (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

 

4.3.2 Legislação e Técnicas 

 

A colheita de madeira ocorre em aproximadamente 4,5 milhões de ha 

anualmente. O regime de manejo de corte seletivo corresponde a 61% das áreas 

florestais, enquanto que o corte raso ocorre nos 39% remanescentes. Entende-

se, por corte seletivo, a remoção periódica de árvores individuais ou em 

pequenos grupos em uma floresta multiânea no intuito de aumentar a produção, 

estabelecer uma nova classe de idade ou de melhorar a floresta (NYLAND, 

2001). 

O corte raso prevalece principalmente nas plantações manejadas no Sul 

e nas áreas do Norte, onde espécies como Populus spp., Pinus banksiana e 

Abies spp., que necessitam de pleno sol para regeneração (pioneiras), estão 

sendo manejadas para produção de madeira. No Oeste, entretanto, nas áreas 

submetidas a corte raso, plantações são realizadas para aumentar a 

regeneração natural. A recessão recente do mercado imobiliário nos Estados 

Unidos reduziu em 20% a colheita florestal e impulsionou um sistema de manejo 

mais seletivo, respondendo diretamente à demanda do setor. Entretanto, o 

sistema de corte raso está retornando aos poucos e é esperado atingir um terço 

de todas as operações de manejo nos Estados Unidos (US DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2014). 

O Ato do Manejo de Floresta Nacional (National Forest Management Act) 

de 1976 é o principal estatuto, a nível federal, que governa a administração das 
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florestas nacionais. Esse ato requer que o Serviço Florestal norte americano 

desenvolva tecnologias e diretrizes para o manejo adequado das florestas 

nacionais, criando padrões para venda de madeira e políticas para a produção 

madeireira. Assim, um dos principais objetivos do referido ato, é impedir a 

degradação permanente das florestas nacionais pela retirada intensa de madeira 

das áreas e o corte raso. Esse ato constitui uma emenda ao Ato sobre o 

Planejamento de Recursos Naturais da Floresta e Pastagens (The Forest and 

Rangeland Renewable Resources Planning Act) de 1974. 

Segundo o ato mencionado, o Serviço Florestal tem a responsabilidade 

e a oportunidade de garantir que a nação mantenha seus recursos naturais 

conservados que garantirão sua perpetuidade para as próximas gerações. 

Assim, o Serviço Florestal, sendo uma agência do departamento de agricultura, 

tem autoridade sobre os assuntos que concernem o manejo nas florestas 

nacionais, além de realizar pesquisas e elaborar programas de cooperação 

social no setor de florestas. Ainda, o Serviço Florestal disponibiliza publicamente 

manuais e diretrizes para o manejo das áreas florestais para as diferentes 

regiões do país (US FOREST SERVICE, 1976). 

Os proprietários de áreas florestais privadas, que são produtores de 

madeira, devem agir alinhados com as leis federais e estaduais que governam 

suas atividades. Particularmente, se espécies ameaçadas estão presentes 

nessas propriedades, produtores devem se atentar ao Ato sobre Espécies 

Ameaçadas (Endangered Species Act) de 1973, realizado pelo Serviço de Vida 

Selvagem e Pesca (Fish and Wildlife Service). Para o caso de plantas, alguns 

pontos são relevantes no ato, como na seção 9, onde é descrito uma série de 

medidas protetivas às espécies ameaçadas; comércio, remoção, colheita e 

deterioração. A remoção de espécies ameaçadas é proibida nas florestas 

nacionais, entretanto, as áreas privadas são submetidas à legislação do estado 

no qual estão inseridas e pelo fato de poucos estados proibirem a colheita ou 

degradação de espécies de plantas ameaçadas (18 estados não possuem 

legislação que concerne a proteção de plantas ameaçadas), estas possuem 

proteção bastante reduzida nas áreas florestais privadas do país (US FISH AND 

WILDLIFE SERVICE, 1973). 

Na seção 10 do Ato são prescritas condições onde o Serviço de Vida 

Selvagem e Pesca poderá dar permissões para executar atividades proibidas no 
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Ato como remoção, comércio, dentre outros. As permissões podem ser obtidas 

para estudos científicos ou atividades que melhorem a propagação e 

sobrevivência de espécies. As plantas propagadas artificialmente, ou seja, 

plantadas, têm permissões de comércio interestadual e internacional, uma vez 

que entende-se que tais atividades reduzem a demanda por plantas coletadas 

no seu ambiente natural (US FISH AND WILDLIFE SERVICE, 1973). 

 

4.4 HUNGRIA 
 

4.4.1 Aspectos Gerais 
 

A Hungria possui aproximadamente 2 milhões de hectares de cobertura 

florestal, o que corresponde a aproximadamente 22% do território húngaro como 

um todo. Da superfície florestal no país, 57% pertencem ao Estado, 42% ao setor 

privado e o restante às comunidades (HUJBER et al., 2009). 

A distribuição da superfície florestal com relação a sua função primária 

na Hungria ocorre da seguinte maneira: 63% das florestas são destinadas à 

produção, 36% à proteção e 1% destinadas às atividades de bem estar social 

(HUJBER et al., 2009). 

Diferentemente de outros países europeus, a grande maioria das 

florestas da Hungria são compostas por espécies folhosas. Coníferas são 

principalmente consideradas como espécies introduzidas, embora uma pequena 

proporção das folhosas também são espécies introduzidas no país, como 

álamos melhorados (poplars) e acácias negras (black locust). A quase totalidade 

das florestas húngaras são consideradas como equiâneas e estabelecidas 

artificialmente, principalmente após a segunda guerra mundial, onde grande 

parte das florestas europeias foram dizimadas (FAO, 1995). 

As espécies com maior representatividade no território húngaro são os 

carvalhos, ocupando 34% de toda a superfície florestal. Também, as acácias 

negras têm distribuição bastante relevante, com 19% de cobertura, seguidas 

pelos álamos, com 10%. O setor florestal representa 3,2% no PIB nacional (FAO, 

1995). 

A Hungria conta com um mapeamento completo da sua cobertura 

florestal, com banco de dados contendo, entre outras informações, dados de 
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inventário, o proprietário da floresta e qual a destinação da madeira. A 

visualização das imagens, polígonos e acesso a esse banco de dados ocorre no 

site da ERDOTERKEP (2018). 

 

4.4.2 Legislação e Técnicas 

 

O setor florestal Húngaro está sob responsabilidade do Ministério da 

Agricultura, dividindo-se em 10 escritórios regionais e a sede em Budapeste 

(Serviço Florestal do Estaduais). Suas atividades incluem o registro de unidades 

de manejo florestal em propriedades privadas e organizações, melhoria de 

planos de manejo em qualquer tipo de propriedade florestal e respectiva 

inspeção da implementação dos planos de manejo no campo, assim como 

assegurar o funcionamento do sistema de incentivo financeiro ao setor (ATILLA 

LENGYEL, 2004). As áreas protegidas ficam sob responsabilidade do Ministério 

do Meio Ambiente. 

Após a segunda guerra mundial, o aumento da oferta de madeira tornou-

se o principal objetivo da política florestal na Hungria. Os benefícios dessa 

política incluíram mais de meio milhão de hectares de novas florestas no país 

(FAO, 1994). Em 1996 fora introduzido o Programa de Reflorestamento de longo 

prazo na Hungria, o qual estimou que 778 mil hectares de áreas de agricultura 

seriam reflorestadas num período de 35 a 50 anos, aumentando a superfície 

florestal para 27% do território húngaro, considerada como uma superfície 

“ótima”. No período entre 2001 e 2010 o governo plantara, aproximadamente, 15 

mil hectares de florestas por ano, atingindo 80% do que deveria ser plantado no 

período de acordo com o programa estabelecido em 1996 (HUJBER et al., 2009). 

A Lei Florestal atualmente em vigor foi promulgada em 1961. O principal 

objetivo desta lei é aumentar os recursos florestais, manter e intensificar as 

funções florestais e desenvolver um manejo harmônico com a vida silvestre. A 

Lei Florestal regula as florestas em crescimento, cortes nas beiras de estradas, 

vales, viveiros, áreas abertas envoltas por florestas e todas as terras sob manejo 

florestal. Alguns dos principais itens incluídos na Lei Florestal Húngara: i) as 

florestas podem ser convertidas para outro uso da terra somente após aprovação 

do órgão competente; ii) propriedade florestal superior a 400 ha deve empregar 

um profissional florestal; iii) os planos de manejo florestal devem ser aprovados 
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pelo Ministro da Agricultura; iv) os planos de manejo são financiados pelo Estado 

e são fornecidos gratuitamente; iv) os proprietários florestais devem seguir as 

recomendações do plano, e o Estado inspeciona as atividades dos proprietários 

através das Inspetorias Florestais Estaduais; v) o proprietário / usuário da 

floresta deve contribuir com uma soma (determinada pela extração madeireira 

envolvida) para um Fundo Especial de Manutenção Florestal; vi) os locais de 

extração de madeira devem ser reflorestados; vii) a silvicultura está sujeita ao 

Ministério da Agricultura (FAO, 1994). 

A técnica de manejo florestal vem sendo utilizada na Hungria há mais de 

200 anos. A metodologia empregada, a estratégia e o planejamento 

permaneceram relativamente inalterados ao longo desses anos e são baseados 

na teoria do manejo sustentável. Naturalmente, houve modernização dos 

métodos, intensidade, conceitos, fundos, dispositivos e estrutura organizacional, 

mas sem drásticas alterações (FAO, 1994). 

De forma resumida, o manejo florestal húngaro tem como 

características:  i) de acordo com a Lei Florestal, toda área florestal do país, 

independentemente de propriedade, está regulamentada por um plano de 

manejo; ii) quesitos técnicos (mapeamento, inventário, planejamento e plano de 

corte) são realizados a cada dez anos, enquanto a supervisão é feita 

anualmente; iii) o manejo é do interesse da sociedade, portanto, 100% dos 

custos operacionais para todos os proprietários são cobertos pelo orçamento do 

Estado; iv) o resultado, incluindo mapas, relatórios, planos e quadros 

estatísticos, é fornecido gratuitamente aos proprietários e agências de 

fiscalização; v) processamento de informações realizado de forma dinâmica, por 

meio de softwares que atualizam, anualmente, o banco de dados; vi) o 

planejamento do manejo é realizado por uma equipe independente daqueles que 

farão a supervisão, por sua vez realizado por Inspetores Estaduais locais 

independentes. 

O maior obstáculo para o pleno funcionamento e desenvolvimento do 

manejo florestal sustentável é a falta de conhecimento dos proprietários 

florestais que não possuem informações básicas sobre seus direitos, obrigações 

e possibilidades para transformar suas florestas em unidades de manejo 

sustentável. Neste contexto, a Lei de Florestas estabeleceu a figura do 

integrador florestal (Forestry Integrator). O integrador florestal é uma proposta 
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para permitir aos proprietários florestais o acesso ao conhecimento de manejo 

florestal através de profissionais habilitados. Esses profissionais podem auxiliar 

os proprietários através de consultorias e até mesmo com o planejamento total 

do manejo florestal em propriedades de 200 hectares até 4 mil hectares. Em 

2003 haviam 41 escritórios com integradores florestais na Hungria (ATILLA 

LENGYEL, 2004). 
 

4.5 CHILE 
 

4.5.1 Aspectos Gerais 

 

A superfície territorial do Chile possui 75,6 milhões de hectares, dos 

quais 22% correspondem a áreas florestais, ou seja, 16,7 milhões de hectares. 

Da cobertura florestal total no Chile, 81,4% é composta por florestas nativas. São 

florestas muito antigas caracterizadas por um grande número de espécies 

endêmicas de plantas e animais. Uma dessas espécies é Araucaria araucana 

(Mol.) C. Koch. Sua principal área de distribuição no Chile está localizada no 

centro-sul parte do país que também é a pátria da tribo indígena mapuche 

(HERRMANN, 2006). 

Entre as espécies mais conhecidas e utilizadas no território chileno estão 

as faias do Sul (Nothofagus spp.), os carvalhos (Quercus spp.), ulmos 

(Eucryphia spp.), casca-de-anta (Drimys spp.), entre outas (CONAF, 2013). 

No que tange os plantios florestais, o Chile possui uma superfície de 2,9 

milhões de hectares, onde estão presentes principalmente as espécies Pinus 

radiata e Eucalyptus globulus. O setor florestal é um pilar fundamental da 

economia chilena com uma participação de 3,1% no PIB nacional, conforme 

dados de 2010, gerando mais de 134 mil empregos diretos (CONAF, 2013). 

 

4.5.2 Legislação e Técnicas 

 

A principal normativa legal referente ao setor florestal chileno está 

contida na Lei 20.173 de 27 de março de 2007 (CHILE, 2007). Editada, 

incialmente em 1994 (Lei 19.300), essa lei for modificada e reeditada em 2007. 

Seu artigo 41 discorre que o uso e aproveitamento dos recursos naturais 
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renováveis se efetuarão assegurando sua capacidade de regeneração e a 

diversidade biológica a eles associados, em especial as espécies em perigo de 

extinção, vulneráveis e raras. O artigo 42 determina que o uso e aproveitamento 

dos recursos naturais exigirá um plano de manejo. 

Posteriormente edita-se a Lei n° 20.283 de 30 de setembro de 2008 

(CHILE, 2008), Lei sobre recuperação das Florestas Nativas e Fomento 

Florestal. O seu objetivo é a proteção, recuperação e melhoramento das florestas 

nativas, com o fim de assegurar a sustentabilidade florestal e política ambiental 

através do “Fundo de Conservação, Recuperação e Manejo Sustentável” e o 

“Fundo de Investigação Científica”, ambos administrados pela Corporação 

Nacional Florestal (CONAF – Corporacíon Nacional Forestal) (CONAF, 2013). 

No artigo 2º define-se, como plano de manejo, um instrumento que reúne 

os requisitos estabelecidos no corpo legal, planeja a gestão do patrimônio 

ecológico e o aproveitamento sustentável dos recursos florestais em uma 

determinada área. Será um plano de manejo florestal quando o objetivo for o uso 

da floresta nativa para obtenção de bens madeireiros e não madeireiros, 

considerando a multifuncionalidade das florestas e diversidade biológica (CHILE, 

2008). Ainda na Lei nº 20.283, capítulo II, regra-se sobre os critérios técnicos 

para a elaboração e aprovação de um plano de manejo. 

O artigo 19 proíbe o corte e remoção de indivíduos de espécies vegetais 

nativas classificadas nas categorias ameaçadas de extinção, vulnerável, rara, 

insuficientemente conhecida ou fora de perigo, bem como a alteração de seu 

habitat. Esta proibição não afeta os indivíduos, de tais espécies, plantados. A 

CONAF é a instituição responsável pelo Livro Vermelho e o enquadramento das 

espécies em tais categorias. 

A Lei 20.283 estabelece um Fundo de Conservação, Recuperação e 

Manejo Sustentável das Florestas Nativas, com um orçamento anual de 8 

milhões de dólares, o qual proporciona uma bonificação para cobrir o custo de 

atividades silviculturais que favoreçam a regeneração, recuperação ou proteção 

das formações xerofíticas de alto valor ecológico ou de florestas nativas de 

preservação, se orientem à obtenção de produtores florestais não madeireiros e 

se destinem ao manejo e recuperação de florestas nativas para fins de produção 

madeireira. A Lei estabelece que toda ação de corte de floresta nativa só poderá 

ser realizada mediante um plano de manejo aprovado pela CONAF, instrumento 
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que planifica a gestão do patrimônio ecológico e aproveitamento sustentável dos 

recursos florestais, resguardando deste modo a qualidade das águas e evitando 

a deterioração dos solos (CONAF, 2013). 

A Lei n° 20.283 contempla, ainda, um fundo anual destinado à 

investigação científica de florestas nativas para promover e incrementar os 

conhecimentos relativos aos ecossistemas florestais nativos, sua ordenação, 

preservação, proteção, crescimento e recuperação. Dentre as pesquisas 

financiadas por esse fundo encontram-se: a investigação científica e tecnológica 

e a proteção da biodiversidade dos ecossistemas, pesquisas e projetos de 

desenvolvimento tecnológico para proteção do solo, recursos hídricos, flora e 

fauna e os ecossistemas associados às florestas nativas, criação e 

estabelecimento de programas de capacitação, educação e transferência 

tecnológica em áreas rurais e avaliação dos efeitos das intervenções humanas 

nas florestas nativas (CONAF, 2013). 

Em relação à Araucaria araucana, pertencente ao mesmo gênero da 

espécie alvo deste estudo (Araucaria angustifolia), desde 1990, por meio do 

Decreto 43, ela foi classificada como um monumento nacional e está oficialmente 

protegida. Cortes estão proibidos. Atualmente, 48% dos remanescentes de área 

da Araucaria araucana estão contidos em áreas protegidas e unidades de 

conservação. 

Entretanto, povos indígenas, como os Mapuche, que vivem na porção 

centro-sul do Chile, totalizando mais de 1 milhão de pessoas, reivindicam o 

manejo da araucária. Além da proibição do corte, houve limitações legais ao 

acesso das sementes gerando, frequentemente, conflitos entre os Mapuches e 

as instituições governamentais (HERRMANN, 2006). 
 

4.6 COSTA RICA 
 

4.6.1 Aspectos Gerais 
 

A Costa Rica é uma divisão administrativa de 7 províncias, subdivididas 

em distritos. Relevo montanhoso, clima tropical, florestas tropicais e economia 

de exportação à base de café, banana e açúcar. Segundo o estudo cartográfico 

realizado em 2013, a Costa Rica possui uma superfície florestal de 3,9 milhões 
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de hectares. Do total da superfície florestal, entretanto, apenas 1,93% são 

compostas por plantações florestais. A maior superfície é representada por 

florestas maduras e florestas secundárias (bosques maduros e bosques 

secundários, respectivamente), representando 64,38% de todas as florestas. 

Estas duas tipologias florestais detém a maior diversidade de espécies, com 893 

espécies nas florestas maduras e 904 espécies nas florestas secundárias, para 

as árvores com diâmetro a altura do peito (DAP) acima de 2 cm (SINAC, 2015). 

Embora o país possua uma grande superfície florestal, relativamente a 

sua área, grande parte desses ecossistemas são fragmentados e existem 

poucas florestas com alta integridade. Os ecossistemas melhores conservados 

encontram-se geralmente em fortes pendentes, áreas inundadas ou nas áreas 

silvestres protegidas.  Existem 66 áreas naturais protegidas, dentre parques 

nacionais, refúgios e reservas públicas com grandes riquezas vegetais e animais 

(SINAC, 2015). 

Até a década de 80 o país teve mais de 40% de sua cobertura vegetal 

desmatada (maiores taxas de desmatamento mundial). Atualmente tem 51% de 

seu território conservado (floresta plantada e natural) – 44º lugar no ranking 

mundial de área conservada (1º país a reverter o desmatamento) (SINAC, 2015). 

As florestas plantadas surgiram para suprir a demanda de madeira 

nativa. Destacam-se os plantios de Gmelina arborea (60% da área de 

reflorestamento do país, destinada à serraria), Tectona grandis, Cordia aliodora 

e Terminalia amazonica (SINAC, 2015). 

No ano de 2014 foi registrado um aproveitamento de madeira de 558.271 

metros cúbicos, de onde a maior parte provém das plantações florestais (424.800 

metros cúbicos), seguido pela madeira sob a modalidade de sistemas 

agroflorestais (64.540 metros cúbicos) (SINAC, 2015). O setor florestal conta 

com uma participação de 4,4% no PIB nacional. 

A produção florestal da Costa Rica era suficiente para abastecer a 

demanda interna do país até o ano 2000. Após isto, as importações de produtos 

madeireiros aumentaram, fato ocasionado também pela proibição da retirada de 

madeira de áreas nativas após a década de 90. A licença para colheita florestal 

se tornou mais restrita após o ano de 2002 e, em muitos casos, permitida apenas 

para sistemas agroflorestais, fazendo com que as plantações florestais fossem 

a principal fonte de madeira para as indústrias (SÁNCHEZ et al., 2014). 
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Nas últimas décadas o país realizou avanços importantes em temas 

como a criação das áreas silvestres protegidas, recuperação da cobertura 

florestal, combate ao desmatamento e o corte ilegal, criação de legislação 

florestal assim como de instituições de apoio ao setor, manejo florestal 

sustentável de florestas naturais e plantações, desenvolvimento de instrumentos 

financeiros e de mercado para a conservação e recuperação de ecossistemas 

florestais, entre outros. A Costa Rica tem sido reconhecida internacionalmente 

por ser um país pioneiro em temas como a conservação através do 

estabelecimento de áreas protegidas, pagamentos por serviços ambientais e 

manejo sustentável de florestas primárias. 

Nos últimos 30 anos, o governo da Costa Rica compensa os 

proprietários de áreas verdes e plantações florestais através do programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PPSA). Este programa é realizado pelo 

Fundo Nacional de Financiamento Florestal, de acordo com a Lei Florestal n° 

7.575, que reconhece e recompensa financeiramente o papel de áreas privadas 

para a mitigação de emissão de gases de efeito estufa, proteção da água, 

biodiversidade, uso sustentável e a beleza cênica ao mesmo tempo que aporta 

benefícios econômicos para os proprietários (SÁNCHEZ et al., 2014). 

Um dos pilares do PPSA é ser um incentivo que funcione como meio 

para aumentar a cobertura florestal e consequentemente aumentar o sequestro 

de gás carbônico atmosférico. Ainda, os aspectos sociais são levados em 

consideração, uma vez que se trata da transferência direta de dinheiro para a 

conservação e aumento da cobertura florestal, objetivando impactar 

positivamente na redução dos níveis de pobreza e no desenvolvimento rural 

(SÁNCHEZ et al., 2014). 

O PPSA é direcionado para as propriedades privadas, com o objetivo de 

integrar considerações ambientais em áreas florestais fora das áreas protegidas 

pelo estado. Para participar, o proprietário florestal deve apresentar um plano de 

manejo preparado por um técnico florestal licenciado (regente), como 

discriminado no artigo 20 da Lei Florestal nº 7.575. No plano estarão descritas 

as propostas para o uso da terra, incluindo informações sobre posse da terra e 

acesso físico, topografia, tipos de solos, clima, drenagem, uso da terra atual, 

capacidade de uso da terra, planos para prevenção de incêndios, planos para 

erradicação de caça e colheita ilegal, assim como planejamentos de 
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monitoramento. Uma vez que o plano de manejo tenha sido aprovado, os 

proprietários florestais podem começar a adotar as práticas especificadas e 

receberem os pagamentos. O pagamento inicial pode ser requerido na 

assinatura do contrato, mas os pagamentos anuais subsequentes serão 

realizados após verificação das conformidades das atividades com o plano de 

manejo aprovado.  

O PPSA tem recebido crédito por ajudar a Costa Rica, conhecida por 

possuir uma das maiores taxas de desmatamento do mundo, a recuperar seu 

patrimônio florestal, atingindo taxas negativas de desmatamento nos anos 2000 

(PAGIOLA, 2008). 

 

4.6.2 Legislação e Técnicas 

 

A política florestal da Costa Rica atua através do Plano Nacional de 

Desenvolvimento Florestal, criado no ano de 2001. Atualmente há versões 

editadas em 2011 e 2020. O Plano busca fomentar a valorização dos recursos 

florestais, desenvolver políticas de crédito para este setor, fornecer condições 

para atrair investimentos privados, utilizar critérios de indicadores de 

sustentabilidade para promover maior consolidação de regimes voluntários, 

fortalecendo programas de controle de recursos florestais, seu monitoramento e 

manejo (SÁNCHEZ et al., 2014). 

Os órgãos ambientais que regram o país são: MINAET (Ministério de 

Ambiente, Energia e Telecomunicação), SINAC (Sistema Nacional de Áreas de 

Conservação), CONAGEBIO (Comissão Nacional para Gestão da 

Biodiversidade), COMCURE (Comissão para Gestão de Bacia Hidrográfica do 

Rio Reventazón), FONAFIFO (Fundo de Financiamento Florestal), SETENA 

(Secretaria Técnica Ambiental Nacional), Tribunal Ambiental Administrativo 

(cumprimento da legislação) e ONF (Escritório Nacional Florestal) (SÁNCHEZ et 

al., 2014). 

No que diz respeito às espécies ameaçadas de extinção, os gêneros 

Platymiscium, Dalbergia e Swietenia são bastante ameaçados devido à 

qualidade e beleza da madeira. Existem decretos para proteção de 18 espécies 

florestais ameaçadas de extinção na Costa Rica. A exemplo da espécie Dipteryx 
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panamensis, existem dois decretos regrando sobre o seu aproveitamento 

madeireiro e corte de indivíduos, evitando-os (SÁNCHEZ et al., 2014). 

Quanto à gestão das florestas naturais, existem pelo menos 1.600.000 

hectares de florestas primárias e secundárias em propriedades privadas com 

potencial para o manejo florestal sustentável. Apenas 20% das florestas das 

propriedades privadas recebem PPSA, a maioria na modalidade de proteção. A 

colheita em florestas manejadas é de aproximadamente 25.000 metros cúbicos, 

que equivalem a aproximadamente 2.000 hectares manejados. Com um ciclo de 

corte de 15 anos, menos de 2% da capacidade produtiva dessas florestas são 

aproveitadas. Ademais, sob o esquema do PPSA para o manejo de florestas, 

poucos hectares de florestas têm sido incorporados no manejo, o que evidencia 

que esta atividade não está sendo levada em consideração pelos donos de 

florestas (SÁNCHEZ et al., 2014). 
 

4.7 COLÔMBIA 
 

4.7.1 Aspectos Gerais 

 

De acordo com o último monitoramento realizado, para o ano de 2016, 

fora diagnosticado que 52% da área continental colombiana se encontra coberta 

por florestas naturais, aproximadamente 59,3 milhões de hectares 

(MINAMBIENTE, 2017). Desse total, 48,4 milhões de hectares são reservas 

florestais, sendo a maior parte incluída por meio da Lei n°02 de 1959 

(COLÔMBIA, 1959). As áreas de reserva florestal são áreas que, pela riqueza 

de suas formações vegetais e a importância estratégicas de seus serviços 

ambientais, são delimitadas e oficialmente declaradas pelo estado, com o fim de 

conservação e desenvolvimento sustentável (COLÔMBIA, 2006). Apenas o 

Ministério do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Territorial poderá 

declarar as áreas de reserva florestal de ordem nacional (COLÔMBIA, 2006). 

Dentro do Sistema de Parques Nacionais se protege uma superfície de bosques 

de 9,3 milhões de ha. 

A nível mundial o setor florestal contribuí com um PIB de 0,9% e 0,4% 

dos empregos gerados (MINAMBIENTE, 2017), com uma tendência estável, 

correlacionada com o setor da construção civil. Em termos de plantios florestais, 
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a Colômbia possui uma área de 568 mil ha, com destaque para o pinus, 

eucalipto, acácia, teca e gmelina. 

A Colômbia é um país extremamente diverso, com cerca de 10% da 

biodiversidade terrestre mundial. Entretanto, o ritmo acelerado do aumento de 

área destinada a atividade agrícola e pecuária, e exploração madeireira, causam 

perda de biodiversidade e transformam as coberturas naturais. Como 

consequência, estima-se uma taxa de desmatamento de, aproximadamente, 300 

mil hectares anuais (MINAMBIENTE, 2015). 

Prieto (2013) destacou a biodiversidade na Colômbia, onde se pode 

encontrar duas das mais importantes zonas de alta biodiversidade mundial: o 

corredor biogeográfico do Chocó e os bosques amazônicos. A Colômbia ocupa 

o primeiro lugar em número de anfíbios e aves; segundo lugar em plantas 

(perdendo, apenas, para o Brasil); terceiro lugar em répteis e quinto lugar em 

mamíferos. 

 

4.7.2 Legislação e Técnicas 
 

Com a criação do Ministério do Meio Ambiente em 1993 e a posterior 

Política Florestal de 1996, a Colômbia deu um passo importante em direção à 

ordenação florestal no território nacional. A estruturação legal da atividade 

florestal no país tem sua origem na Lei n° 02 de 1959 que fora responsável pela 

criação de zonas de reserva florestal e estabelecera a obrigação de elaborar 

planos de ordenação florestal, assim como a obrigação da apresentação de 

planos de manejo florestal para expedição de licença de exploração pelo 

Ministério da Agricultura (MINAMBIENTE, 2017).  

A ordenação florestal na Colômbia possui alguns princípios, dentre os 

quais: i) garantir o exercício da governança florestal em áreas ordenadas; ii) 

incorporar os planos de desenvolvimento, planos de vida e desenvolvimento 

étnico; iii) integrar o conhecimento local, tradicional, técnico e científico; iv) 

facilitar a tomada de decisões no que concerne o uso, manejo e conservação de 

recursos florestais; v) otimizar a aplicação de recursos financeiros, econômicos, 

humanos e técnicos relacionados ao setor florestal; vi) promover o cumprimento 

dos objetivos missionais das autoridades ambientais, em relação à 

administração, gestão e fomento dos recursos florestais; vii) identificar espécies 
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da flora silvestre madeiráveis e não madeiráveis que requerem proteção; viii) 

identificar espécies da flora silvestre madeiráveis e não madeiráveis, cujo 

aproveitamento, mobilização ou comercialização requerem vedações; ix) obter 

bases para gerar alternativas socioeconômicas para a região e o país, 

embasadas no manejo ou aproveitamento dos recursos florestais; x) atender as 

diretrizes de zoneamento e ordenamento das áreas de reserva florestal 

estabelecidas mediante a Lei n°02 de 1959 (MINAMBIENTE, 2017). 

Em 1996, a República da Colômbia, reconhecendo a necessidade de 

estabelecer uma política que abrangesse o espectro das atividades florestais, 

elaborou o documento da Política de Florestas. Um de seus princípios, o 

aproveitamento sustentável dos recursos florestais, é uma estratégia de 

conservação das florestas que requer um ambiente propício para as 

intervenções, uma tarefa conjunta e coordenada entre o Estado, a comunidade 

e o setor privado. O objetivo principal do documento é construir um cenário para 

o setor florestal com as principais finalidades: conservação das florestas, 

consolidação do setor na economia nacional e a melhoraria da qualidade de vida 

da população (COLÔMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

1996). 

Considerando que a maioria das florestas da Colômbia estão localizadas 

em áreas indígenas ou em terrenos destinados às comunidades negras, os 

aspectos relacionados à posse da terra e titularidade das florestas foram 

amplamente analisados, sendo propostos esquemas de manejo e administração 

florestal de acordo com as condições de cada região e tipo de propriedade. 

Ainda, segundo o documento, o conceito de função social e ecológica da 

propriedade será tratado como meio de estabelecer restrições ao uso das 

propriedades de maneira a garantir sua utilização sustentável, colocando em 

evidência o interesse social sobre o interesse particular (COLÔMBIA. Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1996). 

A Política Florestal da Colômbia destaca sua conformidade com a Lei n° 

70 de 1993, atestando que as atividades de aproveitamento florestal para fins 

comerciais devem garantir a persistência do recurso natural. Para tanto, a 

autorização dessas atividades se dará mediante planos de manejo sustentável 

aprovados pelo órgão competente. Nesse cenário, o documento estabelece que 

o Fundo Nacional Ambiental e o Fundo Nacional de Royalties financiarão 
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projetos de uso sustentável, conservação e manejo das florestas em áreas de 

domínio público (COLÔMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

1996). 

A Lei n°1.021 de 2006 é a lei do território colombiano que trata 

exclusivamente do regime florestal do país. O objetivo dessa lei é estabelecer o 

regime florestal nacional, de acordo com um conjunto coerente de normas legais 

e coordenações institucionais, com o fim de promover o desenvolvimento 

sustentável do setor florestal colombiano em face ao Plano Nacional de 

Desenvolvimento Florestal. Assim, a lei estabelece a organização administrativa 

necessária do Estado e regula as atividades relacionadas com as florestas 

naturais e as plantações florestais (COLÔMBIA, 2006).  

No artigo 2º da Lei n°1.021, onde se destacam os princípios e objetivos, 

pode-se contemplar o entendimento de manejo florestal como um instrumento 

de desenvolvimento sustentável. Descreve-se, como objetivo do manejo, a 

manutenção de um nível sustentável de produtividade dos recursos florestais 

madeiráveis e não madeiráveis e seus serviços ambientais, conservando 

substancialmente as qualidades originais dos ecossistemas, assim como a 

diversidade biológica (COLÔMBIA, 2006). 

Utiliza-se o conceito da FAO (Organização para Alimentação e 

Agricultura das Nações Unidas) para o manejo integral e sustentável dos 

ecossistemas florestais, conforme relatado por Prieto (2013), como um processo 

que se ocupa dos aspectos administrativos, econômicos, jurídicos, sociais, 

técnicos e científicos da conservação e utilização dos bosques e aspira que os 

bens e serviços provenientes das florestas satisfaçam as atuais necessidades e 

excedam sua disponibilidade e cobrimento das necessidades do 

desenvolvimento a longo prazo. 

A Lei n°1.021 estabelece que o Ministério do Meio Ambiente, Habitação 

e Desenvolvimento Territorial é a entidade com competência para formulação da 

política nacional de gestão sustentável das florestas naturais, proteção e 

restauração dos ecossistemas florestais degradados, sendo responsável pela 

expedição de normas para ordenação, proteção, controle, administração, 

conservação e aproveitamento sustentável. O Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, por outro lado, possui competências que concernem a 

produção agropecuária, florestal e pesqueira, sendo responsável pela 
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formulação da política nacional de produção florestal, elaboração das normas de 

fomentos e promoção das plantações florestais de caráter produtivo 

(COLÔMBIA, 2006). 

Existem 4 modos de obtenção do direito para aproveitamento de 

florestas naturais no território colombiano, sendo eles: i) pelo ministério da lei: é 

o uso costumeiro, gratuito e sem exclusividade dos recursos naturais de domínio 

público, realizado sem a necessidade de permissão para os habitantes do 

território nacional, para satisfazer suas necessidades elementares, de suas 

famílias e de seus animais de uso doméstico, desde que as disposições legais 

ou o direito de terceiros não sejam violados; ii) por autorização: é o 

aproveitamento florestal da propriedade privada que está condicionado por 

autorização prévia ao proprietário do imóvel, constituído por ato administrativo 

de outorga, conforme o regulamento e as normas subsidiárias da matéria; iii) por 

permissão: refere-se aos direitos de aproveitamento das florestas públicas sob 

condições de duração e volume assinalados por regulamento, declarado 

diretamente pela autoridade ambiental competente em virtude das razões 

devidamente justificadas no ato administrativo de outorga. Está inserido aqui o 

aproveitamento do tipo científico; iv) por concessão florestal: é o direito de 

aproveitamento comercial das florestas públicas para produção florestal e se 

obtém através de licitações públicas, cuja vigência e prorrogação serão 

estabelecidas conforme os ciclos de corte estabelecidos no plano de manejo 

florestal e os resultados das auditorias florestais (COLÔMBIA, 2006). 

É importante salientar que a Lei n° 1021 de 2006 estabelece que é direito 

exclusivo das comunidades afrocolombianas e indígenas o aproveitamento dos 

recursos florestais de seus territórios, desde que em consonância com as 

normas legais tutelares da conservação e aproveitamento sustentável dos 

recursos florestais (COLÔMBIA, 2006). 

Entretanto, atualmente, o Decreto nº1.791 de 1996 continua sendo o 

principal regulamento florestal no país. Este decreto estabelece os tipos de 

aproveitamento florestal, as atividades associadas ao aproveitamento e, em 

termos gerais, os requerimentos para obter licença para o aproveitamento, tanto 

de bosques naturais como de plantações florestais. 
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O artigo 5°, conforme citado por Hinestroza-Cuesta e Mena-Valencia 

(2011), do referido decreto estabelece as classes de aproveitamento florestal 

como: 
Aproveitamento único: é o aproveitamento que é realizado apenas uma 
vez, em áreas onde, com base em estudos técnicos, é evidenciada 
uma melhor aptidão dos solos para outros usos diferentes do uso 
florestal. Os aproveitamentos florestais únicos podem conter a 
obrigação de realizar a limpeza do terreno, ao término do 
aproveitamento.  
Aproveitamento persistente: aquele que é efetuado com critérios de 
sustentabilidade e com a obrigação de conservar o rendimento normal 
da floresta com técnicas silviculturais que permitam a sua renovação. 
Por rendimento normal da floresta se entende seu desenvolvimento ou 
produção sustentável de maneira a garantir a permanência da floresta. 
Aproveitamento doméstico: é o aproveitamento efetuado 
exclusivamente para satisfazer as necessidades domésticas sem que 
haja comercialização dos produtos florestais. 
Aproveitamento de árvores isoladas: é o aproveitamento de árvores 
isoladas da floresta natural situada em terrenos de domínio público ou 
em propriedades privadas que se encontram mortas por causas 
naturais, ou que por razões fitossanitárias requerem ser cortadas e, 
nesse caso, a autorização será concedida pelo órgão competente. 
Aproveitamento por ministério da lei: de acordo com o disposto no 
artigo 19 da lei n°70 de 1993, a utilização de recursos naturais 
renováveis para construção ou reparação de casas, cercas, canoas e 
outros elementos domésticos que fazem parte das comunidades 
negras de que trata a referida lei, é considerada como aproveitamento 
por ministério da lei. Nesse caso não são necessárias permissões nem 
autorizações e os produtos extraídas não poderão ser comercializados. 

 

4.7.3 Espécies Ameaçadas 
 

Com intuito de garantir a biodiversidade, a Colômbia é país membro da 

Convenção de Diversidade Biológica e da Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres. O país 

assumiu a meta de conservar in situ a biodiversidade, reduzir a perda de hábitat 

das suas espécies, complementar e atualizar a informação disponível e avaliar 

as populações naturais (MINAMBIENTE, 2015). Neste contexto, em 2007, se 

publicou o volume 4 do Livro Vermelho de Plantas da Colômbia (CARDENAS e 

SALINAS, 2007), composto pelas espécies madeiráveis ameaçadas, utilizando 

tais dados para subsidiar a Resolução nº 1.912 de 2017 (COLOMBIA. Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017), declarando-se as espécies 

madeiráveis com algum grau de ameaça no território nacional. O Livro Vermelho 

de Plantas da Colômbia  (CARDENAS e SALINAS, 2007) registra 34 espécies 

madeiráveis categorizadas como ameaçadas. 
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Assim como no Brasil, a Colômbia adota a metodologia de 

enquadramento da IUCN. O artigo 3º da Resolução 1.912 de 2017 (COLOMBIA. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) estabelece que uma 

espécie está ameaçada quando suas populações naturais se encontram em 

risco de desaparecer por cumprir com algum dos seguintes critérios: i) rápida 

redução em tamanho populacional; ii) área pequena, fragmentada, em redução; 

iii) população pequena ou em redução; iv) população ou área muito pequena; v) 

análise de viabilidade populacional.  

O artigo 4º da Resolução 1912 de 2017 (COLOMBIA. Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) estipula-se três diferentes grupos de 

enquadramento: a) Criticamente em Perigo (CR): risco de extinção 

extremamente alto, b) Em Perigo (EN): risco de extinção muito alto, c) Vulnerável 

(VU): risco de extinção alto. Nesta Resolução, não se faz restrições ao manejo 

das espécies ameaçadas. 
 

4.8 AUSTRÁLIA 
 

4.8.1 Aspectos Gerais 
 

A Austrália possui 134 milhões de hectares de floresta, cobrindo 17% da 

área terrestre do país. Essa área representa, aproximadamente, 3% das 

florestas do mundo, sendo a sétima maior área florestal mundial (ABARES, 

2018). As áreas com florestas são divididas em três categorias: florestas nativas 

com 132 milhões de hectares (98% da área florestal); plantios comerciais com 

1,95 milhões de hectares (1,5% da área florestal) e outras florestas com 0,47 

milhões de hectares (0,4% do total). As florestas nativas, a maior categoria de 

florestas da Austrália, é dominada por florestas de eucalipto (101 milhões de 

hectares) e florestas de acácia (11 milhões hectares). 

Por detentor, a maior parte das florestas nativas (88 milhões de hectares) 

são privadas e arrendadas. A área dentro de reservas naturais de conservação 

somam 22 milhões de hectares e a área de múltiplos usos públicos é de 10 

milhões de hectares (ABARES, 2018). 

Entre 2015 a 2016, a área nativa total da Austrália, sem restrições legais 

ou proibições para uso madeireiro, totalizava 83,6 milhões de hectares. Essa 
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área compreendia, predominantemente, florestas arrendadas, florestas privadas 

e florestas públicas de uso múltiplo. O uso madeireiro não é permitido em 

reservas naturais de conservação, em todos as jurisdições do país (ABARES, 

2018).  

A extensão territorial de florestas nativas disponíveis e adequada para 

produção madeireira é de 28,1 milhões de hectares. Desse total, 6,3 milhões de 

hectares correspondem a florestas nativas públicas. O valor anual de área 

cortada, nessas florestas, foi de 78 mil hectares, entre 2015 a 2016 (ABARES, 

2018). 

Durante o período de 2015 a 2016, a Austrália colheu 30,1 milhões de 

m³, sendo 4,1 milhões de m³ de madeira nativa, 9,8 milhões de m³ de plantios 

florestais de coníferas e 16,2 milhões de m³ de plantios florestais de folhosas. 

Portanto, os plantios representaram 86% da madeira total cortada (ABARES, 

2018). O valor da madeira cortada, neste período, foi de 2,3 bilhões de dólares; 

o valor de produção das indústrias de base florestal foi de 23,7 bilhões de 

dólares. Assim, a representatividade dos produtos florestais gerados no país 

contribuíram com 0,52% do PIB australiano (ABARES, 2018). 

 

4.2.2 Legislação e Técnicas 
 

A Austrália possui três níveis de governo: federal, estadual ou territorial 

e local (municipal ou regional). O governo estadual ou territorial possui a 

responsabilidade pela regularização fundiária e manejo da terra, incluindo o 

manejo florestal. O governo federal possui atuação limitada no gerenciamento 

florestal podendo, eventualmente, influenciar por meio do poder legislativo 

associados a assuntos externos (particularmente tratados e acordos 

internacionais), licenciamento de exportação de mercadorias, impostos e 

conservação da biodiversidade e por meio de programas de gastos direcionados 

para atender aos objetivos ambientais, sociais ou econômicos (ABARES, 2018). 

Todos os estados e territórios, além do governo federal, possuem 

legislação que apoia a conservação e o gerenciamento sustentável das florestas 

da Austrália. As florestas nativas públicas, incluindo aquelas mantidas em 

reservas de conservação da natureza e disponíveis para produção madeireira, 

são governadas e gerenciadas de acordo com estruturas regulatórias estaduais 
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ou territoriais e planos de gerenciamento. A gestão de florestas em terras 

privadas também é regulada por atos do parlamento (ABARES, 2018). 

A política florestal australiana, assim como o manejo florestal, é guiada 

pela Declaração Nacional de Política Florestal (AUSTRÁLIA, 1992) assinada em 

conjunto pelo governo federal australiano e pelos governos estaduais e 

territoriais. Esse documento compromete, aos governos federal e estadual, 

informar sobre o estado das florestas a cada cinco anos. Além disso, prevê-se, 

em lei, que o governo deve disponibilizar ao público informações para 

monitoramento, por meio de relatórios nacionais e regionais, que compreenda a 

totalidade das florestas australiana. 

Assim, o país passou a empregar e disponibilizar relatórios intitulados 

State of the Forests Report (SOFR). Tais relatórios contêm uma série de 

indicadores sociais, econômicos e ambientais, com intuito de avaliar o estado da 

floresta ao longo dos anos. São destinados ao governo, à indústria, partes 

interessadas e a comunidade em geral (ABARES, 2018). Alguns estados 

também publicam relatórios quinquenais do estado das florestas, com base em 

uma estrutura de critérios e indicadores semelhantes à série SOFR nacional. 

O relatório SOFR nacional apresenta dados sobre todas as florestas da 

Austrália, públicas e privadas; e florestas geridas tanto para conservação quanto 

para produção. Para subsidiar os resultados do relatório, a Austrália realiza o 

inventário florestal nacional, primeiramente estabelecido em 1988. Ele é 

coordenado por um comitê composto por membros do governo federal, estadual 

e instituições envolvidas no gerenciamento de informações florestais e manejo. 

O inventário florestal nacional vem sendo conduzido há mais de um século na 

Austrália, principalmente nas florestas públicas nativas destinadas à produção e 

nos plantios e, em menor grau, nas reservas de conservação da natureza. Pouco 

se sabe sobre as florestas nativas da Austrália em terras privadas ou arrendadas 

(ABARES, 2018). 

O conceito de florestas de produção sustentável é definido como uma 

área que garanta a manutenção do funcionamento do ecossistema florestal 

como um todo e o fluxo de produtos possa continuar indefinidamente sob uma 

dada estratégia de manejo e conjunto de objetivos de uso sustentável. A 

produção sustentável é calculada como o volume de madeira que pode ser 

removido em uma área anualmente a partir de uma área de floresta, garantindo 
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a manutenção do funcionamento do sistema florestal nativo como um todo e o 

fornecimento de produtos de madeira em perpetuidade. Os estados nos quais 

ocorre a extração de florestas nativas em terras públicas têm processos formais, 

respaldados por uma estrutura regulatória (incluindo legislação, planos de 

manejo, códigos de práticas e políticas não legislativas), que permitem o cálculo 

de rendimentos sustentáveis de florestas nativas, as quais são gerenciadas 

publicamente (ABARES, 2018). 

Em 2016, um total de 43 milhões de hectares (32% das florestas 

australianas) estavam cobertos por planos de manejo, reportando um acréscimo 

de 22% das em relação aos dados publicados em 2013. Uma área florestal com 

um plano de manejo possui um planejamento de longo prazo, o qual é 

documentado e revisado periodicamente, contendo objetivos claros das 

atividades. Os planos de manejo podem prescrever diferentes sistemas 

silviculturais nas florestas nativas, tais como: corte raso, seleção individual, 

seleção em grupo, corte e condução de rebrota e corte e manutenção de porta 

sementes (ABARES, 2018). 

Em relação à elaboração da lista de espécies ameaçadas de extinção, 

atribui-se essa responsabilidade aos estados e territórios. Considera-se como 

ameaçada as espécies com número reduzido de indivíduos, extensão territorial 

limitada ou fragmentada e baixa variabilidade genética. A lista de flora vascular 

australiana contém 1.075 indivíduos. Para reverter o quadro de ameaça, o país 

adotou uma política de estratégia de conservação da biodiversidade 

(AUSTRÁLIA, 2019). O documento possui medidas formais para serem 

implementadas nos estados com intuito de reduzir o risco de perda de variação 

genética nas espécies ameaçadas, incluindo os planos de recuperação de 

espécies ameaçadas, restauração de habitats, corredores da vida selvagem, 

mecanismos de movimentação de animais, programas de coleta de sementes, 

manejo de habitat e populações sob sistemas de manejo florestal e o sistema de 

reservas nacionais. O status geral dos recursos genéticos florestais da Austrália 

estão descritos e inseridos como um indicador do SOFR (ABARES, 2018). 
 

4.9 BRASIL 
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4.9.1 Aspectos Gerais 
 

O Brasil possui 58% do seu território coberto por formações florestais, o 

que corresponde a aproximadamente 493,5 milhões de hectares; a segunda 

maior área florestal do mundo, atrás apenas da Rússia (BRASIL. Ministério do 

Meio Ambiente. Serviço Florestal Brasileiro, 2016b). Embora com uma área 

florestal expressiva, a distribuição das florestas no território brasileiro não é 

uniforme, de tal maneira que a maior parte das florestas se encontram na região 

amazônica. Como cita Almeida et al. (2015), o volume médio das florestas na 

Amazônia é de 262 m3/ha, dos quais 10% correspondem a volumes comerciais 

e, apesar desse elevado estoque madeireiro, a floresta pouco contribui para o 

desenvolvimento da região, mesmo que essas florestas sejam as maiores 

produtoras de madeira tropical do mundo.  

Segundo o relatório anual da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) de 

2017 (IBÁ, 2017), o setor de florestas plantadas no território brasileiro contabiliza 

7,84 milhões de hectares de florestas, ou seja, aproximadamente 1,59% da 

cobertura florestal total do território nacional. Ainda, no relatório, afirma-se que o 

setor é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais e 

contribui com 6,2% do PIB industrial do país.  

De acordo com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP), o 

Brasil possui uma área de 313 milhões de hectares de florestas sob jurisdição 

das esferas federais, estaduais e municipais. Da área de florestas públicas, 243 

milhões de hectares são florestas destinadas, isto é, áreas florestais que 

apresentam destinação e dominialidade específica, destinadas à conservação 

da natureza e uso de comunidades tradicionais. A área restante enquadra-se em 

áreas arrecadadas pelo poder público e que ainda não receberam destinação 

específica e áreas de dominialidade indefinida, conhecidas como áreas 

devolutas (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Serviço Florestal Brasileiro, 

2016c). Assim, por subtração, 180,8 milhões de hectares de florestas estariam 

em propriedades privadas.  

Ainda, segundo o Serviço Florestal Brasileiro, em 2017, o Brasil contava 

com uma área de 1,02 milhões de hectares de florestas públicas sob regime de 

concessão que serão manejadas por dez empresas em um período de 40 anos. 

São seis Florestas Nacionais localizadas no estado do Pará e no estado de 
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Rondônia. Em 2013, segundo o documento federal Florestas do Brasil (BRASIL. 

Ministério do Meio Ambiente. Serviço Florestal Brasileiro, 2013), o Brasil possuía 

622,2 mil hectares de florestas sob regime de concessão e no ano de 2011, 

apenas na área de produção florestal em florestas nativas, possuía registro de 

7.742 empregos formais, sendo que o setor florestal como um todo gerava 

673.167 empregos formais na época.  

 

4.9.2 Legislação e Técnicas 
 

4.9.2.1 Artigo 31 da Lei n° 12.651 de 2012 
 

Com a promulgação da Lei n° 12.651 em maio de 2012 (BRASIL, 2012), 

fora instaurado o Novo Código Florestal Brasileiro. Particularmente, no 

documento, no capítulo VII, artigo 31, constituído por 7 parágrafos, é 

contemplado o tema da exploração florestal, onde especifica-se que a 

exploração florestal em florestas nativas, de domínio público ou privado, deverá 

ocorrer apenas sob licenciamento expedito pelo órgão competente do SISNAMA, 

mediante aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, 

contemplando técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo 

compatíveis com os ecossistemas que a cobertura arbórea forme. 

O parágrafo primeiro do artigo 31 contempla os fundamentos técnicos e 

científicos que o plano de manejo florestal sustentável deverá atender (BRASIL, 

2012). 
§1° O PMFS atenderá os seguintes fundamentos técnicos e científicos: 
I – caraterização dos meios físicos e biológico; 
II – determinação do estoque existente; 
III – intensidade de exploração compatível com a capacidade de 
suporte ambiental da floresta; 
IV – ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do 
volume de produto extraído da floresta; 
V – promoção da regeneração natural da floresta; 
VI – adoção de sistema silvicultural adequado; 
VII – adoção de um sistema de exploração adequado; 
VIII – monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente; 
IX – adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais 
(BRASIL, 2012). 

 

Conforme o segundo parágrafo do artigo 31, a aprovação do plano de 

manejo sustentável, pelo órgão competente do SISNAMA, confere ao seu 
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detentor a licença ambiental para a prática do manejo sustentável, não se 

aplicando outras etapas de licenciamento ambiental.  

O terceiro parágrafo estabelece que o detentor do PMFS deverá 

encaminhar ao órgão competente anualmente um relatório com a descrição das 

atividades realizadas e informações sobre toda a área de manejo florestal 

sustentável. 

O quarto parágrafo determina que o PMFS será submetido a vistorias 

técnicas para verificação das atividades desenvolvidas na área de manejo 

florestal. O quinto parágrafo afirma que disposições diferenciadas serão 

estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo sobre os PMFS de acordo com a 

escala: empresarial, pequena escala e comunitário. 

O sexto parágrafo estabelece que procedimentos simplificados de 

elaboração, análise e aprovação dos PFMS deverão ser estabelecidos pelos 

órgãos competentes do SISNAMA para fins de manejo florestal em pequenas 

propriedades ou em posse rural familiar. 

Por fim, o sétimo parágrafo estabelece que compete ao órgão federal do 

meio ambiente a aprovação de PMFS incidentes em florestas públicas de 

domínio da União (BRASIL, 2012). 

 

4.9.2.2 Lei Estadual do Paraná n° 11.054 de 1995 
 

Catalisada pelos movimentos ambientalistas e sociais na década de 90, 

em janeiro de 1995 fora promulgada a Lei Estadual n° 11.054. Esta introduziu 

uma reestruturação administrativa no IAT, concluída pelo Decreto 884, de junho 

de 1995. A partir desses instrumentos legais, o IAT passou a operar com quatro 

novas diretorias: Diretoria Administrativa Financeira (DIAFI), Diretoria de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP), Diretoria de Controle e Recursos 

Ambientais (DIRAM) e Diretoria de Desenvolvimento Florestal (DEDEF). Assim, 

a política de desenvolvimento florestal do estado passou a contar com novos 

programas focados na recuperação e gestão dos recursos florestais (DOS 

SANTOS e NOGUEIRA, 2007). 

A Lei Estadual 11.054 estabelece as diretrizes para o manejo de 

essências florestais nativas através de procedimentos técnicos que respeitem os 
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princípios de utilização sustentável dos recursos. Especificamente, no capítulo I, 

art. 1o, é estabelecido: 
As florestas existentes no território paranaense e as demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens 
de interesse comum a todos os habitantes do Estado, exercendo-se os 
direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e 
especialmente esta Lei Florestal do Estado estabelece (PARANÁ, 
1995). 

 

Ademais, o artigo 3º do capítulo I afirma que a autorização para 

exploração de remanescentes de floresta nativa do estado ocorrerá somente 

mediante técnicas de manejo aprovadas. 

O capítulo II da referida lei versa sobre a proteção florestal e, no artigo 

1º, estabelece: 
Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte por ato do poder 
público, ouvida a autoridade florestal, por motivo de sua localização, 
raridade, beleza, importância científica ou interesse cultural e histórico 
(PARANÁ, 1995). 
 

O capítulo III concerne os aspectos educacionais, de pesquisa e 

divulgação, estabelecendo em seus artigos a responsabilidade do Estado na 

criação de programas de educação ambiental para promoção da 

conscientização pública e princípios que ressaltem os valores da floresta. 

No capítulo IV são estabelecidas as diretrizes legais do reflorestamento, 

manejo e exploração. Especificamente, o artigo 36 estabelece que as florestas 

de mata atlântica não incluídas em áreas de preservação permanente são 

susceptíveis de exploração desde que através de técnicas de manejo que 

garantam a estabilidade e perpetuidade do ecossistema, obedecendo as leis 

federal e estadual e normas estabelecidas pelo Poder Executivo. 

No que concerne as formações florestais nativas em que a espécie 

Araucaria angustifolia ocorre, o artigo 37 estabelece:  
 

Não poderão ser desmatadas de forma a provocar a eliminação 
permanente dessas florestas, tolerando-se somente a exploração 
racional desta, observadas as prescrições ditadas pela técnica, com a 
garantia de permanência dos maciços em boas condições de 
desenvolvimento e produção (PARANÁ, 1995). 
 

Ainda, parágrafo I do art. 37, precisa que deverão ser mantidos um 

mínimo de dez indivíduos por hectare nas áreas exploradas, a fim de garantir 

porta-sementes e material genético e, no caso em que sejam constatados 
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indivíduos estagnados ou em fase senil. O parágrafo II determina que os 

mesmos poderão ser substituídos através de adensamento ou enriquecimento, 

com uma população mínima média de 100 indivíduos por hectare. 

No art. 40 é determinado que a manutenção ou reposição de, pelo 

menos, dez árvores por hectare de espécies consideradas de relevância 

econômica e ecológica, deverá ser prevista no manejo de florestas nativas em 

áreas de reserva legal. Ademais, para áreas de florestas subtropcais, as árvores 

previstas no artigo deverão ser preferencialmente das espécies de Araucaria 

angustifolia, Ocotea porosa, Tabebuia spp. ou Cedrella fissilis, porém a 

autoridade florestal poderá determinar espécies de maior relevância para o 

cumprimento do artigo em função das diferentes regiões do Paraná. Por fim, as 

propriedades com menos de 15 hectares não estão concernidas pelo artigo 40. 

O artigo 241 da Constituição Estadual do Paraná estabelece: 

 
É assegurado aos proprietários de um único imóvel rural, com área 
inferior a 15 (quinze) hectares, que tenham título definitivo expedido 
até 31 de dezembro de 1988, o direito de, excluídas as matas ciliares, 
utilizarem, no máximo, 80% da área para atividade agropecuária, 
desde que não averbada no registro de imóveis como de preservação 
permanente (PARANÁ, 1989). 

 

Nesse contexto, o art. 49, da Lei 11.054, determina que os proprietários 

de imóveis rurais com até 15 hectares de área total não necessitarão de 

autorização prévia da autoridade florestal, desde que se observe a manutenção 

da reserva legal e proteção das áreas de preservação permanente. 

Os capítulos V e VI, da Lei 11.054, detalham as diretrizes para as taxas 

e programas de estímulo e controle e fiscalização, respectivamente. 

No capítulo VII, das disposições gerais, no art. 70, estabelece-se: 

 
As áreas naturais protegidas em função de legislação anterior deverão 
ser reclassificadas, no todo ou em parte, dentro das determinações 
desta Lei e referendadas pelo CEMA - Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, no prazo de 1 (um) ano a partir de sua promulgação, 
integrando-se ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(PARANÁ, 1995). 

 

4.10 ANÁLISE COMPARATIVA 
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O Brasil, tendo a segunda maior área florestal no planeta, possui elevado 

potencial para incluir o manejo florestal como um de seus importantes vetores 

de desenvolvimento econômico. No entanto, observa-se uma estagnação no 

desenvolvimento do setor, uma vez que a representatividade das florestas 

naturais na economia nacional é bastante inexpressiva devido à inexorabilidade 

da percepção social de que o manejo não é uma rota de geração de renda 

sustentável. Entretanto, é factível apresentá-lo como uma ferramenta de 

desenvolvimento social, econômico e ambiental, uma vez que esses três fatores 

estão tacitamente contidos na ideia de manejo florestal.  

Neste ínterim de discussão sobre o manejo do manejo, desenrolou-se o 

capítulo da tese, com o intuito primordial de entender, comparativamente, 

aspetos técnicos e legais de países com tradição florestal com o Brasil. De forma 

resumida, as Tabelas 1 e 2 apresentam os principais dados coletados em cada 

país selecionado, no que tange aspetos físicos (área de cobertura, espécies e 

PIB) e aspectos técnicos e legais.  

 

TABELA 1 – RESUMO DOS ASPECTOS GERAIS 

PAÍS 
ÁREA 

COBERTURA 
NATIVA 

REPRESENTA-
TIVIDADE DA 
ÁREA NATIVA 

REPRESENTA-
TIVIDADE EM 

ÁREA 
PÚBLICA 

ESPÉCIES 
PRINCIPAIS PIB 

Alemanha 11,4 Mha 32% 51% picea, pinus, fagus, 
quercus 3,4% 

Canadá 347,6 Mha 36% 90% abetos, álamos, pinus, 
faias, bétulas 

8 a 
10% 

Estados 
Unidos 310 Mha 32% 32% pinus e populus 6% 

Hungria 2 Mha 22% 57% carvalho, acácia, 
álamo 3,2% 

Chile 16,7 Mha 22% - pinus, eucalipto, faias, 
carvalho 3,1% 

Costa Rica 3,9 Mha 64% 51% gmelina, teca e cordia 4,4% 

Colômbia 59,3 Mha 52% 82% pinus, eucalipto, 
acácia, teca e gmelina 0,9% 

Austrália 134 Mha 98% 34% eucalipto e acácia 0,52% 

Brasil 493,5 Mha 58% 64% eucalipto e pinus 6,2% 
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TABELA 2 – RESUMO DOS ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS 

PAÍS TÉCNICAS DE 
MANEJO 

GESTÃO FLORESTAL  PLANOS DE 
MANEJO 

ESPÉCIES 
AMEAÇADAS 

Alemanha Manejo individual 
(Naturnah). Corte 
raso é restringido por 
lei 

Legislação federal vaga 
com padrões 
delegados aos estados  
 

Propriedade com 
>100ha: 
obrigatoriedade do 
plano de manejo | 
menores: pode ser 
requerido 

A exemplo das 
faias: possui política 
pública de 
recuperação, porém 
continuam a ser 
manejadas 

Canadá Corte raso, com 
regeneração artificial, 
natural, ou uma 
combinação das 
duas 

Legislação federal vaga 
com padrões 
delegados às 
províncias 

Diretrizes e normas 
para o manejo 
florestal é 
responsabilidade da 
província à qual o 
manejo será 
executado 

Orientação federal 
para a proteção de 
espécies 
ameaçadas, porém 
cada província 
detém autoridade 
para legislar sobre o 
tema 

Estados 
Unidos 

Corte seletivo e corte 
raso. A cargo do 
proprietário desde 
que dentro da lei 

Serviço Florestal 
estabelece as normas 
para o manejo 

Segue-se as 
diretrizes do Serviço 
Florestal, não 
obrigatório 

18 estados não 
proíbem o corte de 
espécies 
ameaçadas 

Hungria Diferentes sistemas 
silviculturais, a 
depender da região 
onde o manejo será 
executado 

Setor sob 
responsabilidade do 
Ministério da 
Agricultura 

Toda área deve 
possuir um plano de 
manejo sustentável 
aprovado, fornecido 
pelo próprio Estado 

Maior parte das 
florestas 
introduzidas 
artificialmente. Sem 
legislação explícita 

Chile Plano de manejo 
sustentável individual 
que garante a 
manutenção da 
biodiversidade 

Gestão Florestal 
inseridas no Ministério 
da Agricultura por meio 
da Corporación 
Nacional Forestal  

Regramento técnico 
para planos de 
manejo definido em 
lei 

Proibido por lei. 
Com exceção das 
espécies 
ameaçadas que são 
plantadas 

Costa 
Rica 

Plano de manejo 
sustentável individual 
que garante a 
manutenção da 
biodiversidade 

Manejo somente por 
meio de plano de 
manejo sustentável 
aprovado por órgão 
competente 

Regramento técnico 
para planos de 
manejo definido em 
lei 

Evita-se o corte de 
indivíduos mediante 
decretos 

Colômbia Plano de manejo 
sustentável individual 
(conceito da FAO) e 
corte raso restrito 
aos plantios 

Gestão Florestal 
inserida no Ministério 
do Meio Ambiente e no 
Ministério da 
Agricultura 

4 modos de 
aproveitamento das 
florestas: ministério 
da lei / autorização / 
permissão / 
concessão florestal 
 

Não há restrições 
ao manejo de 
espécies 
ameaçadas 

Austrália Diferentes sistemas 
silviculturais, a 
depender da região 
onde o manejo será 
executado 

Governo federal com 
atuação limitada e 
estados com 
incumbência de 
regularização fundiária 
e manejo florestal 

Segue-se as 
diretrizes acordadas 
entre o órgão federal 
e o estadual, não 
obrigatório 

Medidas formais 
devem ser 
implementadas nas 
diferentes regiões 
sob manejo e 
espécies são 
monitoradas 

Brasil Manejo seletivo, 
mediante plano de 
manejo sustentável e 
corte raso restrito 
aos plantios florestais 

Gestão Florestal 
inseridas no Ministério 
do Meio Ambiente em 
nível federal e estadual 

Obrigatoriedade de 
um plano de manejo 
aprovado pelo órgão 
competente 

Manejo proibido, via 
ato administrativo 
(portaria), às 
espécies 
ameaçadas 

 

De fato, o Canadá, onde a maior parte das florestas estão sob jurisdição 

pública, possui um setor florestal bastante expressivo na economia nacional, 
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onde os produtos florestais representam até 7% das exportações realizadas pelo 

país e 85% da madeira colhida é proveniente do manejo realizado nas florestas 

sob jurisdição de suas províncias. Ainda, no cenário alemão, onde 48% das 

florestas estão situadas em áreas privadas, existe um expressivo sistema de 

manejo, baseado na seleção de árvores individuais que tenham atingindo um 

diâmetro mínimo, que opera sobre as florestas naturais. Ademais, na Alemanha, 

o manejo florestal parece ser altamente incentivado devido ao grande espectro 

de instituições públicas que atuam na administração da produção florestal. 

Como já explorado anteriormente no presente texto, o manejo florestal é 

uma ferramenta altamente eficiente no que concerne a associação entre 

equilíbrio dos ecossistemas florestais e a atividade econômica. À título de 

exemplo, o avanço da deterioração de florestas no território chileno fora 

confrontado com dispositivos de ordem legislativa direcionados à 

sustentabilidade florestal, especificamente a Lei n° 20.283 de 2008 que dera 

origem ao “Fundo de Conservação, Recuperação e Manejo Sustentável” e o 

“Fundo de Investigação Científica”. O espectro da legislação chilena orientado 

ao meio ambiente é fundamentado no fato de que o manejo sustentável é, 

também, um instrumento de conservação, sendo o mesmo aprovado mediante 

planos de manejo alinhados com as técnicas adequadas. Não obstante, nos 

Estados Unidos da América, onde a indústria de base florestal contribui com 

aproximadamente 6% do PIB nacional e emprega cerca de 1 milhão de 

trabalhadores, os proprietários de áreas florestais têm a possibilidade de 

requerer pagamentos por serviços ecossistêmicos para que possam melhorar a 

qualidade do manejo florestal utilizado e conservem esses ecossistemas. 

No que tange os pagamentos por serviços ecossistêmicos, a Costa Rica 

tem recebido bastante crédito atingindo, inclusive, em anos recentes, taxas 

negativas de desmatamento. Entretanto, como já apontado, o potencial de 

aproveitamento das florestas através de manejo sustentável não tem sido 

considerado no país, provavelmente pelo fato de que os pagamentos por 

serviços ambientais para os proprietários florestais forneçam uma fonte de renda 

mais simplificada.  

No Brasil, por outro lado, o dispositivo de pagamentos por serviços 

ambientais é pouco desenvolvido e, associado à intensa burocracia relativa às 

intervenções em florestas naturais através de planos de manejo sustentável, 
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tensiona a relação entre desenvolvimento econômico e conservação dos 

ecossistemas gerando um cenário propício à transgressão legal. Esse cenário é 

evidenciado no tratamento corrente da Floresta Ombrófila Mista no sul do país, 

onde, devido ao grande desestímulo imposto aos proprietários florestais, o 

conhecimento técnico acerca dessas formações florestais é inaproveitado e o 

manejo sustentável, portanto, inviabilizado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Manejar florestas para geração de produtos e serviços é uma estratégia 

viável para alcançar os objetivos de conservação e desenvolvimento? Eis uma 

pergunta que parece não ter resposta.  

Inúmeros são os estudos que comprovaram a importância do manejo 

florestal para a regeneração, em especial à espécie foco deste estudo, a 

araucária. Mas no Brasil, o manejo é visto, na maioria das vezes, como o grande 

causador de desmatamento e extinção. 

Tem-se uma legislação atual permissiva ao corte total da vegetação para 

outras atividades, como agricultura e pecuária, que autoriza corte acima de 20% 

da área em qualquer bioma brasileiro. O plano de manejo, por sua vez, preconiza 

a manutenção da cobertura florestal e da regeneração das espécies, além de 

manter 80% da estrutura inicial da floresta de árvores remanescentes.  

Portanto, deve-se haver uma defesa maior ao manejo, o qual não pode 

ser penalizado pela alteração do solo ou pela extração ilegal. Ele é a única 

alternativa econômica de manutenção da floresta em pé. O manejo deve ser visto 

como um aliado e não como causador do problema. 

O que se tem visto, repetidamente, são políticas que se manifestam na 

forma de novas legislações, que invariavelmente aumentam o rol do que não é 

permitido fazer. A criminalização da exploração das florestas é uma estratégia 

que aprofunda o fosso existente entre agricultores e conservacionistas, incluídas 

aí as agências ambientais, legitima a indesejada dicotomia entre o uso e a 

conservação dos recursos, e rotula os que seriam todos naturais aliados como 

maus ou bons (FANTINI e SIMINSKI, 2007). 

A espécie deve ser conservada pelo uso e não pelo constante 

instrumento de uso da força da lei, sob critério de “precaução”. Neste sentido, 

tem-se um percurso bem mais curto e simples, o qual não necessita de qualquer 

conhecimento científico, de instituições de pesquisa ou instituições ambientais, 

quando nos remetemos a simples proibição de interferência nas áreas florestais. 

No Brasil, no âmbito do poder Executivo Federal, o manejo é tido como 

uma técnica que visa assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas, conforme corrobora as concessões florestais, entendidas como 

áreas destinadas ao manejo florestal dentro de áreas públicas. Na contramão, 
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rege, no âmbito da jurisdição da Lei da Mata Atlântica, a Resolução CONAMA nº 

278 de 2001, vedando-se o manejo florestal às espécies ameaçadas, dentre as 

quais insere-se a araucária. Mas por qual motivo uma técnica centenária pode 

se estabelecer com êxito em países com crescimento aquém dos atuais níveis 

nacionais e, no Brasil, tal técnica não é aceita em todos os biomas? 

Neste capítulo procurou-se entender a técnica de manejo e sua 

importância e realizar um confronto, nas normativas técnicas e legais, entre o 

setor florestal no Brasil e alguns países onde esse setor é importante. Assim, as 

principais conclusões desse capítulo são: 

  Técnicas distintas de manejo são aplicadas nos diferentes países. 

A exemplo da Austrália e Canadá, aceita-se o corte raso como uma prescrição 

técnica de manejo florestal sustentável, uma vez que se aproxima dos distúrbios 

que acontecem naturalmente nessas florestas. No Chile, aplica-se o anelamento 

das árvores (acima de 60 cm de diâmetro), com a finalidade de potencializar o 

processo de sucessão natural; 

 Na Colômbia, segundo país de maior biodiversidade de flora no 

mundo, o manejo florestal é compreendido como um instrumento de 

desenvolvimento sustentável. Assim como no Brasil, a metodologia de 

enquadramento das espécies ameaçadas está baseada na IUCN, por meio da 

publicação do “Livro Vermelho”, que por sua vez, subsidia a publicação de 

normativas quanto às espécies categorizadas como ameaçadas. Diferentemente 

do Brasil, a Colômbia não suspendeu a técnica de manejo para a sua lista de 

espécies ameaçadas; 

 Quanto à gestão dos recursos florestais dos países estudados, 

esses estão ligados aos Ministérios de Produção, como é o caso da Alemanha 

e Hungria, que possui administração federal florestal descentralizada e vinculada 

ao Ministério da Agricultura, Alimentos e Florestas. Semelhante é o caso do 

Serviço Canadense de Florestas, vinculado ao Departamento de Recursos 

Naturais, e o Serviço Florestal dos Estados Unidos, que conta com uma 

administração vinculada ao Departamento de Agricultura; 

 A legislação pertinente às florestas da Alemanha, Canadá, Chile e 

Estados Unidos buscam estimular o uso sustentável das florestas, inclusive com 

incentivos fiscais ao plantio de novas florestas e manejo das já existentes; 
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enquanto, no Brasil, a legislação é formulada para limitar o uso da propriedade 

e da floresta; 

 Todos os países europeus e norte-americanos analisados, 

possuem gestão descentralizada. Essa normativa está no artigo 3º da Lei 

Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Efetivamente, 

na maioria dos estados, segue-se a legislação ambiental federal. Assim, em 

virtude do grau de complexidade de heterogeneidade regionais, faz-se 

necessário atuação dos órgãos estaduais, que entendem, com mais 

propriedade, as realidades locais. Os acordos de Cooperação Técnica, a 

exemplo dos Estados de Santa Catarina e Mato Grosso, têm tido êxitos e devem 

ser estendidos a todas as Unidades Federadas do país; 

 O relatório técnico SOFR que avalia o estado das florestas 

australiana, contendo uma série de indicadores sociais, econômicos e 

ambientais, é bastante completo e têm obtido êxito no monitoramento, 

conservação e avaliação das florestas. Conduzido pelo governo federal em 

conjunto com os governos estaduais, seus resultados são públicos e destinados 

aos diversos segmentos de professionais atuantes no setor florestal. Tal 

relatório, assim como seus indicadores, pode ser um norteador para os órgãos 

ambientais brasileiros, na tentativa de se ter objetivos mais claros e 

determinísticos no que tange à conservação, principalmente àqueles 

relacionados à diversidade genética; 

 Conhecimento técnico: mapeamento, inventários florestais em 

nível federal e atualizados constantemente, instituições fortes de pesquisa 

também foram amplamente mencionados nos países analisados. O bom manejo 

deverá ser alicerçado em conhecimento profundo da espécie, de crescimento, 

sucessão, enfim em conhecimento técnico. Utilizar o histórico de técnicas e 

manejos bem-sucedidos no mundo, além de todo o conhecimento já gerado pela 

academia, e iniciar uma nova fase, do Direito Premial, da Política de 

Desenvolvimento Florestal, encarando o manejo como uma técnica centenária 

de sustentabilidade, que conserva a floresta. 
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DISCUSSÕES GERAIS E PROPOSTAS  
 

A Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze é espécie de conífera nativa 

do Sul do Brasil, de alto valor ecológico e econômico. Essa espécie, imponente 

e suntuosa, reinava absoluta na Floresta Ombrófila Mista. Entretanto, desde o 

início do século XX, tanto a floresta quanto a espécie sofreram com um processo 

desordenado de exploração culminando na atual situação drástica de seus 

exemplares. 

A partir de 1960 e com intuito de frear o desmatamento que ocorria no 

País, criou-se uma gama extensa de legislações, por meio de leis, decretos, 

decretos-leis, instruções normativas, portarias e resoluções. Em 2001, por meio 

da Resolução CONAMA nº 278 de 24 de maio de 2001 (BRASIL. Ministério do 

Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2001), suspendeu-se a 

exploração comercial madeireira dos remanescentes, sob manejo florestal. Já o 

fim da exploração intensiva da espécie, na forma de corte raso, via proibição do 

abate dos indivíduos adultos portadores de pinha, é mais antiga e data de 1976.  

Diante do exposto no decorrer desta tese, ao se retirar a função 

econômica da espécie, um dos pilares do conceito de sustentabilidade, instaura-

se um verdadeiro caos no setor florestal, além de ser um grande equívoco no 

caminho da conservação. Ademais, as discussões sobre o enquadramento da 

espécie, assim como seu uso, sob manejo florestal e plantio, parecem não ter 

um consenso. Divergem-se as academias, os pesquisadores, os órgãos 

ambientais na aplicação da lei; divergem-se os profissionais atuantes do setor 

(engenheiros, agrônomos e biólogos); enfim, o caminho para reduzir a ameaça 

de extinção e a direção técnica a ser empregada, parece não ter solução. 

Os desafios são diversos para a araucária. O que se converge, em 

opiniões, é a importância ambiental, cultural, social; e que sua perpetuidade é 

algo desejado pela sociedade. 

Assim, esta tese teve por finalidade principal resgatar o debate perante 

a espécie, no que tange quatro pontos importantes: pesquisa, legislação, plantio 

e manejo. Nessas últimas páginas, pretendeu-se retomar as principais 

discussões de cada um dos tópicos, além de propor medidas, em relação à 

espécie, que contribuam para a mitigação do quadro de ameaça e, futuramente, 

reflitam em aumento de números de indivíduos in situ. 
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1 PESQUISA 
 

Devido a sua inquestionável importância, inúmeros são os estudos 

abordados sobre a araucária, muitos dos quais relacionados ao próprio 

desenvolvimento da Escola de Florestas no Sul do Brasil. Nesta tese, 

apresentaram-se resultados expressivos no que concerne ao número de 

publicações referentes à araucária, tendo sido identificada como a segunda 

espécie nativa mais estudada do país.  

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que, embora haja uma 

produção científica de mais de 100 trabalhos anuais, em sua maioria estão 

concentrados nas áreas de conservação, manejo e silvicultura. Porém 

atualmente, com as constantes alterações nas normativas legais e, por vezes 

pareceres conflitantes entre o entendimento das leis perante os órgãos 

ambientais, é primordial repensar o andamento da pesquisa, sob esse tema, no 

Brasil.  

Por isso, mais estudos que subsidiem as normativas legais se fazem 

importantíssimos para que haja um aprimoramento técnico que embase cada um 

dos artigos legais. Há de se entender que, com a atual situação de proibição 

inerente à espécie, as inúmeras publicações científicas podem estar condenadas 

ao fracasso, haja vista a não operabilidade das técnicas pesquisadas em campo. 

Portanto, as diversas áreas de concentração das ciências florestais precisam 

congregar, em seus resultados, questões legais. 

Além disso, os esforços também devem se voltar aos aspectos 

econômicos, seja via redução de custos de implantação, seja via aumento de 

produtividade (melhoramento genéticos e fertilização). Recomenda-se, assim, 

pesquisas destinadas à busca de alternativas de retorno econômico às espécies 

nativas, via aproveitamento da reserva legal, integração lavoura-pecuária-

floresta, via técnicas silviculturais mais apropriadas, assim como estudos que 

auxiliem na área de mercado para espécies nativas. 

Espera-se, também, um maior protagonismo do ICMBio dentro das 

Florestas Nacionais (FLONAS). Essas, conforme Lei nº 9.985 de 18 de julho de 

2000 (BRASIL, 2000), é entendida como uma unidade de conservação de uso 

sustentável com objetivo básico de uso múltiplo sustentável dos recursos 
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florestais e pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas.  

O Brasil possui 10 FLONAS localizadas dentro da FOM com plantios de 

araucária, sendo elas: Passo Fundo (392 ha), Canela (164 ha), Três Barras (634 

ha), Caçador (269 ha), Chapecó (30 ha), Irati (558,71 ha), Assungui (400 ha), 

São Francisco de Paula (324 ha), Capão Bonito (1002 ha) e Passa Quatro (149 

ha). Tais FLONAS somam, aproximadamente, 4 mil ha de área de plantio de 

araucária, com intervenções datadas na década de 1960, ou seja, há mais de 60 

anos. São áreas destinadas à pesquisa, entretanto sem metas claras em relação 

aos objetivos pretendidos para os plantios ali estabelecidos. O cenário atual é de 

florestas superestocadas, com crescimento estagnado (CURTO, 2015). 

Pela posição geográfica da espécie e tradição da academia, espera-se 

dos cursos de Engenharia Florestal no Sul do Brasil e da Embrapa Florestas, a 

incumbência do papel de redirecionamento das pesquisas em relação à espécie 

e manutenção da meta de ser os grandes centros de excelência no que se refere 

à araucária. 

 

2 LEGISLAÇÃO 
 

Existem duas principais normativas legais que facultam o manejo de 

florestas na região Sul do Brasil, assim como existem artigos os quais poderiam 

ser utilizados para a permissão, via órgão ambiental, do manejo florestal. A 

primeira normativa legal é a Portaria 443 de 17 de dezembro de 2014 (BRASIL. 

Ministério do Meio Ambiente, 2014); e a segunda é a Lei Federal 11.428, da 22 

de dezembro de 2006, ou “Lei da Mata Atlântica” (BRASIL, 2006).  

Quanto à Portaria 443 ela não tem fundamentação legal, porque uma 

portaria, no que tange o sistema de leis no Brasil, não pode criar ou extinguir 

direitos. A proibição do uso de uma espécie não pode ser efetuada por meio de 

portaria. Essa pode ser uma das argumentações do órgão ambiental 

competente, para não aprovação do manejo florestal, mas é completamente 

frágil no ponto de vista jurídico. Em uma leitura técnico jurídica, a Portaria 443 é 

distorcida. É um princípio constitucional que nada pode ser feito senão na forma 

da lei. A única maneira de se criar ou extinguir direitos é por meio de lei. Neste 
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caso, a Portaria 443 inova, de forma equivocada, ao proibir o manejo, no seu 

artigo 2º. 

Quanto a Lei da Mata Atlântica, Lei Federal 11.428 de 2006, e seu 

decreto regulamentador, Decreto 6.660 de 2008 (BRASIL, 2008), existem pontos 

de especial interesse à araucária. Um deles é quanto a amplitude da lei. No artigo 

2º da Lei 11.428 e no artigo 1º do Decreto 6.660, é estabelecido que somente os 

remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação nativa secundária 

terão seu uso e conservação regulados pela Lei da Mata Atlântica, não 

interferindo em áreas já ocupadas com agricultura, cidades, pastagens e 

florestas plantadas ou outras áreas desprovidas de vegetação nativa. Portanto, 

as áreas consolidadas – agrícolas, de plantios e urbanas, assim como indivíduos 

isolados de araucária, devem ser regrados, exclusivamente, pelo novo Código 

Florestal (Lei número 12.651 de 25 de maio de 2012) (BRASIL, 2012).  

Apesar de ter no seu caput que a Lei 11.428 disporá sobre a utilização 

e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, poucos são os artigos 

que tratam da sua utilização. Entretanto, existe o art. 11, o qual determina o 

impedimento do corte e a supressão de vegetação primária e secundária que 

abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção. Ressalta-

se, portanto, que a vegetação no estágio primário não pertence a esse artigo. 

Alegam, os órgãos ambientais, ao impedir o manejo, que ao ocorrer a supressão 

de um grande número de indivíduos dentro do povoamento, verifica-se uma 

desnatura e com isso haveria uma supressão de vegetação. Neste caso, faz-se 

necessários a argumentação técnica para definir quando há um rompimento 

deste fragmento. Assim, pesquisas inerentes a essa problemática, de que o 

manejo não muda a estrutura do fragmento, auxiliarão no desenquadramento do 

manejo no art. 11, afirmando que o manejo não representa supressão; que o 

manejo não é um corte raso e não mudará a estrutura da floresta. Existe, 

portanto, mais uma controvérsia proveniente do desalinhamento entre o que é 

manejo e o que é supressão efetivamente. 

Ainda no artigo 11, no parágrafo único, discorre que o Poder Executivo 

fomentará e apoiará as ações e os proprietários de áreas que estejam mantendo 

ou sustentando a sobrevivência dessas espécies (BRASIL, 

2006).  Corroborando com isso, a Lei Complementar número 140, de 08 de 

dezembro de 2011, no art. 7, inciso XVI (BRASIL, 2011), atribui como ação 
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administrativa da União a elaboração da relação de espécies da fauna e da flora 

ameaçadas de extinção, mediante laudos e estudos técnico-científicos, 

fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. Vale ressaltar 

que conforme ordenamento jurídico brasileiro, uma lei complementar está acima 

de todas as demais, posterior somente à Constituição Federal. Ambos (art. 11 

da Lei 11.428 e art. 7º da Lei 140) tem relação estreita com o tema deste estudo. 

Qual é a ação que mantém a sobrevivência das espécies e qual é a ação que 

conserva as espécies in situ que não seja o manejo florestal? Portanto, conforme 

análise e interpretação jurídica resumida desse parágrafo, o manejo deveria ser 

autorizado. 

Em relação à Constituição Brasileira vigente, editada em 1988, capítulo 

VI, artigo 225, apregoa que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Inova, a Constituição, em introduzir o termo “ecologicamente 

equilibrado”. A definição de ecologia é a interação dos seres vivos com o meio 

ambiente que habitam. Portanto, o art. 225 pede o meio ambiente equilibrado no 

sentido econômico, social e ambiental. Esquece-se, ao restringir o manejo e, 

consequentemente, ao retirar a função econômica de uma espécie, do diploma 

maior do sistema legal brasileiro, no seu art. 225, ao não se aplicar o conceito 

de ecologia. 

Dentre as normativas legais também há um certo desentendimento entre 

as partes. Conforme descrito, as normativas legais não podem suportar, por si 

só, o entrave ao manejo florestal em áreas com araucária. Quem se acha no 

direito messiânico de proibir o corte da espécie, subsidia-se em supostas 

validades de portarias e resoluções. E, quem se acha no direito de cortar é 

incapaz de materializar uma interpretação correta da legislação. São escassos 

os profissionais graduados na área ambiental que conheçam, com maior 

propriedade, as questões legais. Assim, aceita-se, com certa submissão, atos 

normativos impostos pelos órgãos ambientais aos produtores rurais, sem a 

devida estratégia jurídica para que se possa derrubar atos que não possuem 

embasamento legal; ou até mesmo defesas jurídicas mais contundentes, via 

ações de perdas e danos ou por atos administrativos ilegais.  

Existe, portanto, a necessidade de maior conhecimento jurídico dos 

profissionais atuantes no setor, visando a correta instrução dos processos de 

requerimento de licenciamento e o correto contraponto à atuação e 
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interpretação, muitas vezes equivocada e superficial, tanto do Ministério Público 

quanto dos órgãos licenciadores. 

A legislação é um instrumento de política. O problema da araucária não 

é legal. Caso haja uma análise jurídica detalhada quanto à utilização comercial 

da espécie, via manejo ou plantio, não haverá um impedimento legal. Existe sim 

um viés político; é uma opção política do Estado e que deriva, efetivamente, 

desta proibição. A questão nunca é apenas legal, é também cultural, política, 

econômica, técnica, e, em última análise, é de polícia, de lei. O primeiro esforço, 

o que dá mais resultado, é educar, formar uma nova cultura, despertar a 

consciência; é esse o grande papel do Estado. 

 

3 PLANTIO 
 

Em relação aos números de área plantada com araucária, o quadro é 

procupante. Seja no Estado do Paraná ou no Brasil, existe uma redução 

gradativa de área. Entre os critérios que podem dificultar o plantio da araucária, 

destacam-se: normativa legal, produtividade, viabilidade econômica e 

desinteresse dos produtores. 

 

3.1 NORMATIVA LEGAL 

 

As normativas legais não vedam o corte de plantios com espécies 

florestais nativas, inclusive as ameaçadas de extinção. Entretanto, a burocracia 

para autorizar o corte é grande com exigência de cadastro junto ao órgão 

ambiental e expedição do DOF. Como proposta de normativa legal, recomenda-

se: 

 O plantio ou o reflorestamento com espécies nativas independem de 

autorização do órgão ambiental competente; 

 O proprietário que plantar a Araucaria angustifolia em área sem restrição 

legal terá garantida a sua utilização econômica, mediante declaração de 

reflorestamento com registro de plantio junto ao órgão competente, 

constando obrigatoriamente as coordenadas geográficas, a data de 

plantio e o número de mudas plantadas com espaçamento regular; 
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 As araucárias oriundas de regeneração natural após o plantio na área 

registrada serão consideradas parte deste; 

 Serão considerados como critérios para a caracterização de árvores 

plantadas as características silviculturais, dentre as quais: o alinhamento, 

a contemporaneidade ou o adensamento; 

 O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes dos 

plantios deverá ser acompanhado da respectiva autorização para o 

transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida 

pelo órgão ambiental competente (DOF). 

 

3.2 PRODUTIVIDADE 
 

A produtividade aquém das espécies exóticas é um dos motivos da 

redução do quadro de plantio. Neste caso, recomenda-se uma retomada de 

destinação das FLONAS como “áreas modelos experimentais” destinadas às 

pesquisas relacionadas tanto aos critérios econômicos quanto ao aumento de 

produtividade. Far-se-á necessário, também, um esforço em conjunto entre as 

academias, órgãos de pesquisa, órgãos de assistência técnica e executivo 

federal na meta de tornar as espécies nativas competitivas economicamente. 
 

3.3 VIABILIDADE ECONÔMICA E MERCADO 
 

Com a baixa oferta de madeira da araucária, ela encontrou seu grande 

substituto: o pinus. As consultas recentes, apresentadas nesta tese, realizadas 

nos boletins de preços mostraram a madeira de araucária com valores pouco 

superiores à madeira de pinus, porém com produtividades bastante inferiores. 

Assim, existe um baixo retorno econômico em relação à espécie. 

Mesmo havendo uma liberação do corte, o mercado necessitará se 

adaptar à nova realidade, readequando, novamente, as serrarias e os 

maquinários ao uso da espécie e, por fim, lograr a submissão desta madeira à 

destinação mais nobres e preços mais atrativos. Espera-se, com isso, que haja, 

com maior efetividade, a retomada da função econômica da espécie. 
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3.4 ÁREAS DE PLANTIO 

 

Os resultados mostraram que não existe nenhuma intenção, proveniente 

das empresas reflorestadoras de retomada dos plantios de araucária. Assim, 

quem poderiam ser os interessados no plantio? Existem duas possibilidades. 

Os indicadores econômicos apresentados tornaram o plantio de 

araucária interessante, em relação ao pinus, em IS superiores aos 19 m na idade 

15 anos via boletim DERAL e no sítio de 17 m via preços regionais (IMA de 17,4 

m³.ha-1.ano-1). Assim, as empresas de médio e pequeno porte (empresas com 

áreas de plantio < 4 mil ha) poderiam destinar uma parte de seus melhores sítios 

para o plantio de araucária, até mesmo como uma possibilidade de diversificação 

da produção. 

A segunda possibilidade é o uso da RL em modelo de manejo florestal 

sustentável com o propósito econômico, o qual é permitido, conforme art. 20 da 

Lei 12.651 de 25 de maior de 2012 (BRASIL, 2012). Recomenda-se, portanto, 

que a RL seja enriquecida com mudas selecionadas, quer seja para produção 

de pinhão ou para o uso madeireiro, e explorada sob manejo comercial. 

Novamente aqui, desenha-se uma destinação às áreas experimentais das 

FLONAS como “áreas modelo de manejo” e as universidades e órgãos 

governamentais de extensão rural como agentes indutores. 

 

4 MANEJO 
 

Em relação às informações ecológicas da espécie, Lorenzi (1998) 

descreveu a araucária como uma planta perenifólia, heliófita, pioneira, 

característica de regiões de altitude onde forma as chamadas “mata dos pinhais”. 

Segundo o autor, a espécie ocorre geralmente na forma de agrupamentos quase 

homogêneos, dominando completamente o dossel superior.  

Em 1969, a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, por meio do 

Plano Regional de Pesquisa e Experimentação na Região do Pinheiro Brasileiro, 

já descrevia que a araucária é exigente em luz, não conseguindo se regenerar, 

naturalmente, em competição com as folhosas. Assim, segundo o estudo, o 

aumento de população deve ser provocado artificialmente pela intervenção na 

vegetação e na semeadura da araucária (FUPEF, 1969). 
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Outros autores também mencionam a araucária como uma espécie 

pioneira e com características de espécie colonizadora. Entretanto, apesar da 

característica ecológica de espécie pioneira, os autores demonstraram a 

adaptabilidade fisiológica da araucária às condições de luminosidade do 

ambiente, tendo alcançada as maiores taxas de capacidade fotossintética por 

mudas cultivadas em sombreamento (INOUE et al. , 1984). 

Relatando sobre a ocorrência da araucária, Reitz et al. (1978) 

discorreram sobre a preferência da espécie nas depressões dos campos, cursos 

d’ água, onde iniciam os capões e matas de galerias. Quanto a densidade, é 

possível encontrar desde capões com poucos exemplares, até pujantes galerias 

ao longo dos rios maiores. O comportamento, é destacado pelos autores, no 

clima atual, como uma espécie pioneira e heliófita e não uma dominante no 

sentido dinâmico; muito apropriada para reflorestamento em campo aberto. No 

sentido sucessional, os autores destacam que no desenvolvimento dos capões, 

as espécies pioneiras vão sendo rechaçadas para a periferia, enquanto, ao 

centro, tornam-se mais expressivas as folhosas, especialmente as Lauraceae.  

Aceitando-se a hipótese de que a araucária é uma espécie heliófila e 

pioneira, conforme reportado, ela terá seu pleno desenvolvimento reprodutivo 

quando submetida a maior intensidade de luz. Assim, a espécie é pouco 

tolerante a sombra, o que torna adequado a realização de seu manejo em áreas 

abertas e, visando o aumento da entrada de luz, possibilitando assim a 

regeneração da espécie (tal qual ocorre quando da ocorrência de distúrbios 

naturais na floresta) e o incremento do crescimento dos indivíduos já 

estabelecidos.  

Neste ínterim, relativo à importância da regeneração da espécie 

subsidiado na sua exigência lumínica, autores tem relatado resultados de não 

regeneração da espécie em ambientes fechados. 

Sanquetta e Mattei (2006) reportaram a escassez da regeneração 

natural do pinheiro em áreas com dossel fechado e a alta taxa de mortalidade 

natural das populações da espécie, sobretudo nas florestas maduras que 

apresentam grande número de árvores senis. Segundo os autores, este fato 

corrobora as características autoecológicas e sinecológicas desta espécie, que 

necessita de luz para sua sobrevivência (pouco tolerante à sombra) e, por 

conseguinte, altamente dependente de distúrbios para sua subsistência. 
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Ainda, em relação à falta de regeneração da espécie nas áreas naturais, 

Sanquetta e Mattei (2006) observaram, em florestas maduras, um grande 

número de plântulas desta espécie que definham e morrem antes mesmo de 

atingirem um a dois metros de altura. Estudos em áreas com dossel fechado 

mostram uma sobrevivência de no máximo 5% das plântulas. Quando distúrbios 

são promovidos, por outro lado, a regeneração natural é restaurada e observa-

se um grande número de indivíduos jovens e de meia idade crescendo 

favoravelmente. Os pesquisadores afirmaram que o percentual pode aumentar 

para até 20% em condições favoráveis de luz. 

Figueiredo Filho (2017) relatou que a média dos ingressos da araucária, 

no Sul do Brasil, é de apenas 1 árvore a cada 4 hectares (Informação verbal) 1.  

Não é apenas a regeneração que é afetada pela exigência lumínica da 

espécie. Pesquisadores também têm reportado crescimentos inferiores ao 

potencial real da espécie, assim como o favorecimento do incremento por meio 

de intervenções realizadas na floresta. Longhi et al. (2015) estudando diferentes 

intensidades de cortes seletivos ao longo de treze anos, em uma Floresta 

Ombrófila Mista, conclui que os tratamentos que receberam cortes seletivos 

apresentaram as maiores taxas de incrementos periódicos anuais para diâmetro, 

área basal e volume, em relação ao tratamento sem intervenção. Nesse 

contexto, o trabalho citado aponta o benefício da abertura do dossel, 

independentemente da intensidade dos cortes, para o desenvolvimento dos 

indivíduos remanescentes, com a floresta apresentando boa capacidade de 

recuperação dos estoques iniciais. 

Portanto, entender o comportamento da araucária em seu ambiente 

natural não só subsidia a compreensão de suas características ecológicas, mas 

também serve de base para estratégias de manejo florestal, que podem valorar 

economicamente esse recurso, favorecendo a sua conservação (RODRIGUES, 

2016). 

 

4.1 MANEJO FLORESTAL 

 

 
1 FIGUEIREDO FILHO, A. Resultados do Projeto Imbituvão. Curitiba, 2017. Informação 
verbal. 
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Conforme relatado, a espécie é exigente em relação a luz, tornando este 

um fator preponderante tanto para a regeneração, quanto para o crescimento da 

espécie. E nesse contexto, de perpetuação da sobrevivência, uma vez que pode 

contribuir para estimular a regeneração natural, aumentando também as taxas 

de crescimento das árvores remanescentes e diminuindo as taxas de 

mortalidade natural na floresta, entra uma técnica amplamente difundida em 

vários países, aplicada há séculos: o manejo florestal. Entre os países, cita-se: 

Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Hungria, Costa Rica, Colômbia, 

Austrália, dentre outros; entretanto, no Brasil, a técnica ainda é vista com 

restrições. 

O artigo 3º, inciso VII, do Código Florestal Brasileiro, discorre sobre o 

entendimento de manejo sustentável, conforme: 

 
VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a 
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-
se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de 
múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e 
subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços 
(BRASIL, 2012). 
 

Artigo 2º, inciso VIII, da Lei número 9.985 de 2000 (Lei do SNUC), 

também versa sobre o entendimento de manejo, conforme: 

 
VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a 
conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas (BRASIL, 
2000). 
 

O manejo florestal pode ser compreendido como uma alternativa para a 

estimulação da regeneração natural e diminuição das taxas de mortalidade 

natural dessas florestas, perpetuando, assim, a sobrevivência da espécie 

representante do ecossistema, a araucária (HESS et al., 2010).  

 

4.2  INSTRUMENTALIZAÇÃO DO MANEJO 

 

Considerando os resultados discutidos e abordados nesta tese e na 

hipótese de legalização do manejo de uma espécie ameaçada de extinção, a 

instrumentalização desta técnica deverá abordar três critérios principais: técnico, 

institucional e conceitual. 
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4.2.1 Técnico 

 

i) Grau de conservação: a determinação técnica de manejo deve 

considerar o grau de conservação de cada remanescente. i) Remanescentes 

pouco conservados: recomenda-se técnicas de enriquecimento; ii) 

Remanescentes conservados: técnica de manejo florestal sustentável e 

valorização da floresta; iii) Áreas desprovidas de floresta ou florestas 

degradadas: plantios puros de araucárias ou consorciadas com outras espécies 

de valor econômico; 

ii) Plano de manejo: a exemplo do Canadá, o Brasil pode utilizar 

modalidades distintas de Planos de Manejo, seja nas áreas públicas ou privadas, 

como: acordos de manejo florestal, cotas madeireiras e permissões madeireiras; 

ii) Volume de corte: conforme o próprio entendimento de manejo 

sustentável, este deve estar orientado à taxa de corte da araucária para a 

determinação do que pode ser extraído de maneira a permitir que a espécie 

possa repor o volume durante o período estabelecido pelo ciclo de corte. 
 

4.2.2 Institucional 

 

i) Descentralização: efetivamente, no Brasil, segue-se a legislação 

ambiental federal. Entretanto, o artigo 3º da Lei Complementar 140, de 08 de 

dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), prevê harmonização entre as políticas e 

ações administrativas para evitar sobreposições de funções e conflitos; assim 

como prevê que as peculiaridades regionais e locais sejam respeitadas. No 

Brasil, em virtude do grau de complexidade e heterogeneidade regionais, faz-se 

necessário atuação dos órgãos estaduais, que entendem, com mais 

propriedade, as realidades locais; 

ii) Fortalecimento do órgão ambiental estadual: toda a estrutura de 

aprovação, fiscalização e monitoramento de um plano de manejo deve ficar sob 

responsabilidade dos órgãos estaduais. Assim, a estrutura mínima do órgão 

deve conter técnicos e especialistas em ciências florestais (engenheiro florestal, 

geógrafo, engenheiro ambiental e biólogo), com treinamentos e 

aperfeiçoamentos constantes; 
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iii) Consolidação da Política Florestal Nacional: deverá ser assinada em 

conjunto entre governo federal e governos estaduais, para que ambos apoiem 

na conservação e o gerenciamento sustentável das florestas no Brasil. Além 

disso, a Política deve contemplar uma estratégia de conservação da 

biodiversidade com intuito de reduzir o grau de ameaça e a perda de variação 

genética; 

iv) Inventário Florestal Nacional: o Inventário também deve ser 

trabalhado em conjunto entre governo federal e governos estaduais, os quais 

deverão estar comprometidos a informar, a cada cinco anos, o estado de 

conservação das florestas. O inventário também deverá servir como a base de 

inclusão ou exclusão de uma espécie na lista de ameaçadas de extinção; 

v) Monitoramento: construção de uma série de indicadores sociais, 

econômicos e ambientais, com intuito de avaliar o estado da floresta ao longo 

dos anos. Neste caso, recomenda-se a implantação de relatórios equivalentes 

aos estabelecidos na Austrália (State of the Forests Report); 

vi) Divulgação: governo deve disponibilizar ao público informações para 

monitoramento, por meio de relatórios nacionais e regionais, que compreenda a 

totalidade das florestas brasileiras. 

 

4.2.3 Conceitual 

 

i) Nativa ou Plantada: enquanto o Brasil desponta como um dos países 

com as maiores produtividades no que tange suas florestas plantadas, as áreas 

remanescentes com espécies nativas estão em sentido inverso. Nos países 

europeus e norte-americanos analisados não existe uma distinção tão clara do 

que é nativo ou do que é plantio. É mais comum uma única definição: floresta. 

Técnicas de planejamento operacional, provenientes de algoritmos de pesquisa 

operacional foram primeiramente empregadas para manejo em florestais 

naturais. Mas é possível manejar uma floresta nativa nos mesmos modelos que 

uma monocultura plantada? Sim, é. Ambos exigem critérios técnicos, 

econômicos, equipe capacitada, sustentabilidade na produção, respeito às leis 

ambientais, tributárias e sociais;  

ii) Desmistificação do manejo: o entendimento, perante os diversos 

atores do setor florestal, de que o manejo é apenas uma técnica que visa 



259 
 

assegurar a produção sustentável da floresta, promover o crescimento de 

indivíduos selecionados e auxiliar na regeneração. Reafirmar que o manejo não 

representa supressão, que o manejo não pode ser confundido com o termo “corte 

raso” ou “exploração” e não mudará a estrutura da floresta;  

iii) Distorções em relação à proteção da espécie: muitos daqueles que 

defendem a proteção integral da espécie agem para proteger a beleza cênica. 

Neste sentido, não há entendimento, pois a beleza cênica não tem como ser 

protegida como um todo. Porque, toda vez que racionalmente for cortar um 

indivíduo, haverá alteração em relação à visão cênica; 

iv) Inclusão: a presente tese destaca que a conservação da floresta 

nativa e os objetivos do manejo devem incluir e não excluir a sociedade e requer 

uma interação criativa e respeitosa entre as diversas partes interessadas. Deve-

se evoluir para uma política construtiva. O desafio agora é trazer conhecimento 

das academias, avançar nas pesquisas, buscar valores e boas práticas de 

gestão com os países com tradição em manejo florestal, a fim de criar uma 

gestão sustentável e uma estratégia de manejo apropriada para as florestas com 

araucária.  
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