
 

 
  

TDR – Mapeamento das Lacunas e Prioridades de Pesquisa em 

Silvicultura de Espécies Arbóreas Nativas   

1. Contexto   
Para atingir as metas mundiais atuais de restauração florestal definidos no exterior pela Bonn 

Challenge de restaurar 150 milhões de ha até 2020 e a New York Declaration on Forest que 

adiciona outros 200 milhões de hectares até 2030 e no país definida pela INDC sob a Convenção 

da ONU sobre Mudanças Climáticas de restaurar e reflorestar 12 milhões de ha é necessário um 

processo de restauração e reflorestamento em larga escala que inclua modelos para fins 

econômicos e principalmente do expresso na proposta 15 da Coalização Brasil Clima, Florestas 

e Agricultura - Desenvolver projeto pré-competitivo de desenvolvimento da silvicultura de 

espécies arbóreas nativas do Brasil.   

Diminuir o desmatamento e reflorestar — em outras palavras, manter florestas em pé e 

aumentar suas áreas — é atualmente a maneira mais efetiva e competitiva, em termos de custo, 

de mitigar o aquecimento global, segundo estudo da Mckinsey de 20071. Ou seja, dentro do 

objetivo da plataforma de P&D para o desenvolvimento de espécies nativas, plantar árvores 

traz enorme benefício para o clima e para o planeta, e dependendo do modelo de plantio esse 

é um ótimo negócio, também, do ponto de vista financeiro.  

O Brasil possui uma vocação natural florestal e tem despontado como referência no 

fornecimento de produtos provenientes da floresta (madeira, alimentação, óleos e resinas) e 

serviços ambientais, graças às funções ecossistêmicas de suas florestas. Além disto, o Brasil 

detém um extenso patrimônio florestal, com mais de 500 milhões de hectares de florestas 

nativas e aproximadamente 8 milhões de florestas plantadas. Em contrapartida, considerando 

o histórico do uso do solo inadequado, o país possui atualmente entre 21 milhões e 12 milhões 

de ha de áreas de passivo ambiental2 (dependendo da referência utilizada), sendo que uma 

parte significativa desse passivo será reduzido através da restauração e reflorestamento com 

espécies nativas. Neste contexto são necessários esforços para viabilizar uma silvicultura para a 

formação de florestas nativas com fins econômicos.  

Dentre estes esforços destaca-se uma plataforma P&D robusta para as espécies arbóreas 

nativas, de forma similar ao que ocorreu nos últimos anos com o eucalipto e pinus, expoentes  

                                                           
1 Greenhouse gas abatement cost curves. McKinsey, 2007. Disponível em:  
<http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity>  

2 Britaldo Soares-Filho; http://science.sciencemag.org/content/344/6182/363;  
CAR – Cadastro Ambiental Rural;  
PLANAVEG - Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa;  
Pacto pela Restauração da Mata Atlântica;  
COP – 21 - INDC Brasileira - Intended Nationally Determined Contributions;  

 

http://science.sciencemag.org/content/344/6182/363
http://science.sciencemag.org/content/344/6182/363


 

na silvicultura do país. O alto grau de desenvolvimento realizado para estas espécies 

proporcionaram o desenvolvimento de técnicas tanto para o sistema de produção como para o 

melhoramento genético. Uma vez que as espécies nativas carecem de pesquisa e 

desenvolvimento é possível aproveitar este conhecimento para desenvolver as espécies nativas 

com o objetivo de transpor os amplos conhecimentos silviculturais entre espécies e contribuir 

na viabilidade econômica de reflorestamento/restauração com espécies nativas para os 

pequenos, médios e grandes produtores. Outra necessidade importante é definir os principais 

mercados (nacional e internacional) para receber o casamento da oferta e demanda dessa nova 

economia e as principais espécies que atendem os diferentes mercados e como tornar essas 

espécies mais produtivas para os mesmos. O foco inicial desse trabalho será nos seguintes 

mercados:  

i) O foco inicial será nas espécies com mercados já consolidados, como (a borracha; 

madeira serrada, painéis; castanhas, e outros produtos); 

ii) Usos da madeira para a construção civil (como o “cross laminated timber”); 

iii) Produtos da cadeia química como: bio-plásticos; lignina; bio-óleos; etanol; óleos 

essenciais; aromatizantes; corantes naturais; adesivos; emulsificantes; 

conservantes; nano-cristais; entre outras; 

iv) Serviços de regulação; fluxo hídrico;; controle de pragas; controle do clima; estoque 

de CO2; 

v) Serviços de provisão, como produtos do componente florestal (listados nos itens de 

i a iii); alimentos; biodiversidade; sistemas resilientes da agricultura (SAFs); 

vi) Serviços de suporte, como: conservação de solo; dispersão de sementes; ciclagem 

de nutrientes e corredores ecológicos; 

vii) Serviços culturais: educação ambiental; recreação; ecoturismo; pesquisa. 

Uma outra vertente para um maior conhecimento sobre espécies nativas é a reunião de toda a 

informação disponível sobre determinada espécie, seja ela sistematizada em formas de artigos, 

teses, livros ou em forma de conhecimento tácito através da experiência de manejadores, 

pesquisadores e práticos de campo. Isto resulta no detalhado conhecimento e a atualização do 

estado-da-arte sobre a espécie (monitoramento).  

Alguns importantes desafios a serem confrontados:  

• Por que nativas não estão sendo usadas em escala ainda?   

• Um projeto de plataforma como essa, que pode ter um horizonte de até 30 anos é 

aceitável, mas é preciso começar a agir rápido e aproveitar as lições que levaram ao 

sucesso do eucalipto e pinus.  

• A plataforma deve atender as necessidades dos pequenos, médios e grandes 

produtores. 

• Melhoristas florestais precisam ser envolvidos nessa plataforma.  

• É importante recuperar informações de testes de progênies realizados nas décadas 

passadas (a partir dos anos 60).  

• Por que o eucalipto se tornou um caso de sucesso? Existe outras alternativas para 

produção de fibra através de espécies nativas, e novos produtos da cadeia química da 

madeira? 

• Plantios combinados serão fundamentais (monoculturas, a princípio, podem gerar 

problemas).  

• Devemos focar em espécies em que já há domesticação.  



 

• Existem atualmente ferramentas genômicas que podem ser utilizadas (ex.: análise de 

DNA para identificar a diversidade genética; predição de fenótipo com base em dados 

passados, etc.).  

• Onde estão as experiências com nativas?   

• Quais são os principais mercados para espécies nativas? E quais são as principais 

espécies para atender as especificações desses mercados?  

• Onde e em que estado de conservação estão os bancos de germoplasma?   

 

Assim, uma plataforma P&D robusta requer o desenvolvimento de três pilares principais:  

• Melhoramento Genético;  

• Sistemas de Produção (pequenos, médios e grandes produtores);  

• Sistema de banco de dados e monitoramento.   

  

O melhoramento genético refere-se ao utilizado na elaboração de programas de melhoramento 

florestal já atestados em plantios de espécies como eucalipto e pinus. O início do programa de 

melhoramento genético implica em plantar uma larga base genética das espécies para seleção 

de indivíduos, o que garante a conservação ex situ de algumas espécies que poderiam ser 

extintas de seu ambiente natural devido ao desmatamento.  Sistemas de produção abrange os 

tratos silviculturais, controle sanitário, consórcios e distribuição espacial de plantios, tecnologia 

da madeira, processamento e utilização da madeira, frutos, óleos e resinas. O sistema de banco 

de dados e monitoramento se refere a sistematização e disponibilização do conhecimento 

produzido e monitoramento dos avanços feitos para direcionar novas pesquisas.  

O desenvolvimento de cada um destes três pilares requer o envolvimento e esforços de diversos 

atores (institutos de pesquisa, governo, universidades, empresas, ONG´s, especialistas) e em 

testes de campo e laboratório de médio/longo prazo, principalmente considerando a grande 

extensão do território brasileiro e os diferentes biomas e regionalismos, que definem o sucesso 

ou não do desenvolvimento silvicultural, econômico e social das espécies nativas em 

determinado site. 

  

Neste contexto, o Comitê Técnico e Científico (formado por pesquisadores de instituições 

públicas de pesquisas; empresas florestais e organização não governamental, anexo I) dessa 

iniciativa se reuniu para definir as linhas gerais para o desenvolvimento da silvicultura de 

espécies arbóreas nativas do Brasil.  

2. Abordagem Científica – Proposta de Metodologia  
Apesar de algumas fontes apontarem para números diversos, dados da FAO (2005)1 indicam a 

existência de cerca de 7.880 espécies arbóreas nativas no Brasil.  Diante destes números uma 

questão importante é a definição de quais espécies estão mais aptas ao desenvolvimento de 

uma silvicultura em larga escala com foco na viabilização econômica pois ainda se conhece 

pouco sobre a utilização potencial dos muitos produtos oriundos da floresta.  

A plataforma busca duas abordagens, ancoradas na seleção de poucas espécies para aplicação 

eficiente dos recursos financeiros e humanos, focada em espécies icônicas ou “carro-chefe” com 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/especies-florestais>  



 

esforços já existentes de domesticação, e representativas de biomas, com grande potencial de 

utilização, potencial econômico claro e importância ecológica reconhecida.  

O comitê técnico e científico definiu as duas abordagens:  

a. Elenca quais espécies icônicas (consideradas “carro chefe”) e identifica os principais gaps 

para o desenvolvimento:  

• Representativa do Bioma;  

• Plasticidade da espécie dentro do Bioma;   

• Importância Social;  

• Escalável ao ponto pré-competitivo;  

• Produtos disponíveis no mercado, ou com mercado promissor;  

b. Elenca as características desejáveis para espécies arbóreas nativas:  

• Reconhecido valor econômico (madeireiro e não madeireiro, serviços ecossistêmicos);  

• Maior conhecimento tecnológico já disponível;  

• Maior conhecimento da biologia da espécie (pragas & doenças);  

O cruzamento das abordagens a x b devem definir as espécies a serem desenvolvidas no 

cronograma de entrega de resultado de rápida resposta (prazos curto e intermediário), (Figura  

1).  

  
  

Figura 1. Esquema didático da metodologia de seleção de espécies.  

2.1 Espécies Potenciais   
O Comitê concorda em que o número de espécies para se promover com sucesso um programa 

de desenvolvimento da silvicultura de espécies arbóreas nativas do Brasil deve ser da ordem de 

poucas espécies, preliminarmente não maior do que dez. Isto porque um grande número de 

espécies exigiria enormes esforços de pesquisa e dificulta o foco das ações. Seguindo a 

abordagem sugerida no item 2, a espécies Hevea brasiliensis (Seringueira) pode ser um exemplo 

de espécies prioritário, uma vez que já possui domesticação, melhoramento genético para 

produtividade e controle de pragas e doenças, e um mercado global. Outros exemplos podem 

incluir espécies como o Cedro Brasileiro; Paricá / Guapuruvu; Bracatinga; Jequitibá; entre outras, 

que possuem diferentes graus de conhecimento tanto do sistema produtivo quanto de 

melhoramento genético. Vale lembrar que essa lista não é exaustiva. O mesmo vale para as 

espécies não madeireiras como o Cacau; Macaúba; Guaraná; Açaí; Erva-Mate entre outras. Do 

ponto de vista da biodiversidade não é preciso plantar propriamente dezenas de espécies, mas 

é necessário criar um ambiente propício para que a natureza se recupere naturalmente.   

Definir quais espécies serão utilizadas como carro-chefe do programa desenvolvimento da 

silvicultura de espécies arbóreas nativas do Brasil é um desafio a ser vencido em curto prazo.  

 

  

  

  



 

2.2 Linhas de Pesquisa  
O programa de desenvolvimento da silvicultura de espécies arbóreas nativas do Brasil será 

desenvolvido nas linhas abaixo (Figura 2):   

 
 

Figura 2. Linhas pesquisas para serem contempladas dentro da plataforma (a lista não é 

exaustiva).  

Dentro de cada grande tema das linhas de pesquisa destacam-se os subtemas que deverão ser 

o produto específico de trabalho para a realização do TdR. O desenvolvimento se iniciaria com 

a definição do Produto do modelo de produção, como: produção de produtos sólidos (madeira), 

energia, látex, alimentos etc. Para atender estes Produtos, devem ser identificadas as espécies 

de maior potencial a serem melhoradas. Posteriormente, o desenvolvimento de técnicas de 

coleta de sementes e produção de mudas. No tema sistemas de produção identificar os sistemas 

mais eficientes, propor linhas de pesquisas dentro do escopo de plantios em policultivo, 

monocultivos e SAFs (Sistemas Agroflorestais). Em fitossanidade florestal identificar as 

principais pragas e doenças que acometem as espécies selecionadas. A linha de modelagem 

deve suprir as lacunas de informações das espécies a serem incluídas na plataforma de P&D, de 

forma a se ter uma boa referência para as prognose de crescimento, que é fundamental para o 

planejamento do negócio florestal, cálculo de retorno econômico e para a quantificação de 

estoques de carbono.  

3. Objetivo do Termo de Referência  
Pesquisa Técnica e Científica - Parte 1  

Mapear e cadastrar as principais pesquisas realizadas e em andamento no Brasil no tema de 

silvicultura de espécies arbóreas nativas, definir as principais lacunas de pesquisa em função 

das linhas de pesquisa acima e propor prioridades de pesquisa para pequenos, médios e 

grandes produtores a serem apoiadas pela plataforma de P&D da silvicultura de espécies 

arbóreas nativas no Brasil. Adicionalmente quantificar os custos para fomentar as pesquisas 

proposta e transpor as barreiras identificadas na análise de lacunas. A análise de custo deve 

incluir uma análise do capital físico (laboratórios; viveiros, etc.) e humano (pesquisadores, 
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alunos, bolsistas, etc.) que já existem e poderiam ser aproveitados na plataforma. As escolhas 

das espécies a serem trabalhadas devem ser indicadas para a avaliação do Comitê Científico da 

Coalizão.  

Estimativa dos Benefícios - Parte 2   

Quantificar os resultados a curto médio e longo prazo das pesquisas (1 a 2 anos; 5 a 7 anos e 

10 a 12 anos, respectivamente). Quantificar as diminuições de custos para a restauração com 

fins econômicos em relação aos custos do sistema de produção; custo de produção de mudas, 

e aumento na produtividade principalmente nos ganhos dentro da primeira geração de 

melhoramento. Quantificar os ganhos no capital intelectual (patentes, teses, entre outros); o 

potencial de impacto no clima; mudanças de paradigmas; potencial para o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental; transversalidade dentro da agenda climática na Coalizão BR; 

eficiência econômica nos investimentos.  

Área de abrangência: Brasil, mas com foco inicial nos bioma da  Amazônia e Mata Atlântica.  

Metodologia: Levantamento de informações através de dados secundários e entrevistas com 

pesquisadores, o trabalho poderá seguir o método do funil (figura 3):  

 

Atividades:  

Pesquisa Técnica e Científica - Parte 1  

• Apresentação de plano de trabalho detalhado, discutido e aprovado pela Comitê 

Científico e incorporação das sugestões.  

• Levantamento das pesquisas realizadas pelos principais centros de pesquisa e 

pesquisadores através de dados secundários.  

• Construção de uma lista dos principais centros de pesquisa, pesquisadores, temas e 

produtos gerados ou a serem gerados através das pesquisas já realizadas ou em 

andamento.  
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• Sistematização das pesquisas realizadas em formato que possa ser atualizado 

periodicamente.  

• Seleção dos centros de pesquisa e pesquisadores a serem visitados e entrevistados.     

• Visita aos principais centros de pesquisa e entrevistas com os principais pesquisadores 

que trabalham com silvicultura de espécies nativas para avaliar as lacunas e prioridades 

de pesquisa.   

• Mapeamento das lacunas de pesquisa existentes  

• Seleção das espécies prioritárias baseadas na metodologia proposta no item 2.   

• Listas das prioridades de pesquisa a serem apoiadas pela plataforma no curto; médio e  

longo prazo.  

Estimativa dos Benefícios - Parte 2  

• Resultados esperados:  

o Estimativa na diminuição no custo de restauração e reflorestamento (R$/ha).  

o Estimativa na melhoria de produtividade (m³/ha/ano).  

o Estimativas de custos para a plataforma preencher as lacunas levantadas.  

o Os benefícios econômicos serão mensurados para os pequenos, médios e 

grandes produtores com a aplicação no modelo VERENA (Valorização Econômica 

do Reflorestamento com Espécies Nativas).  

• Potencial de impacto no clima  

o Carbono estocado (dados secundários baseado em revisão de literatura).  

• Mudanças de paradigmas  

o Geração de benefícios sociais (teses, empregos gerados, patentes, laboratórios, 

entre outros);  

o Contribuição desse trabalho para políticas públicas e marco regulatório;  

o Potencial escala para o reflorestamento com a implantação da plataforma em 

termos de área (hectares restaurados). É possível nesse caso utilizar uma proxy 

com o desenvolvimento ocorrido com o Eucalipto.  

• Potencial para o desenvolvimento econômico, social e ambiental  

o Benefícios econômicos (possíveis investimentos; número de empregos, renda 

para os produtores, entre outros);  

o Benefícios sociais (acesso à educação e produção intelectual; entre outros);  

o Benefícios ambientais (aumento na conservação – nesse caso através do 

programa de melhoramento; qualidade do solo; comparação entre sistemas com 

maior diversidade de espécies vs. mono ou quasi-monoculturais, entre outros);  

• Transversalidade dentro da agenda climática na Coalizão BR  

o Coerência da agenda com os outros grupos de trabalho dentro da Coalizão;  

o Engajamento com governo e outros stakeholders, principalmente dentro do 

contexto da política climática do Brasil (documento-base para subsidiar os diálogos 

estruturados sobre a elaboração de uma estratégia de implementação e 

financiamento da contribuição nacionalmente determinada do brasil ao acordo de 

paris;  

• Eficiência econômica nos investimentos  



 

o Carbono estocado (dados secundários baseado em revisão de literatura);  

o Eficiência marginal (para cada R$ investido o volume de carbono estocado);  
o Retorno do investimento sobre esses projetos para pequenos, médios e grandes 
produtores (utilizar dados do projeto VERENA). 

Produtos:  

Descrição dos Produtos  Prazo de Entrega  

Produto 1   

Plano de trabalho detalhado, aprovado pelo Comitê Científico da  

Plataforma   

Formato do documento: Word e PDF 

Até 15 dias após 

assinatura do 

contrato  

Produto 2   

Lista dos centros de pesquisa, pesquisadores e temas das pesquisas 
realizadas e em andamento que atuam com silvicultura de espécies 
arbóreas nativas na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.  
Formato do documento: Word e PDF 

Até 45 dias após a 

contratação  

Produto 3    

Relatório das visitas aos centros de pesquisa e entrevistas com os 
pesquisadores. Identificação das lacunas e prioridades.  
Formato do documento: Word e PDF. Fotografias em jpeg 

120 dias após a 

contratação  

Produto 4  

Tabela com as pesquisas já realizadas e em andamento, produtos gerados 
e a serem gerados através das pesquisas.   

150 dias após a 

contratação  

Produto 5  

Tabela com as espécies selecionadas e prioridades de pesquisas/temas a 

serem priorizadas, bem como as estimativas de custos e benefícios da 

plataforma, ao curto, médio e longo prazo.   

180 dias após a 

contratação  

Produto 6  

A estimativa de benefício e escala que a plataforma P&D pode alavancar 

para efeitos de mitigação (parte 2 descrito nos itens de atividades).  

180 dias após a 

contratação  
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