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Fórum de Produção Sustentável de Madeira supera expectativa de público  

 

Durante toda a semana passada, cerca de 70 interessados frequentaram o Fórum de Produção 

Sustentável de Madeira. A fim de difundir informações sobre o setor, a Secretaria de 

Agropecuária e Abastecimento (SAA) foi parceira no evento. O negócio pode ser consorciado 

com outras culturas, inclusive bovinocultura de leite, que é predominante em Juiz de Fora e 

região. 

 

O evento foi idealizado pelo consultor e produtor Leonardo Resende, em parceria com a 

Faculdade Machado Sobrinho, com o objetivo de promover os plantios comerciais de árvores 

para a produção de madeira, como culturas rentáveis e ambientalmente corretas. Durante o 

evento, de 27 a 31 de janeiro, 12 especialistas no setor ministraram palestras para um público 

heterogêneo. Para Leonardo Resende, as expectativas foram superadas. O público foi de mais 

de 80 pessoas, e as palestras cumpriram o objetivo de ter fácil assimilação. Pesquisa apontou 

90% de aprovação. 

 

Isso ajudou a consolidar o evento, que já tem uma segunda edição anunciada para o ano que 

vem. A proposta é ainda mais ousada, e o público alvo agora é mais abrangente: além dos 

investidores, produtores e acadêmicos, agora quer chegar ao consumidor comum. “Trabalhar 

com sustentabilidade é mais muito amplo. Queremos efetivamente gerar um consumo 

sustentável da madeira. Mais do que divulgar a eficiência de técnicas de produção, precisamos 

desenvolver a ideia do consumidor de ser sustentável. Por exemplo, olhar os rótulos de 

produtos – como papel e embalagens – verificar se tem o selo do FSC (Forest Stewardship 

Council), que significa que foram feitos a partir de matéria-prima originária de florestas 

ambientalmente corretas”, relata Resende. 

 

A diversidade da origem dos participantes do Fórum reflete o caráter da própria cultura da 

madeira: ela pode agregar harmonicamente atividades distintas. O profissional do ramo de 

esporte e hipismo, Sérgio Freitas, é também um pequeno produtor de eucalipto e ilustra esse 

perfil. Adepto do sistema silvipastoril, ele combina na sua propriedade a criação amadora de 

gado, cavalos e plantio de frutas com a plantação comercial de floresta de eucalipto manejado 

para serraria. Optou pelo eucalipto porque exige menos tempo de dedicação e mão de obra. 

“Contratei um consultor no início do plantio e agora eu mesmo cuido. Dá para conciliar com o 

meu trabalho fora porque não exige cuidado diário. Agora vou plantar uma nova leva em 

sistema silvipastoril e por isso vim ao Fórum para me atualizar sobre as técnicas, saber se 

estou fazendo o certo na minha propriedade e entender o mercado. Realmente, superou 

minhas expectativas. Foi muito instrutivo e acho que todo mundo aprendeu. É um cultivo mais 



simples de assimilar”. 

 

Mesmo sendo a mais comum, o eucalipto não é a única madeira explorada para a serraria. O 

engenheiro florestal Marcelo Muller, pesquisador da Embrapa, abordou o tema em sua 

palestra “Espécies Alternativas de Madeiras Nobres”. “Algumas espécies estão sendo bastante 

procuradas – como o mogno africano, o guanandi – e chamam atenção pelos lucros 

extraordinários anunciados. O preço é atrativo e muita gente quer investir. Contudo, muitos 

riscos estão também associados ao seu plantio, como pragas novas, adaptação das espécies 

em cada local e as perdas comuns da serraria. O objetivo é orientar a investir de uma forma 

consciente. Como o risco é maior, deve-se procurar um especialista”. De acordo com o 

engenheiro, eles também suportam o plantio em sistemas silvipastoris em propriedades de 

agricultores familiares, consorciando, por exemplo, pecuária e mogno africano. “Traz 

benefícios ambientais, melhorando a qualidade do solo e, consequentemente, aumenta a 

produção dos animais. O produtor pode, ainda, ter uma reserva de madeira para comercializar 

e usar na própria fazenda, construindo ou reparando cercas, galpões”. 

 

Crédito Rural 

 

Para viabilizar essas novas culturas, o superintendente regional do Banco do Brasil, Amarildo 

Ribeiro da Silva, explica que existem linhas de crédito rural para todos os segmentos de 

produção. “O importante é destacar que todos os produtores, de florestas ou outras culturas, 

estão aptos a ser atendidos por qualquer agência do banco. Existem linhas de crédito 

específicas para atender a cada tipo de demanda de qualquer produtor rural para custeio, 

expansão, investimento. O programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono) tem as taxas mais 

baratas, e a plantação de florestas está incluída nela”. Ele destaca que pessoas interessadas 

em começar uma produção, mesmo que sejam amadoras, também pode ser contempladas 

com o crédito rural. 

 

*Informações com a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Agropecuária e 

Abastecimento pelo telefone 2104-7003. 
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