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Fomento Florestal
Benefício compartilhado para empresas e produtores
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O que são Programas de Fomento?

Arquivo Cenibra

Programas de fomento são parcerias estabelecidas
entre empresas do setor de base florestal e pequenos
e médios produtores.
O fomento florestal insere esses agricultores na cadeia
produtiva do setor de árvores plantadas, apoiando-os
na produção de madeira como eucalipto e pinus para
fins industriais.

Arquivo Ibá

BSC/Gleison Rezende

De acordo com a necessidade de cada produtor, o
cultivo da madeira pode ser integrado a outras
atividades como lavoura, pecuária, produção de mel
ou até mesmo com a plantação de diferentes espécies
florestais.
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Benefícios
Para Empresa

Para Produtor

Para Sociedade

 Complementa o
suprimento de madeira;

 Garantia de compra da
madeira;

 Reduz a necessidade de
imobilização de capital
em terras;

 Apoio e assistência
técnica para produção;

 Efeito rendadesenvolvimento da
economia local;

 Regularização/ Segurança
fundiária;

 Proteção ambiental
(corredores/ reservas);

 Regularização ambiental;

 Geração de emprego;

 Diversificação da
produção;

 Economia de base
florestal local;

 Gera integração e
relacionamento com a
comunidade.

 Desenvolvimento rural;

 Fonte adicional de renda;
 Estimula a certificação do
produto;
 Múltiplo uso da floresta.
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Desenvolvimento
Social

Os programas de fomento diversificam
atividades locais, geram emprego e renda
e contribuem no desenvolvimento das
comunidades nas quais os plantios e as
unidades industriais estão inseridos.

Recuperação de
áreas degradadas

Implementação de
programas de saúde,
educação e cultura

Ambiental

Econômico

Geração de emprego e
renda
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Contribuição social
Social

Recuperação de
áreas degradadas

Implementação de
programas de saúde,
educação e cultura

 Capacita agricultores para a produção
florestal.
 Proporciona benefícios econômicos aos
municípios por meio do efeito renda.

Ambiental

 Gera desenvolvimento social.

Econômico

Geração de emprego e
renda
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Contribuição ambiental
Social

Recuperação de
áreas degradadas

Implementação de
programas de saúde,
educação e cultura

 Garante o cumprimento de legislação
ambiental – Código Florestal.

 Evita o desmatamento de ecossistemas
naturais.
 Protege a biodiversidade, recursos
hídricos e o solo.

Ambiental

 Recupera áreas degradadas.
 Gera uma fonte de energia renovável.
Econômico

Geração de emprego e
renda

 Cria um estoque natural de carbono de
alta capacidade.
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Contribuição econômica
Social

Implementação de
programas de saúde,
educação e cultura

 Abastece os setores de papel e celulose,
painéis de madeira e pisos laminados
 Ocupa, em geral, áreas previamente
degradadas e sem fins econômicos.

Recuperação de
áreas degradadas

 Gera emprego e renda para pequenos
agricultores.

Ambiental

 Coopera na construção de uma
economia verde.
Econômico

Geração de emprego e
renda
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Programas de Fomento na prática

“A gente encontrou uma indústria de
papel e celulose com bastante área de
reflorestamento na cidade, a gente
entrou em contato e conseguiu colocar
estas caixas (abelhas) na propriedade
delas. A gente consegue instalar as
colmeias nas florestas e não agride o
meio ambiente.”
Joel Santiago (Apicultor) em depoimento para o vídeo
produzido pela Ibá e WWF para a 4ª edição do Congresso
Florestal Mundial | 2015

“No início foi bastante difícil a
introdução da cultura do eucalipto na
região em parceira com os produtores
rurais. Porque era uma região que
vinha de uma exploração de madeira
nativa. O segredo foi assistência
técnica que a empresa oferecia para
estes produtores e graças ao empenho
de todos e todo o apoio que foi dado
neste processo pela empresa, a gente
conseguiu que eles se
conscientizassem da necessidade de
certificar a madeira.”

“Primeiro forneceram as mudas, teve
uma oportunidade e eu comprei uma
propriedade de eucalipto, aí deu
resultado. Uma cadeia que usa muito
mão de obra e movimenta a
agronomia. Então a gente tem que
conciliar as duas coisas: a mata nativa
e a floresta.”
Francisco Candido (Produtor Fomentado) em depoimento
para o vídeo produzido pela Ibá e WWF para a 14ª edição
do Congresso Florestal Mundial | 2015

Luiz Migrai (Extensionista) em depoimento para o vídeo
produzido pela Ibá e WWF para a 14ª edição do Congresso
Florestal Mundial | 2015
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