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Definições fundamentais



área mínima de terreno de área mínima de terreno de 0,05 hectare0,05 hectare com  com 
cobertura de copa de árvore de mais de 30%, com cobertura de copa de árvore de mais de 30%, com 
árvores com potencial de altura mínima de árvores com potencial de altura mínima de 5 metros5 metros  
na maturidade.na maturidade.   

Uma floresta pode consistir de formações florestais Uma floresta pode consistir de formações florestais 
fechadas onde árvores de várias formações e sub fechadas onde árvores de várias formações e sub 
bosque cobrem uma alta proporção do terreno, ou bosque cobrem uma alta proporção do terreno, ou 
floresta aberta.floresta aberta.

FLORESTA



Esquema



FlorestamentoFlorestamento::    é a conversão diretamente é a conversão diretamente 
induzida pelo homem de  terreno que não foi induzida pelo homem de  terreno que não foi 
floresta por um período de pelo menos 50 anos floresta por um período de pelo menos 50 anos 
para floresta, através da plantação, semeadura, para floresta, através da plantação, semeadura, 
ou promoção induzida pelo homem de fontes ou promoção induzida pelo homem de fontes 
naturais de sementes. naturais de sementes. 

ReflorestamentoReflorestamento::  é a conversão diretamente é a conversão diretamente 
induzida pelo homem de terreno não florestal induzida pelo homem de terreno não florestal 
para terreno florestal através da  plantação, para terreno florestal através da  plantação, 
semeadura, ou promoção induzida pelo homem semeadura, ou promoção induzida pelo homem 
de fontes naturais de sementes, em terreno que de fontes naturais de sementes, em terreno que 
foi florestal mas que foi convertido para terreno foi florestal mas que foi convertido para terreno 
não florestal. não florestal. 

Qual o significado de:



DesflorestamentoDesflorestamento::    é a retirada completa da é a retirada completa da 
vegetação vegetação (corte raso)(corte raso) de porte arbóreo de uma  de porte arbóreo de uma 
região previamente coberta por uma floresta. região previamente coberta por uma floresta. 

Qual o significado de:



Estima-se em Estima-se em 3,83,8 bilhões de hectares a superfície de  bilhões de hectares a superfície de 
florestas existente no mundo, e florestas existente no mundo, e 95%95% dela correspondem a  dela correspondem a 
florestas naturais e florestas naturais e 5% 5% ao plantio florestal. ao plantio florestal. 

As florestas no mundo



Biomas BrasileirosBiomas Brasileiros  

A cobertura florestal no Brasil



Há Há 8 mil anos8 mil anos, o Brasil possuía , o Brasil possuía 9,8% 9,8% das das 
florestas mundiais. Hoje, o país detém florestas mundiais. Hoje, o país detém 
28,3%28,3%. . 
Dos Dos 6464 milhões de km milhões de km22 de florestas  de florestas 

existentes antes da expansão demográfica existentes antes da expansão demográfica 
e tecnológica dos humanos, restam e tecnológica dos humanos, restam 
menos de menos de 15,515,5 milhões, cerca de  milhões, cerca de 24%24%. . 
Mais de Mais de 75%75% das florestas primárias já  das florestas primárias já 
desapareceram.desapareceram.

Dinâmica das florestas 

brasileiras



A cobertura florestal primitiva de A cobertura florestal primitiva de 
Santa CatarinaSanta Catarina era de  era de 81,5%81,5% da  da 
superfície do Estado. Entretanto, superfície do Estado. Entretanto, 
dados de 2001 indicam que a dados de 2001 indicam que a 
cobertura florestal esta reduzida a cobertura florestal esta reduzida a 
algumas áreas de preservação.algumas áreas de preservação.  

Dinâmica Florestal em Santa 

Catarina



Atualmente o estado apresenta apenas Atualmente o estado apresenta apenas 7,9%7,9% de  de 
sua cobertura florestal nativa.sua cobertura florestal nativa.

Cobertura florestal atual (SC)



Produtos madeireirosProdutos madeireiros
É todo o material lenhoso passível de É todo o material lenhoso passível de 
aproveitamento para serraria, estacas, lenha, aproveitamento para serraria, estacas, lenha, 
poste, moirão, maravalha, serragem, entre poste, moirão, maravalha, serragem, entre 
outros.outros.

Produtos Não MadeireirosProdutos Não Madeireiros
São produtos florestais não-lenhosos de origem São produtos florestais não-lenhosos de origem 
vegetal, tais como: vegetal, tais como: resina, cipó, óleo, sementes, resina, cipó, óleo, sementes, 
plantas ornamentais, plantas medicinais,plantas ornamentais, plantas medicinais, entre  entre 
outros, bem como serviços sociais e outros, bem como serviços sociais e 
ambientais, como reservas extrativistas, ambientais, como reservas extrativistas, 
seqüestro de carbono, conservação genética e seqüestro de carbono, conservação genética e 
outros benefícios oriundos da manutenção da outros benefícios oriundos da manutenção da 
floresta.floresta.

Exploração das florestas
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