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Inclusão de variáveis na pesquisa Produção da Extração Vegetal e da
Silvicultura

Em 1974 o IBGE criou o Projeto da Silvicultura visando acompanhar a situação do
setor florestal, no que tange às espécies cultivadas, uma vez que o setor assumia
expressiva importância econômica e social devido à implantação de projetos industriais
nas áreas de papel, celulose e siderurgia e à concessão de incentivos fiscais para
reflorestamento.
A pesquisa Silvicultura tinha por finalidade fornecer informações estatísticas sobre a
situação florestal. Realizava anualmente um inventário florestal para 24 espécies
plantadas que reunia informações sobre área plantada e número de árvores existentes
de todas as idades; área nova plantada e número de mudas plantadas; área colhida e
número de árvores abatidas e a produção e valor dos produtos das principais essências
florestais cultivadas no País.
Em 1986, os levantamentos Produção Extrativa Vegetal e Silvicultura, que eram
independentes, foram fundidos em um só, sob a denominação de Produção da Extração
Vegetal e da Silvicultura, acarretando uma redução substancial no número de produtos
investigados nestes inquéritos; assim como nas variáveis pesquisadas na Silvicultura. A
pesquisa passou a informar somente a quantidade produzida e o preço médio dos
produtos: carvão vegetal; cascas de acácia-negra; folhas de eucalipto; lenha; madeira
em tora: para papel e celulose e para outras finalidades; e resina.
As informações sobre as áreas deixaram de ser pesquisadas, sendo apenas
coletadas quando da realização do Censo Agropecuário.
Com o crescimento constante do setor e a importância que este vem alcançando nos
últimos anos, a procura por dados sobre estas variáveis vem aumentando
significativamente. Nos últimos ENAGROs (Encontro Nacional de Supervisores de
Agropecuária), os responsáveis pela obtenção das informações nos estados, solicitaram
a inclusão das varáveis: área plantada existente por espécie e área colhida no ano por
espécie, não só para atender a crescente demanda por estas informações por usuários
externos, como para servir de variável de crítica das quantidades obtidas dos produtos
da silvicultura.
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A procura por informações do quantitativo com que cada espécie florestal
(especialmente pinus e eucalipto) participa no total obtido dos produtos madeireiros é
outra informação muito demandada pelos usuários externos.
Alinhada aos fatos expostos, a Gerência de Silvicultura e Extração Vegetal –
GESEV propõe o retorno das variáveis área plantada existente e área colhida no ano,
para as principais espécies plantadas no Brasil (eucalipto, pinus e outras espécies) ao
inquérito Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, assim como a abertura por
espécie das quantidades dos produtos madeireiros obtidos no ano de referência da
pesquisa. Encontra-se em anexo versão ajustada do questionário da PEVS que
incorpora as alterações mencionadas e tabelas adicionais ao plano tabular.
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Tabela - Área total existente em 31/12 e Área colhida no ano de referência dos efetivos da silvicultura, por espécie florestal,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação
Grandes Regiões
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Tabela - Área total existente em 31/12 e Área colhida no ano de referência dos efetivos da silvicultura, por espécie florestal,
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