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Apresentação

A espécie florestal Acacia mangium é considerada uma das mais promis-
soras para programas de florestamento nos trópicos. Isso se deve principal-
mente a seu rápido crescimento e grande variedade de usos.

Em Roraima, a espécie foi introduzida comercialmente no final do sécu-
lo passado, visando suprir a demanda de matéria-prima para a indústria de
produtos cerrados e de celulose.

Atualmente, o empreendimento é administrado pela empresa FIT Mane-
jo Florestal Ltda. Como ocorre com qualquer iniciativa, são necessários mui-
tos estudos e pesquisas para que se tenha um conhecimento mínimo e
consequente segurança econômica. Mas a questão ambiental não pode ser es-
quecida. Sendo uma espécie exótica cultivada em larga escala, sempre haverá
o perigo de ela invadir ambientes com formações vegetais naturais e até de
outras culturas.

Trabalhos preliminares realizados em Roraima mostram que a Acacia
mangium possui grande potencial para cultivo no Estado, sendo necessários
cada vez mais estudos que busquem o aperfeiçoamento do sistema de produ-
ção, para que a espécie atinja seu verdadeiro potencial econômico.

Nesse sentido, este livro procura abordar os mais diversos aspectos liga-
dos ao conhecimento e ao manejo dessa espécie em Roraima, visando forne-
cer subsidios a técnicos, estudantes, empresários e produtores ligados ao setor
florestal.

Os Editores
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Prefácio

Uma árvore diferente, exótica, originada da Austrália e amplamente
cultivada no mundo tropical, a Acacia mangium é considerada uma das espécies
florestais mais promissoras para programas de reflorestamento nos trópicos.

Fonte de madeira com múltiplos usos, de mel e ultimamente como planta
usada no sequestro de carbono, essa espécie tem o mérito de se adaptar
facilmente a diferentes ambientes.

Mesmo se tratando de uma árvore com grande potencial produtivo, torna-
se imperativo o conhecimento de técnicas de cultivo e manejo que permita o
maior aproveitamento de suas potencialidades.

Em Roraima, o cultivo comercial da Acacia mangium foi introduzido no
final do século passado, pela empresa Ouro Verde Agrosilvopastoril Ltda,
visando ao fornecimento de matéria-prima para serraria e celulose e conta,
atualmente, com uma área plantada de aproximadamente 30 mil ha.

Em se tratando do pioneirismo dessa iniciativa, há que se ressaltar os
cuidados necessários aos impactos da introdução de espécies exóticas em novos
ambientes. Essas e outras abordagens de cunho tecnológicas ainda precisam
ser definidas por meio de estudos científicos para que uma espécie cumpra
com seu relevante papel como opção viável para o desenvolvimento local.

 Este livro aborda importantes temas associados ao sistema de produção
da espécie: descrição morfológica, tecnologia de sementes, fixação biológica
de nitrogênio, propriedades da madeira, pragas e doenças, manejo e produção
de mel. Todas essas informações servem de parâmetros técnicos para subsidiar
empresários e produtores, bem como políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento sustentável dessa região da Amazônia

Francisco Joaci de Freitas Luz
Chefe-Geral da Embrapa Roraima
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Introdução

Segundo dados publicados pela FAO (2005)1, a área total de florestas
no mundo é de 4 bilhões de hectares. O desflorestamento mundial, princi-
palmente a conversão de florestas em terras agricultáveis, é de 13 milhões
de ha ano-1, sendo a América do Sul, atulamente, a região que sofre as
maiores perdas em área florestal, cerca de 4,3 milhões de ha ano.

Os plantios florestais têm ajudado a reduzir o déficit florestal mundial,
que apresentou um balanço líquido de -7,3 milhões de ha ano-1 no período
2000–2005.

As florestas fornecem benefícios econômicos, sociais e ambientais para
a humanidade. Somente o mercado da madeira gerou cerca de U$ 64 bi-
lhões em 2005, com mais de 10 milhões de pessoas empregadas na ativida-
de florestal. Além dos benefícios econômicos e sociais, o manejo sustentá-
vel, o plantio e as restaurações florestais podem incrementar o sequestro de
carbono. Estima-se que as florestas mundiais armazenem cerca de 283
gigatoneladas de carbono apenas em sua biomassa e que o somatório do
carbono armazenado na biomassa, madeira morta, serrapilheira e no solo
das florestas seja maior que o somatório do carbono presente na atmosfera.

As plantações florestais têm crescido cerca de 2,8 milhões de ha ano-1,
e 87% dessa área são para a produção de madeira e fibra. Essas plantações
representam 2,8% da área florestal global, com cerca de 109 milhões de ha.
Apenas dez países respondem por 73% dessa área, com a China, a Rússia e os
Estados Unidos somando mais da metade da área total. Na América do Sul,
82% das plantações estão localizadas na Argentina, no Chile e no Brasil.

Entre os gêneros mais plantados no mundo estão os eucaliptos, os
pínus e as acácias. No ano de 2000, a área plantada com o gênero Acacia
no mundo somava 8.317.000 ha, sendo 7.964.000 ha localizados na Ásia,
345.000 ha na África e 8.000 ha na Oceania.

1 FAO. Food and Agriculture Organization. Global forest resources assessment 2005: progress
towards sustainable forest manangement. Rome, IT, 2006. 350 p. (FAO Forestry paper, 147).
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