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PROTECTED
FORESTS
From fires to
leaf-cutter
ants, find out
how some of
forestry’s
threats are
contained

Queridos amigos e leitores da B.Forest,
Não é segredo que o sucesso do setor
brasileiro de florestas plantadas está diretamente
ligado à sua capacidade de desenvolver e adotar
tecnologias altamente especializadas nos mais
cruciais processos de sua cadeia produtiva. Graças
à união entre eficiência tecnológica e inteligência
no planejamento, nossos plantios são capazes de
enfrentar as mais diversas ameaças – de incêndios
florestais ao controle de pragas e ervas daninhas.
Foi para ressaltar este aspecto do setor florestal
nacional que a B.Forest selecionou os temas das
principais reportagens do mês. A primeira delas
trata da importância dos seguros para florestas
plantadas, e sobre como esses processos são feitos
no mercado brasileiro atualmente. A segunda diz
respeito às novas pragas do eucalipto e pinus e
detalha as principais ameaças presentes no país e
as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para
combatê-las. Por fim, um artigo especial sobre
uma solução inovadora para o gerenciamento
do controle da maior praga do setor florestal, as
formigas cortadeiras.
Já o entrevistado especial do mês foi
selecionado para discutir o universo dos
investimentos em fundos florestais. Miguel Fabra,
gerente de investimentos da Stafford Capital
Partners na América Latina, é um profissional
com ampla experiência global e entendimento
aprofundado do aspecto econômico do segmento
– e compartilha sua visão de forma exclusiva com
você, leitor.
Saudações florestais e boa leitura,

Dear friends and B.Forest readers,
It’s no secret that the success of the
Brazilian logging sector is directly tied to
its ability of developing and adopting highly specialized technologies in the most
crucial processes of its production chain.
Due to the balance between technological efficiency and intelligent planning, our
cultivated forests are able to face the most
diverse threats – from forest fires to pest
and weed control.
With the goal of highlighting this aspect of our logging industry, the B.Forest
team has carefully selected the themes
for this month’s special articles. The first is
about the importance of insurance for cultivated forests, and how this market currently operates in Brazil. The second text
discusses new pests for pine and eucalyptus forests and details the greatest biological threats in the country, as well as the
research being carried out to fight them.
Finally, there’s a special article about an
innovative solution for managing control
operations for the industry’s biggest pest
in Brazil, leafcutter ants.
Moreover, our special guest this
month was selected to discuss the world
of forest fund investments. Miguel Fabra,
investment manager for Stafford Capital
Partners in Latin America, is a professional with extensive global experience and
deeply knowledgeable about the economic aspects of the forestry segment –
and he shares his views exclusively with
you, our reader.

Greetings from the forest and happy reading,

Diretor de negócios da Malinovski
Business director of Malinovski
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A VISION FOR INVESTMENTS

Miguel Fabra | Gerente de Investimentos da Stafford Capital Partners na América Latin
M i g u e l Fa b r a | S ta f f o r d C a p i ta l Pa r t n e r s’ I n v e s t m e n t M a n a g e r i n L at i n A m e r i c a
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Gerente de Investimentos da Stafford Capital Partners na América Latina
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S ta f f o r d C a p i ta l Pa r t n e r s’ I n v e s t m e n t M a n a g e r i n L at i n A m e r i c a

COMO GERENTE DE INVESTIMENTOS DA STAFFORD CAPITAL PARTNERS NA AMÉRICA
LATINA, MIGUEL FABRA É RESPONSÁVEL POR MONITORAR A PERFORMANCE OPERACIONAL
E FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS DO GRUPO EM FUNDOS FLORESTAIS NA REGIÃO,
INCLUSIVE NO BRASIL. COM AMPLA EXPERIÊNCIA, PHD EM ENGENHARIA FLORESTAL PELA
UNIVERSIDADE DA FINLÂNDIA ORIENTAL E VIVÊNCIA GLOBAL, O PROFISSIONAL FALA À
B.FOREST SOBRE A VISÃO DA STAFFORD – E O FUTURO DO GRUPO NO PAÍS.

As S t a f f o r d C a p i t a l P a r t n e r s ’ I n v e s t m e n t M a n a g e r i n L a t i n

A m e r i c a , M i g u e l F a b r a is responsible for monitoring the operational and
financial performance of the group’s investments in timberland funds in the
region, including Brazil. An experienced professional with a PhD in Forestry
from the University of Eastern Finland and global knowledge, Fabra tells B.Forest
all about Stafford’s vision and the future of the company in the country.

Para mim, a América Latina se
destaca devido à rara combinação de
habilidades técnicas altamente avançadas na área florestal, impressionante
crescimento de árvores e disponibilidade de terras. Esses fatores podem
ser encontrados em boa parte da
região e certamente estão fortemente
presentes no Brasil.
Outros fatores de destaque no
Brasil incluem o escopo das propriedades florestais, a presença dos setores
madeireiros de Norte a Sul e de Leste
a Oeste, a amplitude do segmento de
processamento de madeira e da economia dos mercados domésticos da
madeira, assim como a possibilidade
de acesso à exportação ao longo da
grande costa.

You are a professional with extensive
experience worldwide. What most
strikes you in the forestry segment
in Latin America – and in Brazil in
particular?
Latin America for me stands out for
a rare combination of highly advanced
technical skills in forestry, impressive
tree growth and the availability of land.
These factors can be found across
much of the region and is certainly
very strongly expressed in Brazil.
Other factors that stand out in Brazil include the breadth of forest ownership, the breadth of timber sectors
from north to south and east to west,
the depth of the timber processing
sector, the depth of the domestic
wood markets economy, and access
to export infrastructure along many
parts of the coast.

02
02
Fale um pouco sobre o histórico
da Stafford. Em quais segmentos a
empresa atua atualmente? Como veio
para o Brasil?
A Stafford Timberland, predecessora da Stafford Capital Partners, foi
fundada em 2002 por dois profissionais financeiros que identificaram uma
lacuna em como o capital é inserido
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Você é um profissional com ampla
experiência em nível mundial. O que
mais lhe chama a atenção no segmento
florestal na América Latina – e no
Brasil em especial?

Tell us about Stafford’s history.
In what segments does the company
currently operate? How did you come
to Brazil?
Stafford Timberland, the timber
investment arm of Stafford Capital
Partners, was founded in 2002 by two
financial professionals that identified
a gap in how capital is placed in the
sector. At the time, most institution-
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Então, ao longo do tempo e à
medida que a empresa se familiarizou
com gerentes de propriedades florestais, e esses gerentes se familiarizaram
com a Stafford, também começamos
a investir diretamente nos fundos, por
meio de oportunidades de co-investimento em negócios maiores e por
meio de contas separadas em negócios menores.
Foi assim que foram realizados
os primeiros investimentos na América Latina e no Brasil, e quando estes
chegaram a uma escala material, fui
recrutado pela companhia em 2014
como Gerente de Investimentos para
a América Latina. Primeiramente, trabalhei em Londres (Inglaterra) antes de
me mudar para Curitiba (Paraná) com
minha família em meados de 2015.
Hoje, o grupo florestal dentro da
Stafford gerencia e aconselha ativos
de US$ 2,2 bilhões divididos em 10
fundos, incluindo investimentos no
Chile, Uruguai, América Central e, é
claro, no Brasil. Nosso fundo atual é o
Stafford Timberland VIII, que chegou
recentemente a US$ 612,5 milhões de

10

al investments were made through
private market funds with poor liquidity. Once in such a fund, you can’t just
call a broker and sell your shares. This
is where Stafford stepped in, offering
to buy shares in these vehicles from
those investors.
Then over time and as the company became more familiar with timberland managers, and those managers
became more familiar with Stafford,
we also started to invest directly into
funds, through co-investment opportunities into larger deals and through
separate accounts into smaller deals.
This is how we came to make our
first investments in Latin America and
in Brazil, and when these reached
a material scale I was recruited by
the company in 2014 as Investment
Manager, Latin America. Firstly based
in London before moving to Curitiba
with my family in mid-2015.
Today, the timber group within
Stafford manages and advises on USD
2.2 bn of assets across ten funds, including investments in Chile, Uruguay,
Central America and of course Brazil.
Our current fund is Stafford Timberland VIII, which recently closed on
USD 612.5m of client commitments,
and has a 30% indicative allocation to
the region. SIT VIII was significantly
oversubscribed, as it had a target size
of USD 500m.

comprometimento dos clientes, e tem
uma alocação indicativa de 30% para a
região. O ST VIII ultrapassou significativamente a meta de US$ 500 milhões.
Separadamente, o grupo florestal também se fundiu com diversos
outros negócios com estratégias
similares de investimento nas áreas de
participações privadas, crédito privado,
sustentabilidade e infraestrutura, e está
desenvolvendo uma capacidade agrícola que fez seu primeiro investimento no Brasil este ano. Combinados,
a companhia gerencia e aconselha
US$ 5,5 bilhões em ativos, e oferece
uma excelente base para o compartilhamento de conhecimento sobre o
mercado global.

03
Qual é a metodologia adotada
pela Stafford para a tomada de
decisões sobre a realização de novos
investimentos?
Como um fundo de fundos, a
Stafford constrói uma pipeline baseada
principalmente nas organizações de
gerenciamento de investimentos em
florestas, também conhecidas como
TIMOs. Os tipos de investimentos que
buscamos podem ser classificados em
quatro categorias: (1) secundários: em
que adquirimos posições de investimento em um fundo pré-existente; (2)
co-investimento: em que fornecemos
capital extra para gerentes na esperançå de assegurarmos negócios grandes
demais para seus próprios fundos; (3)

O Brasil tem grande
expertise em gerenciamento
de florestas
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no setor. Na época, a maior parte dos
investimentos institucionais eram realizados por meio de fundos privados de
mercado com baixa liquidez. Uma vez
que você está em um desses fundos,
não é possível simplesmente ligar para
um corretor e vender suas ações. É
aí que a Stafford entrou, oferecendo-se para comprar essas ações desses
investidores.

Separately the timber group is also
associated with several other businesses with similar investment strategies in
areas of private equity, private credit,
sustainability and infrastructure, and is
growing an agriculture capability that
made its first investment into Brazil
this year. Combined, the company
manages and advises on USD 5.5bn
in assets, and offers a great base for
sharing global market knowledge.

03

What is Stafford’s methodology for
making new investment decisions?
As a fund of funds, Stafford builds
a pipeline mainly sourced from timberland investment management
organisations, or TIMOs for short. The
types of investments we look for can
be classified into four main categories:
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Os fundos florestais da Stafford

Corrente Flexível
Premium

têm participações variáveis em
mais de 20 investimentos na
América Latina
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contas separadas: em que fornecemos
o único capital para uma oportunidade
de investimento trazida a nós por um
gerente; e (4) primário: em que investimos no fundo de um gerente para
acessar uma estratégia específica para
expandir nossa cobertura de um setor
ou para acessar um setor de nosso
interesse, mas ainda não coberto por
uma das oportunidades de investimento listadas acima.
Seguindo esta estratégia, nós
tipicamente não gerenciamos ativos
diretamente. Então, é importante
estabelecer um alto nível de confiança
com os gerentes com quem temos
relações. Também sobrepomos nossa
estratégia com a alocação interna de
alvos por geografia, espécie e tipo de
investimento, filtrando e priorizando
nossa pipeline de acordo.
Da mesma forma, usamos nosso
amplo conhecimento de investimentos para realizar o benchmarking entre
investimentos existentes e quaisquer
novos investimentos para reduzir riscos e incrementar o retorno.
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(1) secondaries: where we buy investment positions in an existing fund (2)
co-investment: where we provide
extra capital to managers hoping to
secure deals too large for their own
funds, (3) separate accounts: where
we provide the only capital for an investment opportunity brought to us by
a manager, and (4) primary: where we
invest in a manager’s fund to access a
specific strategy to expand our coverage of a sector or to access a sector
we like but not covered by one of
investment opportunities above.
By following this strategy, we typically do not manage assets directly.
So it is important to build a high level
of trust with the managers we have
relationships with. We also overlay our
strategy with internal allocation targets
by geography, species and investment
type, filtering and prioritizing our pipeline accordingly.
We likewise use our very broad
investment knowledge to benchmark
across existing investments and any
new investments to reduce investment
risk and to improve returns.

EC0

Oferece ótimas condições de
tração, flutuação e estabilidade;
Adapta-se a maioria dos
tipos de terrenos e solos;
Minimiza os danos a floresta,
diminuindo a compactação do solo.

Aplicável em:
Forwarder, Skidder e Haverster

Menor vibração e maior suavidade
durante ostrabalhos aumentando
sua produtividade.

Proteção da lateral para minimizar
cortes e danos aos pneus em
terrenos e condições mais exigentes;
Ótimas condições de flutuação,
estabilidade, boa tração e agarre ao solo.
Economia de combustível, modelo
EVO é mais leve que os demais.

EV0
Aplicável em:
Forwarder, Skidder e Haverster

+55 49 - 3226 1000

www.minusa.com.br

Corrente Flexível
Premium

/Minusatratorpecas
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Atualmente, os fundos florestais
da Stafford têm participações variáveis
em mais de 20 investimentos diferentes na América Latina, de 1 a 100% de
cada ativo subjacente. No Brasil, isso
inclui tanto investimentos em pinus
quanto em eucalipto, em diversos
estados brasileiros.
Alguns dos nossos investimentos
iniciais em eucalipto tinham como
foco as indústrias brasileiras de carvão e siderurgia, mas não tiveram boa
performance, sofrendo com as condições desfavoráveis do setor do aço
no mercado global. Outros investimentos alinhados aos setores brasileiros de celulose, painéis e madeira
estão se saindo melhor – especialmente aqueles expostos ao mercado
de exportações.

05
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About the company’s presence in
Brazil: what is the area of forests
in which Stafford currently has
investments in the country? In what
regions?
Stafford timber funds currently
hold varying interests in more than
20 discrete investments across Latin
America, from less than 1% through
to 100% of each underlying asset. For
Brazil this includes both pine and eucalyptus investments across a number
of Brazilian states.
Some of our earlier eucalypt investments geared towards the Brazil
charcoal and pig iron industry have
not performed that well, suffering
from poor global market conditions
in the steel sector. Other investments
aligned with the Brazilian pulp, panel
and lumber sectors are doing better.
Especially those with exposure to the
export market.
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Quais são os fundos em que estão
investindo atualmente?

What funds are you currently investing in?

Como investidores de múltiplas
gerências, somos muito discretos em
relação a com quem investimos, de-

As a multi manager investor we are
very discreet about who we invest with
from a conflict management and pro-

Não nos iludimos quanto
à capacidade do Brasil de
oferecer tanto experiências
muito boas quanto muito ruins

vido ao aspecto de gerenciamento de
conflitos. Dito isto, estamos sempre
buscando expandir nossas relações
gerenciais para aqueles grupos que
possuem estratégias de investimento complementares e um histórico
comprovado.

06
Como a Stafford lida com as questões
relacionadas ao Risco Brasil?
A Stafford não se ilude quanto à
capacidade do Brasil de oferecer tanto
experiências muito boas quanto muito
ruins, e muitas no meio do caminho.
Também estivemos envolvidos em
diversas disputas legais, iniciadas tanto
pelos nossos gerentes quanto contra
os nossos gerentes, incluindo acusações trabalhistas e alegações sérias de
fraude e má conduta.
Porém, ainda voltamos para os
aspectos positivos que discutimos no
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Sobre a presença da empresa no
Brasil: qual a área de florestas em
que a Stafford tem investimentos no
país atualmente? Em que regiões?

prietary deal flow aspect. That said,
we are always looking to extend our
manager relationships to those groups
that have complementary investment
strategies and proven track record.
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How does Stafford deal with issues
related to Brazil Risk?
Stafford is under no illusion that
Brazil can offer both very good and
very bad experiences, and many in-between. We have also been involved
in several legal claims, both initiated
by our managers and those initiated
against our managers, including labour
claims and allegations of serious fraud
and misconduct.
That said, we still come back to the
positives we noted right at the beginning of the article. The country has
great forest management expertise,
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impressive growing conditions, and a
very large and expanding timberland
industry that is difficult to ignore.

Portanto, como em todas as coisas, aprendemos muito e tentamos
não repetir nossos erros. Os aspectos
em que estamos focados incluem estruturas sólidas de governança, parceiros confiáveis, mercados finais fortes
e um bom entendimento do ciclo
estrangeiro de câmbio.

Hence, with all things, we have
learnt a lot and try not to repeat our
mistakes. Aspects we focus on include strong governance structures,
reliable and well-aligned partners,
strong end markets and a good understanding of the foreign exchange
cycle.

Ter um representante da Stafford no
Brasil tem sido igualmente importante.
Isso nos ajuda a compreender melhor
os riscos de transação e operação e,
embora eu seja natural da Europa, venho de uma cultura latina, e acredito
que isso ajuda na conexão.

Having a Stafford representative
in Brazil has been equally important.
This helps us to better understand
transaction and operating risk, and
while I’m personally from Europe, I am
from a Latin culture which I believe
helps with the connection.

07
Como a alta do dólar afeta esse
planejamento?
As movimentações do câmbio
estrangeiro e a volatilidade definitivamente podem acabar nos mantendo
acordados à noite. Tendo realizado
nossos primeiros investimentos no
Brasil em uma época que a taxa de
USD:BRL estava em 1,80 e ver isso
chegar a 3,60 diminui efetivamente
nossos investimentos pela metade.
Não importa qual é o setor, seja madeira, construção, varejo, eletrônicos,
é uma adversidade difícil de superar
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How does the dollar’s hike affect this
planning?
Foreign exchange movements
and volatility can definitely keep us
awake at night. Having made our first
Brazilian investments at a time when
the USD:BRL was around 1.8 and then
seeing this move to 3.6 effectively
halved our investment value. It doesn’t
really matter what sector you are in,
timber, construction, retail, electronics, this is a headwind that is difficult
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início. O país tem grande expertise em
gerenciamento de florestas, impressionantes condições de crescimento
e uma enorme indústria florestal em
expansão que é difícil de ignorar.

e algo a se acrescentar à lista de
lições aprendidas.
Consequentemente, nós hoje
debatemos muito mais fortemente
nossa visão de moeda e posicionamento no ciclo econômico quando
realizamos novos investimentos, e
então refletimos essa visão de acordo
nos nossos preços. Às vezes, isso
pode nos tornar bastante conservadores, embora isso seja fundamentalmente sobre proteger o valor de
investimento. Ativos com forte exposição a exportações de commodities
em dólar também nos ajudam a
fornecer uma cobertura natural,
enquanto contratos específicos de
cobertura de volta para o dólar americano costumam ser caros demais,
certamente acima do ciclo de vida de
investimentos em madeira.

to overcome and is something for the
lesson learnt category!
Consequently we now find ourselves debating far more strongly our
view of currency and position in the
economic cycle when making new
investments, and then reflect these
views in our pricing accordingly. At
times this might make us quite conservative, though ultimately it’s about
protecting investment value. Assets
with strong export exposure to dollarized commodities also helps provide a
natural hedge while outright hedge
contracts back to the US dollar are
typically too expensive, certainly over
the life cycle of timber investments.
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OS RISCOS À INTEGRIDADE E PRODUTIVIDADE DAS
FLORESTAS PLANTADAS SÃO DIVERSOS. POR ESTE MOTIVO,
A POSSIBILIDADE DE SEGURAR UM PLANTIO FLORESTAL
PODE OFERECER VANTAGENS AOS PRODUTORES QUE

M E R C A D O | M A R K ET

VISAM MITIGÁ-LOS.

D

evido aos longos ciclos de
produção típicos do segmento de florestas plantadas, os plantios de espécies
como eucalipto e pinus estão
sempre expostos a riscos e
ameaças diversas. De pragas a
geadas, de incêndios a secas, os
fatores biológicos e edafoclimáticos incluem um grande número
de variáveis a serem contempladas, controladas e manejadas.
Porém, mesmo com grande
eficiência e expertise no planejamento e na execução de operações, sempre há a possibilidade
de que alguma dessas variáveis
cause danos irreparáveis à produção da floresta em questão.
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Visando mitigar esses riscos e
reduzir a possibilidade de perda
da produtividade, empresas florestais e produtores de todos os
portes podem contratar seguros
para proteger seus investimentos
de diversas dessas ameaças.
“Basicamente, o perfil com
que trabalhamos é de florestas
plantadas destinadas à atividade
comercial, cuja matéria-prima
principal seja madeira ou celulose
– florestas destinadas a biomassa,
serrarias, papel e celulose etc.
Qualquer produtor, independentemente de sua escala, pode
contratar um seguro a partir do
primeiro ano de plantio, a partir

INSURED
FORESTS
THE RISKS TO THE INTEG-

da implantação da floresta”, resume Thiago Luiz Kohler, engenheiro florestal e sócio administrador
da Forest Corretora de Seguros,
que hoje atua em uma área que
abrange 250 mil hectares de
florestas plantadas em todo o
Brasil (sobretudo no Sul, Sudeste
e Centro Oeste).
Wady Cury, diretor geral de
habitacional e rural do Grupo
Segurador Banco do
O PERFIL DE Brasil e Mapfre, corCADA PRODUTOR robora possibilidades
OU INVESTIDOR similares: “É possível
PODE SER segurar qualquer tipo
de floresta cuja finaliCONSIDERADO
dade seja exploração
PARA A comercial da madeira
ELABORAÇÃO DO ou látex. Cabe ressaltar
CÁLCULO que o interesse segurável sempre recairá
sobre a floresta e não sobre a
produção. Caso algum risco coberto venha a inviabilizar a exploração florestal da área atingida, a
seguradora indenizará o prejuízo
proporcionalmente à área segurada”, explica.

RITY AND PRODUCTIVITY OF
PLANTED FORESTS ARE SEVERAL. THUS, THE POSSIBILITY
OF INSURING FORESTS AGAINST
THEM MAY OFFER ADVANTAGES
FOR FOREST OWNERS LOOKING
TO REDUCE THEM.

D

ue to the long production cycles typical of the
logging industry, planted
eucalyptus and pine forests
(as well as other species) are
always exposed to diverse
risks and threats. From pests
to frost, from forest fires to
droughts, biological, soil and
climate factors include a great
number of variables one must
analyze, control and manage.
However, even with highly
efficient, expertly carried out
operations, there is always a
possibility that one of these
variables may cause irreparable damage to the productivity of that specific forest.
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FLORESTAS
SEGURADAS

In order to reduce these
risks and the possibility of
productivity loss, forestry
companies and forest owners small and large may hire
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Cálculo
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Para calcular o prêmio coberto pelo seguro, o primeiro passo
empreendido pelas seguradoras
especializadas é a avaliação das
características físicas do plantio
em questão. As variáveis analisadas podem incluir a espécie florestal a ser cultivada, o município
ou região, a idade da floresta, sua
destinação final (serraria, celulose, biomassa), espaçamento e
outras características específicas
de cada floresta. Segundo Cury,
essas informações também são
utilizadas como parâmetro para
definição do Limite Máximo de
Indenização por hectare.
Além da floresta, o perfil de
cada produtor ou investidor também pode ser considerado para
a elaboração do cálculo. “Caso
se trate de um investidor que
está, por exemplo, em um fundo
de fomento de alguma empresa
florestal, lidamos com valores
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pré-acordados no momento da
negociação empresarial. Se for
um produtor individual ou fundo de investimento, podemos
atribuir um valor solicitado por
hectare que seja de interesse
específico”, diz Kohler.
Quanto à avaliação de riscos,
as coberturas oferecidas pelas
seguradoras são classificadas
como básicas (obrigatórias) ou
adicionais. No caso da Mapfre, o
produto tem por objetivo garantir
o patrimônio florestal dos riscos
incêndio e raios
(cobertura básica)
É COMUM A
e ventos fortes,
NECESSIDADE
fenômenos natuDE SE PAGAR
rais, granizo, seca,
PRÊMIOS PARA
tromba d’água e
geadas (cobertuOS SEGURADOS
ras adicionais). Já
DANIFICADOS
a Forest Corretora
POR INCÊNDIOS
de Seguros trabalha com incêndios OU GEADAS

THERE IS
ALWAYS A
POSSIBILITY OF
IRREPARABLE
DAMAGE TO
A FOREST’S
PRODUCTIVITY

“Basically, the profile
we work with is cultivated
forests aimed at commercial
activity, with its main raw
material timber or pulp –
forests planted for biomass,
sawmills, pulp and paper
industries, etc. Any producer,
no matter how big or small
their forests, can hire insurance from the first year
of planting, from the
stage of forest implementation,” summarizes Thiago Luiz Kohler,
forestry engineer and
administrative partner
of Forest Corretora de
Seguros, a forest insurance broker covering
roughly 250,000 hectares in Brazil (espe-

cially in the South, Southeast
and Center-West regions).
Wady Cury, general housing and rural director of the
Banco do Brasil & MAPFRE
Insurance Group, states similar possibilities: “It is possible
to ensure any kind of forest
for commercial timber or
latex exploitation. It is worth
mentioning that the insurable
interest will always be for the
forest and not its production. Should any covered risk
come to make the economic
use of a forest unfeasible,
the insurance company will
compensate the damages
proportionally to the area
insured,” he explains.
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insurance services to protect
their investments from
those threats.

Calculations
In order to calculate the
insurance premium covered
by the company, the first step
undertaken by the specialized
forest insurance companies is
the evaluation of the physical
characteristics of the forest at
hand. Variables analysed may
include the species or genus
of tree planted, the municipality or region where the forest
is located, the age of its trees,
its final destination (sawmills,

pulp and paper plants, biomass), spacing and other specific characteristics of each
cultivated forest. According to
Cury, these data may also be
used as parameters for defining the maximum insurance
indemnity limit per hectare.
Aside from the forest, the
profile of each producer of
investor may also be considered in carrying out the
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necessary calculations. “If it’s

in each Brazilian region whe-

an investor of a forestry com-

re logging occurs, certain

pany’s fund, we deal with

risks are more prevalent in

pre-arranged values at the

specific areas than others,

moment of dealing with the

such as frosts threatening

company. If it’s an individual

younger plants mainly in the

producer of investment fund,

Southern region, or droughts,

we can attribute a requested

which occur more frequently

value per hectare that may

in the Northeast. As factors

be of specific interest in each

beyond human control, it

case,” says Kohler.

is common for these insu-
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e ventos fortes como coberturas
básicas e raios, estiagem, excesso de chuva, geada, granizo e
variação excessiva de temperatura como adicionais.
Devido às variações climáticas e de solo entre as diversas
regiões do Brasil em que há
florestas plantadas, certos riscos
prevalecem mais em determinadas áreas do que outras, como
as geadas, que ameaçam as
plantas mais jovens principalmente na região
A POSSIBILIDADE
Sul, ou as estiagens,
DE SEGURAR mais recorrentes no
UM PLANTIO Nordeste. Como se
FLORESTAL tratam de fatores
além do controle
PODE OFERECER
humano, é comum
VANTAGENS AOS a necessidade de
PRODUTORES se pagar prêmios
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these insurance companies

para os segurados danificados
por alguma dessas variáveis, das
quais os incêndios florestais são
a mais recorrente.
“Desde que começou a ser
comercializado pelo Grupo,
todos os anos são pagos sinistros florestais, tendo como
principais causas o incêndio e
a seca. Ventos fortes também
podem causar o tombamento
das árvores e inviabilizar a exploração da madeira”, ressalta Cury,
do Grupo Segurador Banco do
Brasil e Mapfre.
Outro fator interessante a se
destacar é o PSR (Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural), mantido pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). “Trata-se de
um subsídio de 45% para a área

offer basic (mandatory) coverage and additional coverage programs. In the case
of MAPFRE, basic coverage
means ensuring forest assets
against the risks of forest

THE FIRST STEP
IN CALCULATING
INSURANCE
COSTS IS THE
EVALUATION
OF A FOREST’S
PHYSICAL
CHARACTERISTICS

rance companies to have to
pay the insurance premium
for any insured companies,
investors or producers damaged by any of these variables,
of which forest fires are the
most common occurrence.
“Since the Group began

fires and lightning, whereas

to commercialize these

additional coverage includes

services, forest premiums are

strong winds, natural pheno-

paid every year, mainly due

mena, hail, droughts, wa-

to forest fires and droughts.

terspouts and frost.

Strong winds may also fell

On the other hand,

trees and make commer-

Forest Seguros works

cial timber use unfeasible,”

with forest fires and

emphasizes Cury, from the

strong winds as basic

Banco do Brasil & MAPFRE

coverage and light-

Insurance Group.

ning, droughts, heavy
rainfall, frost, hail and
excessive temperature fluctuation as
additional risks.
Due to climate
and soil differences
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As for risk evaluation,

Another interesting factor
to highlight in Brazil is the
PSR, or Rural Insurance
Premium Subsidy Program,
kept by MAPA (the Ministry of
Agriculture, Livestock and Supplies). “It’s a 45% subsidy for
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florestal coberto pelo MAPA. A
verba é limitada: o País elenca alguns milhões de reais para cada
cultura. Com isso, todas as apólices contratadas são encadeadas
pelo MAPA e contempladas com
esse valor. É um ponto bastante positivo, pois não é preciso
desembolsar o valor integral.
Porém, a regra para contemplação do valor total, o limite que
um produtor ou empresa pode
angariar por CPF ou CNPJ hoje

THE PROFILE OF
EACH PRODUCER
OF INVESTOR
MAY ALSO BE
CONSIDERED IN
THE NECESSARY
CALCULATIONS
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é de R$ 24 mil. Ou seja, a regra
é de 45% do valor do prêmio,
limitados a R$ 24 mil”, detalha
Thiago Kohler, da Forest Corretora de Seguros
Portanto, quando se trata de
segurar sua floresta e mitigar
possíveis riscos, as possibilidades
para o produtor florestal são
diversas – e podem ser personalizadas para as necessidades
reais de cada região, floresta
ou cliente.

the forestry sector covered by the Ministry.
The budget is limited:
the country allocates
a few million reais for
each culture. Thus, all
insurance policies are
liked to MAPA and may
be contemplated for
this value. It’s a highly
positive aspect, as
it’s not necessary to
disburse the full value.
However, the rule for
contemplation of the total
value, or the limit a producer
or company may receive (as
an individual or company)
today is BRL 24,000. In other

words, the rule is for 45%
of the premium, limited to
BRL 24,000,” details Thiago
Kohler, from Forest Seguros.
Therefore, when a forest
needs insurance against
possible risks, the possibilities
available for the forest owner
are several – and they may
be customized for the real
needs of each region, forest
or client.
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Os últimos registros de introdução de pragas exóticas do eucalipto
ocorreram em 2008, quando foram
identificadas a vespa-de-galha do eucalipto, Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) e o percevejo bronzeado, Thaumastocoris peregrinus
(Hemiptera: Thaumastocoridae). O
psilídeo de concha (Glycaspis brimblecombei) também é originário da
Austrália e foi observado no Brasil
em 2003.
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ONDE VIVEM
AS PRAGAS
Fotos: Embrapa Florestas

A CRESCENTE GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA SIGNIFICA UMA INTEGRAÇÃO CADA VEZ

Ademais, outros plantios florestais não são imunes à introdução de
novas pragas, como a vespa-da-madeira, ameaça aos plantios de pinus,
que também sofreram, entre 2000 e
2002, com a presença de pulgões de
mais de uma espécie.
A chegada de novas pragas ao
país demanda grandes esforços por
parte das empresas e instituições de
pesquisa de identificá-las, mensurar
os possíveis prejuízos que possam
causar e desenvolver novas técnicas
e soluções para combatê-las nas
condições naturais do país.
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de pragas exóticas vindas de outros
países, em especial da Austrália.

WHERE THE WILD PESTS ARE

MAIOR ENTRE AS INDÚSTRIAS DE TODOS OS PAÍSES DO MUNDO. CONTUDO, O TRÂNSITO
INTERNACIONAL DE MERCADORIAS E MATÉRIA-PRIMA TRAZ ALGUNS DESAFIOS, COMO A
PROPAGAÇÃO DE PRAGAS EXÓTICAS NOS SETORES AGRÍCOLA E FLORESTAL.

GROWING ECONOMIC GLOBALIZATION MEANS GREATER INTEGRATION BETWEEN THE
INDUSTRIES OF COUNTRIES ALL OVER THE WORLD. NEVERTHELESS, THE INTERNATIONAL
TRADE OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS BRINGS SOME CHALLENGES, SUCH AS THE
PROPAGATION OF EXOTIC PESTS IN AGRICULTURE AND FORESTRY.

A

abertura comercial do mercado
brasileiro para o capital internacional, a partir da década de
1990, resultou em novas parcerias
comerciais e na crescente entrada
de novas mercadorias em terras
nacionais. Em função da globalização da economia, diversos desafios
anteriormente desconhecidos passaram a surgir no país – dentre eles,
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a chegada de pragas exóticas até
então ausentes nos plantios florestais
brasileiros.
No setor florestal brasileiro, os
plantios constituídos com espécies
e clones de eucalipto estão entre
aqueles que mais sofrem com o
ataque de pragas. Além das pragas
nativas (formigas, cupins e lagartas),
a cultura sofre com a introdução

T

he commercial opening of the Brazilian market for international capital, starting in the 1990s, resulted in new
commercial partnerships and in the
growing entry of new products in the
national territory. Due to a more globalized economy, several challenges
previously unknown began to appear in
the country – among which figures the

arrival of exotic pests hitherto absent in
Brazilian cultivated forests.
In the Brazilian logging sector, eucalyptus species and clones are those
most susceptible to infestation by pests.
Aside from native species (ants, termites
and caterpillars), these forests suffer with
the introduction of exotic pests from
other countries, mainly Australia.
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De acordo com Leonardo Rodrigues Barbosa, pesquisador A da
Embrapa Florestas, o PROTEF (Programa Cooperativo sobre Proteção
Florestal), coordenado pelo IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos Flores-

The last reports of the arrival of new
exotic eucalyptus pests occurred in
2008, when the eucalyptus gall wasp,
Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) and the bug Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae)
were identified in the country. Glycaspis brimblecombei, a species of jumping
plant louse, is also native to Australia and
was identified in Brazil in 2003.

28

“Os institutos de pesquisa
apoiados pelas empresas florestais
desenvolvem todas as pesquisas

Para o prof. dr. Nilton José Sousa,
da UFPR (Universidade Federal do
Paraná), as ações de controle biológico são aquelas que têm se mostrado
mais promissoras. “O controle biológico é uma ótima alternativa para
o setor florestal devido aos longos

Moreover, other forests are not
immune to the introduction of new
pests, such as the Sirex woodwasp
(Sirex noctilio), a threat to pine plantations, which also suffered from attacks
from different species of aphids from
2000 to 2002.

possible damages they can cause and
develop new techniques and solutions
for controlling and fighting them in the
country’s natural conditions.

The arrival of new pests in Brazil
makes great efforts necessary by the
companies and forest research institutions to identify them, measure the

According to Leonardo Rodrigues
Barbosa, grade A researcher at Embrapa
Florestas, PROTEF (the Cooperative
Program on Forest Protection), coordi-

Biological and chemical
control

ciclos de produção do segmento, o
que permite que os agentes do controle biológico se estabeleçam. Há
duas possibilidades principais: pode-se ter insetos controlando outros insetos ou utilizar produtos formulados
com microorganismos (fungos, bactérias, vírus etc.). Este último método
ainda deve se desenvolver bastante
nos próximos anos”, aponta.
Além do controle biológico, o
controle químico (inseticidas) ainda é
uma opção que pode ser considerada para espécies como o percevejo
bronzeado em condições de surto
populacional. No entanto, segundo
os entrevistados, existem algumas
restrições por parte de órgãos de
certificação florestal. Outra consideração que se deve fazer é que o
impacto deste método de controle
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CONTROLE
BIOLÓGICO
E QUÍMICO

tais), com participação da Faculdade
de Ciências Agronômicas, Unesp/
Campus Botucatu, UFV (Universidade Federal de Viçosa), Embrapa e
empresas do setor florestal, desenvolve diversas ações integradas. O
controle biológico foi a principal
estratégia adotada para reduzir o
risco associado à essas pragas.

necessárias para adoção do controle biológico de forma eficiente
e segura. Para o percevejo bronzeado, foi introduzido da Austrália
o parasitoide de ovos Cleruchoides
noackae (Hymenoptera: Mymaridae),
enquanto para a vespa-de-galha foi
introduzido da África do Sul o parasitóide de pupa Seletrichodes neseri
(Hymenoptera: Eulophidae). Ambos
os parasitóides já foram liberados
a campo e estão se estabelecendo
nas principais regiões produtoras de
eucalipto do país”, detalha.

nated by the IPEF (Institute of Forestry
Research and Studies), with the help
of the Agronomic Sciences Faculty at
UNESP, the Federal University at Viçosa,
Embrapa and forestry companies, develops several fronts of integrated action.
Biological control was the main strategy
adopted to reduce the risks associated
with these pests.
“Research institutions, supported
by forestry companies, develop all the
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Para o percevejo bronzeado, o
grande desafio hoje está na avaliação
precisa da eficiência do parasitóide
para o controle da praga no campo.
De acordo com Barbosa, toda a metodologia para multiplicação do parasitóide em laboratório já foi desenvolvida. “O parasitóide já foi liberado
e se estabeleceu em quase todas as
regiões do país. Seis anos após sua
introdução, temos percebido uma
redução no ataque do percevejo, e
estamos neste momento fazendo
avaliações em várias regiões do país
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No caso específico da vespa-de-galha, além do controle biológico,
a seleção de genótipos de eucalipto resistentes tem sido uma outra
estratégia importante no controle da
praga. Existe também a possibilidade
de se utilizar o controle químico para
o controle da vespa em viveiros florestais, mas a eficiência do produto
é comprometida quando a planta já
está infestada com inseto em estágio
de desenvolvimento avançado.

research necessary for the adoption of
biological pest control in an efficient
and safe manner. For Thaumastocoris peregrinus, we have introduced the
Australian egg parasitoid Cleruchoides
noackae (Hymenoptera: Mymaridae),
whereas for the eucalyptus gall wasp we
have introduced the South African pupa
parasitoid Seletrichodes neseri (Hymenoptera: Eulophidae). Both parasitoids
have already been cleared for field work
and are getting settled in the main eucalyptus production regions in the country,” details Barbosa.
For the Federal University of Paraná’s
professor Nilton José Sousa, PhD, biological pest control actions have proven
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the most effective method of dealing
with these threats. “Biological control is
a great alternative for the forestry sector due to its long production cycles,
which allow for the biological control
agents to get established in each area.
There are two main possibilities: we can
have insects controlling other insects, or
we can use formulated microorganism
products (fungi, bacteria, viruses, etc.).
This method should still face development over the next years,” he says.
Aside from biological control, chemical control (through molecules such as
insecticides) is still and option to be considered for species such as the Thaumastocoris peregrinus bug in case of a

surge in population. However, according to the sources interviewed, there
are several restrictions put in place by
the main forest certification institutions.
Another point to be considered is that
the impact of this control method on
the parasitoid used in the biological control of this bug is still in study.
In the specific case of the eucalyptus
gall wasp, aside from biological control,
selecting resistant genotypes has been
another important strategy in pest control. There is also the possibility of using
chemical control for the wasp in forest
nurseries, but the product’s efficiency is
compromised when the plant is already
infested with the insect in an advanced
stage of development.

para confirmarmos o quanto desta
redução está relacionada à ação do
parasitóide”, relata.
Ainda em relação ao percevejo, está se avaliando o impacto da
aplicação de inseticidas sobre o
parasitoide. Esta avaliação será importante para indicar a possibilidade
de integração do controle químico
e biológico. Para a vespa-de-galha,
os desafios consistem no desenvolvimento de metodologias para multiplicação massal do seu parasitóide
em laboratório e seleção de clones
resistentes ou tolerantes à praga.
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DESAFIOS

sobre o parasitóide utilizado no controle biológico do percevejo ainda
está em estudo.

Challenges
For Thaumastocoris peregrinus, the
great challenge today is accurately evaluating the parasitoid efficiency for controlling this pest in the field. According to
Barbosa, all the methodology for multiplying the parasitoid in the lab has already
been developed. “The parasitoid has
been cleared and has settled in nearly
every region in the country. Six years after
its introduction, we’ve noticed a reduction in attacks by this bug species, and
we are currently in several regions of the
country evaluating to confirm how much
of this reduction is related to the parasitoid introduction,” he explains.
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Certamente,
um dos principais desafios
não envolve
as pragas já
estabelecidas
no território
nacional, mas a
introdução de
novas espécies
exóticas no futuro. A movimentação
de pragas, em especial de eucalipto,
tem aumentado nas últimas décadas
ao redor do globo. Para os especialistas, os riscos associados à introdução dessas pragas são praticamente
impossíveis de se avaliar.

“Um dos insetos cuja chegada
ao Brasil mais se teme é o besouro
asiático (Anoplophora glabripennis), já presente nos EUA. Trata-se
de um coleóptero que se adaptaria
facilmente aos plantios de eucalipto
brasileiros, podendo causar prejuízos
severos às plantações, mas principalmente transtornos e até barreiras à
comercialização do eucalipto brasileiro no exterior”, alerta o prof. Sousa.

Still regarding this bug, the impact
of insecticide use on the parasitoid is
still being studied. This evaluation will be
important for detailing the possibility of
integrating chemical and biological pest
control. For the eucalyptus gall wasp,
challenges consist in developing methodologies for mass multiplying its parasitoid in the lab, as well as the selection
of resistant or tolerant clones.

Specialists warn that the risks associated
to the introduction of new pests are
practically impossible to estimate.

Certainly, one of the main challenges does not involve pests already
established in Brazilian territory, but the
introduction of new exotic species in the
future. The transportation of pests, especially eucalyptus, has increased greatly
in the last decades around the globe.
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Dentre as pragas de eucalipto que
já estão se movimentando pelo mundo, destacam-se outras espécies de
vespa-de-galha, Ophelimus maskelli
(Hymenoptera: Eulophidae) detectada na Argentina em 2014, Ophellimus

“One of the insects we’re most fearful of having in Brazil is Anoplophora
glabripennis, the Asian long-horned
beetle, already present in the USA. It is a
Coleoptera which could easily adapt to
Brazilian eucalyptus forests and which
should arrive in the country eventually,
no matter the quarantine measures,”
warns professor Sousa.
Among eucalyptus pests already
crossing borders in other parts of the
world, there are other species of gall
wasp: Ophelimus maskelli (Hymenop-

sp. no Chile desde 2003 e Seletrichodes globulus nos Estados Unidos
desde 2008, e as espécies de besouros Trachymela sloanei e Parosisterna
m-fusca (Coleoptera: Chrysomelidae), detectados nos Estados Unidos
em 1998 e 2003, respectivamente.
O impacto destas pragas pode ser
minimizado pelo desenvolvimento
de programas de gerenciamento de
risco por parte das agências de vigilância fitossanitária e setor florestal.

Pragas), visando estabelecimento
de requisitos fitossanitários para a
importação de produtos de madeira;
de fichas de pragas regulamentadas
(quarentenárias ausentes, quarentenárias presentes e não quarentenárias
regulamentadas); elaboração de sistemas de identificação e catalogação
de pragas interceptadas em produtos
de origem florestal importados pelo
Brasil e; elaboração de planos de
contingência e emergência.

Em síntese, faz-se necessário o
fortalecimento de mecanismos de
defesa fitossanitária, com a elaboração de ARP (Análise de Risco de

tera: Eulophidae), detected in Argentina in 2014; Ophellimus sp., in Chile
since 2003; and Seletrichodes globulus, in the US since 2008. There are also
bug species such as Trachymela sloanei
and Parosisterna m-fusca (Coleoptera:
Chrysomelidae), detected in the US in
1998 and 2003 respectively.
The impact of these pests may be
lessened with the development of risk
management programs by phytosanitary surveillance agencies and forestry
companies.
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O IMPACTO DESTAS
PRAGAS PODE SER
MINIMIZADO PELO
DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMAS DE
GERENCIAMENTO
DE RISCO

of establishing phytosanitary conditions
for importing timber products; forms for
regulated pests (absent quarantine pests,
present quarantine pests and non-quarantine regulated pests); identification and
categorization systems for intercepted
pests in forestry products imported by
Brazil; and contingency and emergency
plans for pest control.

In summary, it is necessary to
strengthen the phytosanitary defense
mechanisms by elaborating the following: PRA (Pest Risk Analysis), with the goal
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Controle
inteligente de
formigas

SMART ANT
CONTROL
TO PROTECT CULTIVATED
FORESTS FROM ONE OF
THEIR GREATEST THREATS
IN BRAZIL, THE LEAFCUTTER
ANTS, PRODUCERS BET
ON PERSONALIZED AND
INTEGRATED SOLUTIONS

PARA PROTEGER SEUS PLANTIOS FLORESTAIS
DE UMA DE SUAS MAIORES AMEAÇAS NO
BRASIL, AS FORMIGAS CORTADEIRAS (SAÚVAS
E QUENQUÉNS), PRODUTORES APOSTAM EM
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS E INTEGRADAS
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exigências das mais relevantes certificações
florestais. Isso tudo é expertise já desenvolvida
nas principais empresas do mercado; o que há
de novidade é o lançamento recente de soluções inteligentes, integradas e customizáveis
para o manejo do controle de formigas cortadeiras de acordo com a realidade de cada
plantio ou empresa.
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A

s formigas cortadeiras são a principal praga
dos plantios florestais de eucalipto e pinus
no Brasil, acarretando anualmente enormes
prejuízos para o setor quando seu controle não
é realizado de forma efetiva. Por este motivo, o
combate às saúvas (gênero Atta) e quenquéns
(gênero Acromyrmex) é essencial para a manutenção da integridade e produtividade das florestas plantadas em qualquer escala.
Felizmente, o segmento conta com soluções
altamente especializadas para o controle desses
insetos vorazes nos talhões ameaçados. A utilização adequada de iscas formicidas permite otimizar o uso de recursos, reduzir riscos e atender às
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Fortunately, the sector is able to
rely on highly specialized solutions
for controlling these insects in the
threatened stands. The proper use
of formicides allows for the optimization of resource use, risk reduction and for meeting the demands
of the most relevant forest certification institutions. This is already
developed expertise in the Brazilian
market’s most important companies; what is new is the recent
launch of smart, integrated and
customizable solutions for managing leafcutter control operations
according to the reality of each
forest and producer.
The Result program from Atta-Kill (a company from the Agroceres

O programa Result, da Atta-Kill (empresa
do Grupo Agroceres), é uma dessas soluções,
fornecendo suporte no gerenciamento das
operações de controle de formigas cortadeiras
com iscas formicidas Mirex-S. Projetado com o
propósito de levar soluções personalizadas em
manejo de formigas cortadeiras às empresas
florestais, o Result é previamente alinhado junto
à área de silvicultura para customização para as
necessidades reais de cada área e dos objetivos
do cliente.
“O Result é ideal para plantios florestais de
alta tecnologia em operações de campo. Está
estruturado em tecnologias que levam: uso de
ferramentas de precisão nas operações; uso de
aplicativos específicos para o diagnóstico de
infestações nas áreas; planejamento preciso do
manejo; otimização de recursos operacionais;
gestão das operações de controle; e capacitação da mão de obra envolvida no processo”,
explica Augusto Tarozzo, gerente comercial e
de marketing da Atta-Kill.
Ainda de acordo com Tarozzo, o programa
foi desenvolvido para atender às crescentes
exigências operacionais de campo focado no
resultado do usuário. A eficiência do controle
passa pela operação de aplicação adequada,
distribuindo a quantidade necessária para a
infestação existente nas diferentes áreas e o
acompanhamento de resultados esperados.

Group) is one of these solutions,
providing support in leafcutter
control operational management
for use with Mirex-S ant-killer baits.
Designed with the goal of bringing
personalized solutions in leafcutter
ant control to companies and forest
producers, Result is previously aligned with the silviculture department
for proper customization to the real
needs of each area and the objectives of each client.
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eafcutter ants are the main pest
in eucalyptus and pine plantations in Brazil, resulting in enormous losses for the industry when
control operations are not carried out effectively. Thus, fighting
leafcutter ants (different Atta and
Acromyrmex species) is essential
for maintaining the integrity and
productivity of cultivated forests in
any scale.

“Result is an ideal solution for
cultivated forests where a high level
of technology in field operations
is the norm. It’s structured with
technologies including: the use of
precision tools in operations; the
use of specific apps for infestation diagnosis in the field; precise
management planning; operational
resource optimization; management of control operations; and the
training of the workforce involved in
the process,” says Augusto Tarozzo,
commercial and marketing director
for Atta-Kill.
He also explains that the program was developed to answer the
growing operational field demands
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O Result disponibiliza ferramentas
exclusivas, equipe técnica altamente
capacitada e especializada, parcerias
técnicas e relatórios regulares do
andamento das operações e resultados.

Isso só é possível por um processo e operações planejadas por um programa que viabilize
operacionalmente as ações e indicadores de
acompanhamento.
Desta forma, o Result gera valor por meio
da otimização de processos, da melhoria nos
custos operacionais e da racionalização na
quantidade adequada a ser distribuída na área
conforme a infestação existente, proporcionando impacto positivo e imediato com a
redução dos prejuízos causados pelas formigas
cortadeiras, com a melhoria da qualidade do
trabalho e com o maior rendimento operacional dos processos de controle dessas pragas.
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Para isso, o Result disponibiliza ferramentas
exclusivas, equipe técnica altamente capacitada
e especializada, parcerias técnicas e relatórios regulares do andamento das operações e
resultados, assegurando os melhores padrões
de eficiência e custos operacionais no manejo
para o controle das formigas cortadeiras.
Como parte das iniciativas de inovação da
Atta-Kill, responsável por introduzir a sulfluramida no mercado no início dos anos 90 e
outras inovações relevantes no segmento, o
programa Result embarca todas essas tecnologias, aliando-as ao processo de gerenciamento
de operações.
“Nossa visão é que o programa esteja sempre alinhado às melhores tecnologias, evoluindo em constantes melhorias e de acordo
com os resultados esperados pelos clientes
florestais”, conclui Tarozzo.

focusing on user results. The efficiency in control goes through proper
bait placement in the field, distributing
just the amount necessary for the
infestation at hand throughout different areas and following up on the
expected results. This is only possible
if processes and operations are managed in an integrated program that
makes action operationally feasible.
Thus, the Result program generates value by optimizing processes,
improving operational costs and
rationalizing the adequate amount to
be distributed in the area according
to the existing pest population, providing a positive and immediate impact
with reduced losses by leafcutter ant
infestation, improved work quality
and greater operational result in pest
control processes.

ters for each stand and establishes
an operational plan in line with the
program’s goals – the management
of leafcutter ant control operations.
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Um de seus principais benefícios é a geração de precisão, tendo início com o diagnóstico de infestação e caracterizações das áreas,
o que define as recomendações de controle
para cada área e estabelece um plano para as
operações alinhado com o objetivo do programa, que é o gerenciamento das ações a
serem realizadas.

In order to achieve that, Result
provides exclusive tools, a highly
qualified technical team, technical
partnerships and regular reports on
the ongoing operations and results,
ensuring the best efficiency standards
and operational costs. As a part of
Atta-Kill’s innovation initiatives, the
Result program integrates all of these
technologies, aligning them to the
operational processes.
“Our vision is that the program
should always be up to date with
the best technologies, constantly
evolving and improving according to
the results expected by our forestry
clients,” concludes Tarozzo.

One of its main challenges is the
generation of precision, beginning
with the infestation diagnosis and
characterization of each area, which
in turn helps define control parame-
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Produtividade e agilidade
em terrenos irregulares.

ANÁLISE
M A R K E T A N A LY S I S

CLIQUE AQUI E CONFIRA
O CAMINHÃO ARTICULADO VOLVO
EM AÇÃO.

Terrenos irregulares, lama, poeira. Os Caminhões Articulados da Volvo são a solução
ideal para quem deseja alta produtividade e economia em qualquer terreno.
Seu baixo consumo de combustível, potente motor e transmissão de 6 velocidades,
fazem deles a opção perfeita para atividades de baldeio e transbordo. Além disso,
eles são totalmente automatizados, seguros e sustentáveis. Por isso, quando pensar
no desempenho de sua operação, escolha uma das maiores capacidades de carga
do segmento. Escolha um Caminhão Articulado Volvo.

MERCA
DOLÓ
GICA

www.volvoce.com.br

VolvoCELAM

STCP Engenharia de Projetos Ltda. - Copyright 2017.
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volvocebrasil
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indicadores
macroeconômicos
Taxa de Juros

A N Á LI S E M E R C AO LÓ G I C A

A expectativa de crescimento do PIB nacional em 2018 reduziu para 1,55%, segundo
estimativas do BCB (Boletim Focus). Em
Mai/18, a expectativa de crescimento situava-se em 2,37%. A redução do crescimento
era esperada em função da recuperação
mais lenta da economia nos últimos meses.
Para 2019, a estimativa do BCB para o PIB é
de crescimento de 2,60%.

Inflação
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) de Mai/18 registrou
alta de 0,40%. No acumulado dos últimos
12 meses, o IPCA totalizou 2,82% e no ano
1,32%. A estimativa do BCB para a inflação
em 2018 é de 4% (BCB).

MACROECONOMIC FIGURES
Economic perspectives: The projected national GDP has been reduced to 1.55%,
according to Boletim Focus (Brazilian
Central Bank publication). In May/18,
growth expectations were at 2.37%. A
reduction in growth was expected due
to a slower recovery in the economy
over the last months. For 2019, BCB
expects the GDP to grow 2.60%.

Inflation: The IPCA (Ample Consumer
National Prices Index) for mAY/18 rose
by 0.40%. Accumulated growth over the
last 12 months is of 2.82% and 1.32% in
2018. The BCB estimates 4% inflation
rates for 2018.

“O valor do ICI em cada período permite avaliar o grau de aquecimento da atividade industrial: quando o índice se encontra acima de 100, estará acima
da média histórica do período 1996-2005, refletindo, portanto, satisfação do setor industrial com o estado dos negócios e/ou otimismo com o futuro.
Analogamente, para valores abaixo desta referência, tem-se uma situação de insatisfação/pessimismo.” (FGV/IBRE, 2017)
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Em reunião realizada em meados de
Jun/18, o Copom (Comitê de Política
Monetária) do Banco Central manteve a
taxa Selic em 6,50% ao ano pela segunda
reunião consecutiva, em linha com a atual
política econômica do Governo. A estimativa do Banco Central para 2019 é que a
Selic situe-se em 8% ao ano.

Taxa de Câmbio
Em Mai/2018, a taxa média cambial do
Dólar Americano comercial encerrou
em BRL 3,64/USD, com desvalorização
de 6,7% do Real em relação à média de
Abr/18 (BRL 3,41/USD). A média cambial
na 1ª quinzena de Jun/18 atingiu BRL 3,76/
USD, com oscilação entre BRL 3,69/USD e
BRL 3,90/USD.

Interest rates: In a meeting held in midJune 2018 the Brazilian Central Bank’s
COPOM (Monetary Policies Committee)
kept the economy’s basic interest rates
(SELIC) at 6.50% per year for the second meeting in a row, in line with the
current Government’s economic policy.
The BCB’s estimates for 2019 is for the
Selic rate to reach 8% a year.

A N Á LI S E M E R C AO LÓ G I C A

Perspectivas Econômicas

Exchange rates: In May/2018, average
USD commercial exchange rate closed
at BRL 3.64/USD, with a rate of devaluation at 6.7% from BRL to USD compared
to the Abr/18 average (BRL 3.41/USD).
Average exchange rates in the first two
weeks of Jun/18 reached BRL 3.76/
USD, fluctuating between BRL 3.69/USD
and BRL 3.90/USD..

“O valor do ICI em cada período permite avaliar o grau de aquecimento da atividade industrial: quando o índice se encontra acima de 100, estará acima da média
histórica do período 1996-2005, refletindo, portanto, satisfação do setor industrial com o estado dos negócios e/ou otimismo com o futuro. Analogamente, para
valores abaixo desta referência, tem-se uma situação de insatisfação/pessimismo.” (FGV/IBRE, 2017)
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ÍNDICE DE PREÇOS DE MADEIRA EM TORA NO BRASIL TIMBER PRICES INDEX IN BRAZIL
ÍNDICE DE PREÇO NOMINAL DE TORAS DE EUCALIPTO E PINUS NO BRASIL (BASE JAN-FEV/14 = 100)
Nominal Price for Eucalyptus and Pine Index in Brazil (Basis Jan-Feb/14 = 100)

tora de eucalipto Eucalyptus Timber

tora de pinus Pine Timber

mercado de produtos florestais
tendências e perspectivas

A N Á LI S E M E R C AO LÓ G I C A

Nota sobre Sortimentos de Toras: Energia: < 8 cm; Celulose: 8-15 cm; Serraria: 15-25 cm; Laminação: 25-35 cm; e Laminação Especial: > 35 cm. Preços de
madeira em tora R$/m³ em pé. Fonte: Banco de Dados STCP e Banco Central do Brasil (IPCA).
Note on log assortments: Energy: <8 cm; Pulp: 8-15 cm; Sawmill: 15-25 cm; Lamination: 25-35 cm; and Special Lamination: >35 cm. Timber log prices BRL/m³
standing. Source: STCP Database and Brazilian Central Bank (IPCA).

ÍNDICE DE PREÇO REAL DE TORAS DE EUCALIPTO E PINUS NO BRASIL (BASE JAN-FEV/14 = 100)
Real Price for Eucalyptus and Pine Index in Brazil (Basis Jan-Feb/14 = 100)

tora de eucalipto Eucalyptus Timber

tora de pinus Pine Timber

Nota de Sortimentos de Tora: Energia: < 8 cm; Celulose: 8-15 cm; Serraria: 16-25 cm; Laminação: 25-35 cm; e Laminação Especial: > 35 cm. Preços de madeira
em tora R$/m³ em pé. Fonte: Banco de Dados STCP (atualização bimestral).
Note on log assortments: Energy: <8 cm; Pulp: 8-15 cm; Sawmill: 15-25 cm; Lamination: 25-35 cm; and Special Lamination: >35 cm. Timber log prices BRL/m³
standing. Source: STCP Database (updated every 2 months).

Comentários - Tora de Eucalipto

Comments on Eucalyptus Timber

Os preços médios de tora fina de eucalipto mantiveram-se estáveis em relação ao
mês anterior. Observou-se excesso de
oferta deste sortimento de forma mais
significativa nas regiões Sul e Sudeste. Em
contrapartida, constatou-se reaquecimento, embora ainda reduzido, no consumo
de tora para a produção de carvão vegetal
em Minas Gerais. Em São Paulo, a compra
de empresa do setor de celulose por grupo
estrangeiro poderá injetar novos investimentos, movimentando o setor de florestas
plantadas de eucalipto no estado.

Average nominal prices for low-diameter eucalyptus timber have kept stable
in comparison to the previous month.
A surplus in supplies of this material has
been more significantly noted in the
Southern and Southeastern regions.
On the other hand, there were signs of
recovery, albeit still reduced, for timber
consumption for vegetable coal production in Minas Gerais state. In São Paulo,
the acquisition of a pulp company by a
foreign group could mean new investments, fostering the cultivated eucalyptus forest sector in the state.

Segundo estimativas do IBGE, a produção
brasileira de soja deve alcançar recorde
histórico de 115,8 milhões toneladas em
2018, praticamente mantendo o nível de
produção de 2017 (acréscimo de apenas
0,7% em relação ao ano anterior). Paralelamente, entre Jan-Mai/2018, o Brasil ex-

A N Á LI S E M E R C AO LÓ G I C A

FORESTRY PRODUCTS MARKET | TRENDS AND PERSPECTIVES

According to IBGE estimates, Brazilian
soy production should reach an historic
high of 115.8 million tons in 2018, practically keeping the production figures of
2017 (increase of only 0.7% compared
to the previous year). Concomitantly,
between Jan-May/2018, Brazil exported
USD 3.51 billion (6.56 billion tons) of

.
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LANÇAMENTO
PICADORES FLORESTAIS

A N Á LI S E M E R C AO LÓ G I C A

portou US$ 3,51 bilhões (6,56 bilhões t) de
celulose, aumento de 46% em valor e 14%
em volume comparativamente ao mesmo
período de 2017 (US$ 2,40 bilhões / 5,76
bilhões ton). Assim, a demanda por madeira
em tora, principalmente de eucalipto, para
atender estes segmentos (agronegócio
e produção de celulose) poderá aumentar nos próximos meses, com potencial
para influenciar a relação oferta e demanda e consequentemente o preço da
matéria-prima. A região Oeste do estado
do Paraná é uma das regiões altamente
demandantes de biomassa florestal, com
oferta cada vez mais limitada já que não
tem sido observada expansão dos plantios
florestais. Como resultado, já se observa
pressão sobre os preços e necessidade de
abastecimento a distâncias maiores.

Comentários - Tora de Pinus
Os preços médios de tora fina de pinus
apresentam estabilidade em relação ao
mês anterior. Os produtores florestais têm
demonstrado dificuldade em reajustar os
preços principalmente devido à grande
oferta por madeira deste sortimento (tora
fina) no mercado, principalmente em regiões de menor consumo, como em Santa
Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Por
sua vez, o valor praticado na tora grossa
de pinus apresenta tendência de aumento,

pulp, an increase of 46% in value and
14% in volume compared to the same
period in 2017 (USD 2.40 billion / 5.76
billion tons). Thus, demand for timber
logs, especially eucalyptus, to supply
these segments (agribusiness and pulp
production) could grow over the next
months, with the potential of influencing
the supply/demand ratio and consequently prices for this raw material. The
Western region of Paraná state is one of
the highly demanding regions for forest
biomass, with supplies ever more limited as forest plantations have not been
observed to be expanding. With this
result, pressure on prices and the need
for greater distances for supplies can
already be observed.

Comments on Pine Timber
Average nominal prices for low-diameter
pine logs have remained stable compared to the previous month. Forest
producers have shown difficulty in readjusting prices mainly due to large supplies
of this raw material in the market, especially in regions with lower consumption,
such as Santa Catarina and the Northern
region of Rio Grande do Sul state. On the
other hand, prices for high-diameter pine
logs are favored with a growth tendency, driven by the increase registered in
exports of higher value timber products,
helped by exchange rates favorable to
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Acesse e conheça a linha completa de equipamentos para geração de biomassa
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impulsionado pelo aumento registrado nas
exportações de produtos madeireiros de
maior valor agregado da cadeia produtiva
do setor, corroborado pela taxa cambial
favorável às exportações. As vendas de
madeira serrada de pinus ao exterior, por
exemplo, aumentaram em 15% em volume
e 19% em valor entre Jan-Mai/2018 em
relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 880 mil m³ (US$ 177,6
milhões) entre os cinco primeiros meses de
2017 para 1 milhão m³ (US$ 211,6 milhões)
entre Jan-Mai/2018.
As empresas de base florestal plantada, de
um modo geral (tora de pinus e eucalipto),
têm sido afetadas com a oscilação dos custos operacionais principalmente no que se
refere aos custos de transporte, tema este
que está em debate para tabelamento de
frete. Tais decisões certamente impactaram
nos custos da matéria-prima e deverão ser
repassados ao preço da tora e, consequentemente, do produto acabado.

exports. External sawn pine timber sales,
for example, have risen by 15% in volume
and 19% in value between Jan-May/2018
in comparison with the same period in
the previous year, surpassing 880,000
m3 (USD 177.6 million) in the first five
months of 2017 to 1 million m3 (USD
211.6 million) between Jan-May/2018.
Overall, forestry companies (pine and
eucalyptus logs) have been affected by
fluctuating operational costs, especially
referring to transportation, a theme that
has been heavily debated due to freight
prices. Such decisions certainly had an
impact on raw material prices and should
be reflected in log prices – and consequently in the finished product.
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E SPAÇO DAS ASSO C I AÇÕES ASSOCIATIONS SPACE

Crédito: Fórum de Investimento Brasil 2018

ESPAÇO DAS AS S OCIAÇÕES A S S O C I ATI O N S S PAC E

Ibá debate importância e
vantagens do setor florestal
em evento com o presidente da República, Michel Temer

N

o dia 29 de maio, em São Paulo (SP), o setor florestal teve seu espaço nos debates
do Fórum de Investimentos Brasil 2018, que contou, na abertura, com a presença
de Michel Temer, Presidente da República, e autoridades como Eunício de Oliveira,
Presidente do Senado Federal; Eduardo Guardia, Ministro da Fazenda; Márcio França, Governador do Estado de São Paulo; Bruno Covas, Prefeito de São Paulo, entre outros nomes.

O

Ibá debates the importance of the logging sector
at event with President Michel Temer

n May 29th, in São Paulo, the forestry sector had its space in the debates of the Brazil Investment Forum 2018. The opening ceremony took place with the presence of President Michel
Temer, and authorities such as Eunício de Oliveira (Senate President), Eduardo Guardia (Minister
of Finance), Márcio França (São Paulo state Governor), Bruno Covas (Mayor of São Paulo) and others.
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Elizabeth de Carvalhaes, Presidente Executiva da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), foi debatedora no painel “Oportunidades de Investimento em uma Economia
de Baixo Carbono”, que contou também
com Edson Duarte, Ministro do Meio Ambiente substituto.

economia brasileira e discutiu as melhorias
no ambiente de negócios. “Foi um momento
muito especial, pois abordamos um assunto
de extrema relevância, que são os créditos
de carbono. Em um futuro próximo esta
será uma das mais importantes commodities”, comentou Elizabeth de Carvalhaes.

O Fórum abordou oportunidades de
investimento em setores estratégicos da

Para mais informações, acesse o site www.brasilinvestmentforum.com

Elizabeth de Carvalhaes, executive president of
Ibá (the Brazilian Tree Industry), was a panelist in
the discussion about “Investment Opportunities
in a Low-Carbon Economy”, alongside participants such as Edson Duarte, substitute Environment Minister.

my and improvements in the business environment. “It was a very special moment, as we
discussed an extremely relevant topic, carbon
credits. In the near future, this will be one of the
most important commodities,” said Elizabeth
de Carvalhaes.

The Forum discussed investment opportunities
in strategic segments of the Brazilian econo-

For more information, go to
www.brasilinvestmentforum.com
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ACR promove treinamento para qualificar profissionais na

prevenção e combate a
incêndios florestais

Nos últimos anos, a ACR (Associação
Catarinense de Empresas Florestais) vem
organizando encontros e promovendo debates que têm como objetivo a atualização
de métodos de prevenção, monitoramento e combate a incêndios.
Dando sequência a esta proposta, foi
realizado em Caçador (SC), entre os dias
25 e 29 de junho, um treinamento para

F

combatentes de incêndios florestais. O
diretor executivo da ACR, Mauro Murara Jr.
lembra que o conteúdo foi elaborado pelo
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. “O estado tem uma corporação muito
competente e com grande experiência no
assunto,” afirma. Integrantes do Corpo de
Bombeiros também contribuíram durante
os treinamentos.

ACR promotes forest fire training
orest fires are great threats not only to the population around forest stands, but also to the
environment and a company’s assets. In dry periods with more intense wind, the danger
is imminent.

In the last years, ACR (the Santa Catarina Association of Forestry Companies) has organized meetings and promoted debates with the goal of updating prevention, monitoring and firefighting
methods in forest fire emergencies.
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I

ncêndios florestais são uma grande ameaça, não apenas à população que habita nos
entornos dos plantios, mas também ao meio ambiente e ao patrimônio. Em períodos
secos e com ventos mais intensos, o perigo se torna iminente.

Continuing this proposal, a training program for
forest firefighting professionals took place from
June 25 to the 29th in the city of Caçador, Santa
Catarina. ACR’s executive director, Mauro Murara Jr., reminds associates that the content was
provided by the Santa Catarina Firefighting Department. “Santa Catarina is a state with a very
competent firefighting department and high-

ly experienced in dealing with this matter,” he
says. Firefighting instructors contributed during
the training as well.
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como construir de forma
mais sustentável

N

o último dia 15, a UFBA (Universidade Federal da Bahia) promoveu o seminário “A madeira em construções industrializadas”, com o objetivo de discutir formas de construção mais sustentáveis.

Na ocasião, o diretor executivo da ABAF
(Associação Baiana das Empresas de Base
Florestal), Wilson Andrade, compartilhou
dados sobre o setor de florestas plantadas
na Bahia e no Brasil, além de mostrar as
vantagens competitivas da madeira proveniente de florestas plantada também para
o setor de construção civil. “Precisamos
trabalhar para que o mercado atenda as
demandas locais por madeira. Temos, aqui
na Bahia, ótimas iniciativas no setor de ce-

O

lulose e papel, por exemplo, mas o mercado tem que se desenvolver de forma mais
ampla. Precisamos produzir madeira para a
construção civil e, por outro lado, mostrar
para este segmento que madeira plantada
é um ótimo material e pode ser até mais
competitivo que os demais”, informou.
De acordo com o Prof. Dr. Sandro Fábio César (coordenador do Laboratório de
Madeiras da Escola Politécnica da UFBA), o
seminário trouxe representantes de di-

UFBA and ABAF discuss sustainable construction
n June 15, UFBA (the Federal University of Bahia) held a seminar titled “Timber in industrialized construction”, with the aim of discussing more sustainable construction
methods.

At the event, Wilson Andrade, executive director of ABAF (Bahia Association of Forestry
Companies), shared data on the cultivated forest sector in the state of Bahia and the rest
of Brazil, as well as showing the competitive advantages of planted timber for the civil
construction sector. “We need to work for the market to answer local demands for timber.
In Bahia, we have great initiatives in the pulp and paper industries, for example, but the
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O espaço do seminário também foi
aberto para discussões sobre os temas
apresentados com mesas redondas ao
final das palestras. O público do evento
incluiu desde estudantes de graduação e
pós-graduação até profissionais liberais
dos ramos da engenharia e da construção
civil, arquitetura e design, visando apresentar inúmeras aplicações da madeira
industrializada em um contexto que ainda
é novo no Brasil e que pode vir a se tornar
nicho de negócios no Estado da Bahia.

Crédito: ABAF

UFBA e ABAF discutem

versos setores relacionados à indústria da
madeira como iniciativa para disseminar as
mais novas tecnologias em madeira industrializada na construção civil, entre elas
a madeira laminada colada e a madeira
laminada cruzada.

market has to be developed more broadly.
We need to produce timber for civil construction as well as show the construction
industry that planted timber is a great and
very competitive material,” he said.
According to professor Sandro Fábio César
(UFBA), the seminar brought representatives
from different sectors related to the timber
industry as an initiative aimed at spreading
new technologies for industrialized wood
use in civil construction, such as glulam
and cross-laminated timber.

Discussion panels also took place in the
seminar after the lectures. The public included students (undergraduate and post-graduate), autonomous professionals in civil
construction, engineering, architecture and
design. The goal was to present countless
uses of industrialized timber in a context
that is still relatively new in the country and
which could become an investment niche
in Bahia.
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O

setor florestal tem
um importante
peso na economia do
Uruguai, com um fluxo
médio de madeira de 5
milhões de m³ anuais,
com transformação
de cerca de 2 milhões
de m³. O restante da
madeira, de boa qualidade, ainda não possui
mercado. As exportações do segmento
representam 10% do
total das vendas externas do país, sendo a
maior parte referente
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à celulose. As exportações de madeira e
produtos fabricados
com o material totalizaram, em 2017, US$
331 milhões.
Esses foram alguns
dados apresentados
por representantes do
governo uruguaio em
um encontro realizado
no dia 13 de junho, na
sede da FIEP (Federação das Indústrias do
Estado do Paraná), em
Curitiba (PR). O even-

Uruguay government presents investment
opportunities in logging

T

he forestry industry plays an important role
in Uruguay’s economy, with an average
yearly timber flow of 5 million m³ and 2 million m³ of transformed timber. The remaining
wood, of good quality, is still lacking a target
market. The sector’s exports totaled 10% of
Uruguay’s external sales, mostly to pulp industries. Timber and wood products totaled USD
331 million in 2017.
These were some of the figures presented by Uruguayan government representa-
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Governo uruguaio
apresenta oportunidades
de investimento nos setores
florestal e madeireiro

to “Oportunidades de
Desenvolvimento da
Indústria Madeireira no
Uruguai” foi promovido pelo CIN (Centro
Internacional de Negócios) da federação
com apoio da ABIMCI
(Associação Brasileira
da Indústria de Madeira
Processada Mecanicamente). Na ocasião,
estiveram presentes o
embaixador do Uruguai no Brasil, Gustavo
Vanerio Balbela, e o
cônsul geral do Uruguai, José Luis Remedi,
e mais de 20 empresários do setor madeireiro e representantes de
sindicatos.
O gerente de projetos da Agência Uruguaia de Promoção de
Investimentos Uruguay
XXI, Juan Balparda,
fez uma apresentação
sobre a situação da
economia do Uruguai,
o clima de negócios,
infraestrutura e as
condições oferecidas
para a instalação de
empresas estrangeiras.
Ele ressaltou que setor
florestal e madeireiro no país estão em
expansão, com uma
taxa média de crescimento anual de 8,7%,
e discutiu os aspectos

jurídicos da atividade
florestal no país.
Na avaliação do
superintendente da
ABIMCI, Paulo Pupo,
o Brasil poderia interagir mais com o país
vizinho, potencializando os negócios, e
principalmente para
adoção de algumas
boas práticas do governo uruguaio. Além
disso, lembrou que um
ambiente de negócios
favorável no Uruguai
pode ser uma oportunidade para empresas
brasileiras investirem
na internacionalização
das suas produções,
seja com possíveis
instalações industriais
naquele país ou mesmo a possibilidade de
importação de toras,
mas ressaltou que o
custo da matéria-prima
e a viabilidade logística
para eventual importação de toras para
o Brasil serão fatores
determinantes para o
avanço dos negócios.

tives at an event held on June 13th at FIEP
(THE Paraná Industry Federation), in Curitiba,
Paraná. The event, “Opportunities for the Development of the Uruguayan Timber Industry”,
was promoted by FIEP’s CIN (the International
Business Center) with the support of ABIMCI (the Brazilian Association of Mechanically
Processed Wood Industries). The Uruguayan
Ambassador in Brazil, Gustavo Balbela, and
the consul José Luiz Remedi were present, as
well as 20 executives from the timber sector
and union representatives.
Juan Balparda, project manager at the
Uruguay Agency for Investment Promotion
Uruguay XXI, discussed the economic situation in the country, as well as the business
climate, infrastructure and conditions offered
for foreign companies settling in Uruguay. He
emphasized the expansion of the forestry and
timber markets in the country, with an average annual growth of 8.7%, and also talked
about the legal aspects regarding logging in
Uruguay.
According to the ABIMCI superintendent,
Paulo Pupo, Brazil could interact more with
its neighboring country, potentializing businesses and adopting good practices already
in place in the Uruguayan government. Moreover, Pupo reminded the attendees that a
favorable business environment in Uruguay
could be an opportunity for Brazilian companies to invest in internationalizing their products, either by settling in the country or importing logs, but he also mentioned that the
costs of raw materials and logistic feasibility
for eventually importing logs to Brazil could
be important factors for determining business
progress.
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Fibria, em parceria com o
BNDES, realiza R$ 11 milhões em
investimento social EM MS

A

Fibria atua de forma
responsável para
fomentar o desenvolvimento contínuo das
comunidades vizinhas
às suas atividades.
Com a segunda fábrica de celulose em
Três Lagoas (MS), a
empresa reafirma esse
compromisso e, em
parceria com o BNDES,
está investindo R$ 11,7
milhões em projetos
sociais na região. Com
esse investimento, será
possível aumentar em
quase 25% o número
de localidades atendidas no estado, entre
urbanas e rurais, nos
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municípios de Três
Lagoas, Brasilândia,
Selvíria e Água Clara,
com 34 projetos e
mais de 48 mil pessoas
beneficiadas.
Atualmente, a Fibria
mantém 20 projetos
em parceria com as
comunidades locais,
beneficiando cerca de
8.000 pessoas diretamente, com investimento social de cerca
de R$ 9 milhões. Com
os novos investimentos, esse volume de
recursos aplicados
no estado saltará para
R$ 28 milhões em
dois anos.

Fibria, in partnership with BNDES, invests
BRL 11 million in social projects in MS

F

ibria operates responsibly in fostering continuous development of neighboring communities near its properties. With the second
pulp plant open in Três Lagoas, Mato Grosso
do Sul (MS), the company reaffirms its commitment and, in a partnership with the National Bank of Economic and Social Development
(BNDES), it is investing BRL 11.7 million in social projects in the region. With this investment, it will be possible to increase in 25% the
number of places services in the state, among
rural and urban areas, in the municipalities
of Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria and Água
Clara, with nearly 34 projects and more than
48 thousand benefited individuals.
Currently, Fibria keeps 20 projects in partnership with the local communities, benefiting nearly 8,000 people directly, with social

Com a ampliação
dos programas, 13
linhas de investimentos
nas áreas de desenvolvimento local estão
sendo contempladas
por meio do fortalecimento das associações comunitárias e
suas redes, geração de
renda, acesso tecnologia, equipamentos
e insumos para aumentar a produção
e produtividade das
comunidades, acesso
a água com qualidade,
infraestrutura, saúde,
educação de jovens
e adultos, cultura e
esporte. Assim, essas
ações estimulam a
capacitação profissional das comunidades e
a geração de emprego
e renda em atividades
complementares, contribuindo para o desenvolvimento local.

Além da ampliação dos programas
e projetos sociais, a
Fibria destinou para o
PBA (Programa Básico
Ambiental) um investimento social de R$ 6,2
milhões direcionado às
áreas de saúde, educação, trânsito, segurança e outras ações
para o município de
Três Lagoas. As cidades
sul-mato-grossenses
de Brasilândia e Selvíria
também foram contempladas, totalizando
R$ 8 milhões com
o PBA. Além disso, a
empresa realizou o
repasse de R$ 34 milhões como compensação ambiental para o
Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul.

investments of around BRL 9 million. With
these new investments, the volume of resources applied in the state will erach BRL 28
million in two years.
With the expansion of the programs, 13
new investment lines in local development
are being contemplated through strengthening community associations and their networks, generating revenue, facilitating access
to technology, equipment and assets for increased productivity in the communities, as
well as access to quality water, infrastructure,
health, education, culture and sports. These
actions thus stimulate professional training in
these communities and generates jobs and
revenue in complementary activities, contributing to local development.
Aside from expanding its programs and
social products, Fibria has made a social investment of BRL 6.2 million for its Basic Environment Program, aimed at improving health,
education, traffic, security and other actions
for the Três Lagoas municipality. The Mato
Grosso do Sul municipalities of Brasilândia
and Selvíria were also contemplated in these
investments, totalling BRL 8 million. The company also transferred BRL 34 million in environmental compensation for the Mato Grosso do Sul State Government.
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Klabin divulga o Resumo
Público 2018 do Plano de
Manejo Florestal de SC

A

Klabin disponibilizou
o Resumo Público
2018 do seu Plano de
Manejo Florestal de
Santa Catarina, que
conta com mais de 135
mil hectares de florestas plantadas certificadas e matas nativas
preservadas. O documento visa promover
as boas práticas de
conservação da área
florestal da companhia
na região, bem como
indicadores socioambientais e resultados da
preservação e monitoramentos da fauna e da
flora catarinense.
O Resumo ressalta a
importância do manejo
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florestal adequado
para a preservação
do bioma da região.
A Klabin é pioneira na
adoção do manejo em
forma de mosaico, que
consiste na formação
de florestas plantadas
entremeadas a matas
nativas preservadas,
formando corredores
ecológicos que possibilitam a convivência
e o trânsito da fauna
nativa em seu habitat
natural, além de contribuírem diretamente na
proteção do solo e da
biodiversidade.
O material traz
informações sobre
as pesquisas que são

Klabin launches 2018 Public Summary for
the Forest Management Plan in SC

K

labin has launched the 2018 Public Summary of its Forest Management Plan in
Santa Catarina (SC), with over 135,000 hectares of certified cultivated forests and preserved natural forestland. The document
aims to promote good preservation practices
in the company’s forestry endeavors in the
region, as well as social and environmental
figures and preservation results in monitoring
the local fauna and flora.
The Summary emphasizes the importance
of proper forest management in the preservation of local biomes. Klabin is a pioneer in
adopting mosaic-shaped management, which
consists of cultivated forests intertwined with
preserved native forestland, forming ecological corridors that allow for a more peaceful
coexistence and transit of the native fauna in
its natural habitat, as well as contributing directly in preserving soil and biodiversity.

realizadas para garantir
a manutenção e a
melhoria da produtividade florestal, monitoramento das bacias
hidrográficas, fauna e
flora, operações florestais de silvicultura,
colheita, construção e
manutenção de estradas, programas socioambientais e interação
com as comunidades
de influência direta e
indireta das operações,
bem como os canais
de comunicação com
a companhia. Além de

apresentar os dados
geoclimáticos da
região, os elementos
biológicos existentes
na natureza local são
outro destaque da
publicação que apresenta a preservação
de 914 espécies da
flora nativa e 390 da
fauna. Dentro destes
números, 128 espécies
da flora e 346 da fauna
figuram em listas ameaçadas de extinção
com status de conservação reconhecido.

Para consultar o Resumo Público 2018 do
Plano de Manejo Florestal de Santa Catarina
da Klabin, acesse:
www.klabin.com.br/media/2434/resumo_sc_2018.pdf

The report brings updated information
on research carried out to ensure the maintenance and improvement of forest productivity, as well as water basin, fauna and
flora monitoring; silviculture, harvest, road
building and maintenance operations; socio-environmental programs and interaction
with communities with direct and indirect
influence on operationsç and the channels
for communicating with the company. Aside
from presenting geographic and climate
data on the region, the existing biological elements in the local environment are another highlight in the document, which reports
the preservation of 914 species of native flora
and 390 of fauna, of which 128 plant species
and 346 animal species figure in the list of
endangered species with a recognized preservation status.

To read Klabin’s 2018 Public Summary of
the Forest Management Plan for Santa
Catarina, go to
www.klabin.com.br/media/2434/resumo_sc_2018.pdf
(information in Portuguese)
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Novo sistema de suporte ao motorista
da Volvo Caminhões

O

VDS (Volvo Dynamic
Steering, ou sistema
de condução dinâmico)
fornece maior estabilidade direcional, melhor
manobrabilidade e mais
conforto ao motorista,
reduzindo o risco de
acidentes e doenças
ocupacionais ligadas
à fadiga. Ao integrar o
novo sistema a outros
sistemas de melhoria de
conforto e segurança,
a Volvo Trucks desenvolveu dois sistemas de
apoio ao motorista em
prevenção de acidentes: o VDS com Assis-
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tência de Estabilidade e
o VDS com Assistência
de Manutenção na
Pista. O sistema reage à
derrapagem antes que
esta ocorra.
Em casos de condução em vias úmidas e/
ou escorregadias, em
que é possível que a
parte traseira do caminhão comece a perder
contato com o asfalto, o motorista pode
compensar gentilmente para o lado oposto
antes que a situação se
desenvolva em um acidente por derrapagem

Volvo Trucks’ new driver support systems

V

olvo Dynamic Steering provides better
directional stability, easier manoeuvring
and higher comfort to reduce the risk of
road accidents and strain-related injuries. By
integrating Volvo Dynamic Steering with other comfort and safety-enhancing systems,
Volvo Trucks has developed two accident
prevention driver support systems: Volvo Dynamic Steering with Stability Assist and Volvo
Dynamic Steering with Lane Keeping Assist.
The system counters skidding before it
occurs. If one is driving on a wet, slippery
road and you suddenly notice that the rear
of the truck is starting to lose its grip on the
asphalt. Before this develops into a skid, you
steer gently in the opposite direction until the
danger is over. That’s exactly the way Volvo
Dynamic Steering with Stability Assist works.

– é assim que o Volvo
Dynamic Steering com
Assistência de Estabilidade funciona. A
grande diferença é que
o sistema é capaz de
detectar o risco e auxiliar na estabilização do
veículo antes mesmo
que o motorista perceba a situação.
A outra inovação
de segurança, o VDS
com Assistência de
Manutenção na Pista
auxilia o motorista do
caminhão quando o
sistema detecta que o
veículo está mostrando sinais de aproximação da marcação na
pista. Com uma leve
virada do volante na
direção apropriada e
uma vibração gentil no
mesmo, o motorista é

notificado a tempo e
pode trazer o veículo
de volta à posição
na pista.

The big difference is that the system can discover the risk and help stabilise the vehicle
before you’ve even noticed that something is
about to happen.

Além dos dois
novos sistemas de
suporte ao motorista, a
Volvo Caminhões está
introduzindo uma nova
funcionalidade que
permite o ajuste da
resistência do volante
individualmente em
caminhões ocupados
com o sistema VDS.
Cada motorista tem
a sua percepção de
quão leve ou pesado o
sistema de condução
deve ser, e o novo sistema permite que cada
profissional ajuste a resistência para seu nível
ideal de conforto.

The next safety innovation, Volvo Dynamic Steering with Lane Keeping Assist, gives the
driver a helping hand when the system detects that the truck is showing signs of edging towards the lane marking. With a slight
turn of the steering wheel in the appropriate
direction and gentle vibration in the steering
wheel, the driver is notified and is helped to
steer the vehicle back into the lane. In addition to the two new driver support systems,
Volvo Trucks is introducing a function that
makes it possible to adjust steering wheel resistance individually in trucks equipped with
Volvo Dynamic Steering.
Each driver has a different perception of
how light or heavy the steering system should
be. Now every driver can adjust the steering
wheel resistance exactly as he or she wants
for comfortable, relaxed and safe driving.
This is a very practical feature, not least for
trucks that often have different drivers.
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A CONECTIVIDADE É A BASE DE
FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO
COM PLANOS FLEXÍVEIS, POIS É POR
MEIO DOS DADOS RECEBIDOS QUE
A COBRANÇA DE CADA CAMINHÃO É
FEITA, ALÉM DO PRÓPRIO CÁLCULO
DO PLANO E AS PRÓXIMAS PARADAS.
Crédito: Expoforest - Raphael Bernadelli

Scania comemora 1.500
programas de manutenção
flexível ativados

A

penas oito meses
após seu lançamento, a Scania alcançou
a ativação de 1.500
programas de manutenção flexível. O novo
plano permite até 16%
na redução de custos
e aumento de 20%
de disponibilidade, de
acordo com cada perfil
de transporte. A meta
para 2018 é que ele já
represente mais de 50%
das vendas dentre todos
os programas de manutenção comercializados
pela marca.
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O novo sistema
permite a conexão
de informações feita
por meio dos Serviços
Conectados Scania,
identificando diversos
fatores como estilo de
condução do motorista,
velocidade média, consumo e intervalos de
manutenção. Portanto,
passa a existir uma gestão compartilhada entre
cliente e rede de concessionárias, para mais
assertividade e previsibilidade da operação.

Scania celebrates 1,500 active flexible
maintenance programs

O

nly eight months after its launch, Scania
has reached the mark of 1,500 active flexible maintenance programs. The new plan allows for up to 16% cost reduction and a 20%
increase in availability, according to each
transportation profile. The goal for 2018 is
that the program represent over 50% of sales
among all maintenance programs provided
by the company.
The new system makes it possible to
connect information through Scania’s Connected Services, identifying several factors
such as a particular driver’s driving style, average speed, fuel consumption and maintenance stops. Therefore, a shared management opportunity between client and

“A Manutenção
Scania com Planos
Flexíveis é totalmente
customizada para cada
veículo individualmente; há redução de até
16% no custo de manutenção; a cobrança
é por quilometragem
e de acordo com
faixas de consumo de
combustível; e o plano
Standard funciona por
adesão, com assinatura de prazo ilimitado e
mesmo valor ao longo
da vigência do programa”, afirma Fabio Souza, diretor de serviços
da Scania no Brasil.
A conectividade é
a base de funcionamento da Manutenção
com Planos Flexíveis,
pois é por meio dos

dados recebidos que
a cobrança de cada
caminhão é feita, além
do próprio cálculo do
plano e as próximas
paradas. Com quase
um ano e meio de
operação, a Scania
já chega à marca de
mais de 9 mil veículos
conectados em todo
o Brasil.
Para auxiliar o
transportador a manter
seus condutores dentro
das médias mínimas de
consumo, a Scania oferece o Driver Services,
também lançado em
outubro. O programa
de condução personalizada pode chegar em
torno de 10% de economia por caminhão.

dealerships arises, with greater assertiveness
and operational predictability.
“The Scania Maintenance with Flexible
Plans is totally customized for each individual vehicle; maintenance costs are reduced
in as much as 16%; clients are charged per
kilometer and according to fuel consumption rates; and the Standard Plan is an opt-in
program with an unlimited term subscription
plan and same values as long as the program
is active,” says Fabio Souza, Scania’s service
director in Brazil.
Connectivity is the basis of the Maintenance with Flexible Plans, as it’s through the
gathered data that each truck is charged,
aside from the plan’s calculations and the
next stops. With nearly a year and a half of
this operation, Scania has already reached
the milestone of over 9,000 vehicles connected throughout Brazil.
To help transport companies to keep their
drivers in the minimum consumption rates,
Scania offers Driver Services, also released in
October. The personalized driving program
can reach roughly 10% savings per truck.
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Projeto de lei exclui a silvicultura
do rol de atividades potencialmente
poluidoras

P

or muito tempo, a
atividade do cultivo
de árvores (silvicultura)
esteve injustamente inserida no rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras
de recursos ambientais
de órgãos oficiais brasileiros. Como atividade econômica que
contribui grandemente
para a sustentabilidade,
mitigando emissões de
gases de efeito estufa,
a silvicultura é essencial
para o desenvolvimento sustentável de uma
nação em desenvolvimento como o Brasil.
Por isso, a reivindicação
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do setor florestal nacional de que a silvicultura
fosse retirada do rol
de atividades potencialmente poluidoras
está finalmente sendo
atendida graças ao
Projeto de Lei 244/15,
de autoria do senador
Álvaro Dias (PV-PR).
De acordo com
comunicado da Ibá
(Indústria Brasileira de
Árvores), foi aprovado
na CMA (Comissão de
Meio Ambiente), no
último dia 05, o parecer
do relator senador Acir
Gurgacz (PDT/RO), favorável à matéria com
emenda. Anteriormente

Legislation project removes silviculture from list
of potentially polluting activities

F

Crédito: Malinovski

or many years, the activity of cultivating
trees (silviculture) has been unjustly insert-

ed in a list of activities considered potentially
polluting and environmental resource exploiting by official Brazilian organizations. As
an economic activity that contributes greatly for sustainability, mitigating greenhouse
gas emissions, silviculture is essential for the
sustainable growth of a developing country
such as Brazil. Thus, the Brazilian logging
sector’s longstanding claim for the removal
of silviculture from that list of potentially polluting activities is finally being heard thanks
to the Legislation Project 244/15 (PL 244/15),
proposed by Senator Álvaro Dias.
According to Ibá (the Brazilian Tree Industry), on June 5th, the report of the rapporteur,
Senator Acir Gurgacz, was approved at the

em fase tentativa, o PL
pode agora seguir para
a Câmara.
Segundo o relator,
a silvicultura representa uma das melhores
formas de uso econômico da terra para
as áreas já desmatadas e, desse modo,
deve ser incentivada
e fomentada. Assim,
concordou com o
mérito do projeto, e
apresentou emenda a

fim de excluir também
a exploração de recursos aquáticos vivos e a
atividade de criação e
exploração econômica
de fauna exótica do rol
de atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos naturais.

Environmental Commission. The PL 244/15
may now proceed for discussion in Congress.
According to Senator Gurgacz, silviculture represents one of the best ways of using
land where deforestation has already taken
place, and should thus be encouraged and
developed. He agreed with the merit of the
new Legislation Project, and presented an
amendment proposing the removal of live
aquatic resource exploitation and exotic fauna raising and commercialization from the
list of potentially polluting and natural resource expending activities.
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Tigercat Mulcher 480B

VEJA MAIS | SEE MORE

Equipamentos Usados Certificados John Deere
John Deere Certified Pre-Owned Forestry Equipment

AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE COM AS
GARRAS DE CARREGAMENTO DA ROTOBEC
Há mais de 40 anos as GARRAS DE CARREGAMENTO da ROTOBEC tem sido
apreciadas no segmento florestal por sua NOTÁVEL CONFIABILIDADE.
Elas proporcionam uma maior abertura das mandíbulas do que os
equipamentos da concorrência, agarrando e rolando as toras para o seu
interior sem a necessidade de se abaixar a lança da máquina sobre a pilha.
Com a imbatível Garantia ROTOBEC de 3.000 horas, as GARRAS DE
CARREGAMENTO da ROTOBEC são o implemento ideal para aumentar a
LUCRATIVIDADE das operações de carregamento no campo ou no pátio
de madeiras

VEJA MAIS | SEE MORE

CONTATOS

ROTOBEC DO BRASIL
Vendas
(41) 98852-5999
68
rotobecdobrasil@rotobec.com

Peças e Assistência Técnica
(41) 3287-2835 / (41) 98807-6240
serviços.brasil@rotobec.com
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Ponsse Boost/Save

VEJA MAIS | SEE MORE

Euroforest 2018

VEJA MAIS | SEE MORE
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AGENDA

2018| 2019

Para mais informações, clique nos links espalhados ao longo da agenda
For more information, click on the links throughout the calendar.

Julho

10
18

FORMÓBILE
Quando | When: 10, 11, 12 e 13 | Onde | Where: SÃo Paulo - SÃO PAULO - BRASIL
Info: https://www.formobile.com.br

Interforest
Quando | When: 18, 19, 20, 21 e 22 | Onde | Where: Munique - Alemanha
Info: https://www.interforst.de/index-2.html

Agosto

14
21
30
72

IV CONEFLOR - Congresso Nordestino de Engenharia Florestal
Quando | When: 14, 15, 16 e 17 | Onde | Where: Mossoró - Rio Grande do Norte - Brasil
Info: https://www.facebook.com/events/1635756620051111

Fenasucro & Agrocana
Quando | When: 21, 22, 23 e 24 | Onde | Where: Sertãozinho - São Paulo - Brasil
Info: http://www.fenasucro.com.br

Finnmekto
Quando | When: 30 e 31 de agosto a 1 de setembro de 2018 | Onde | Where: Jämsa - Finlândia
Info: https://www.finnmetko.fi

OUTUBRO

03
23

St. Petersburg International Forestry Forum
Quando | When: 03 e 04 Onde | Where: São Petersburgo - Rússia
Info: https://www.eventseye.com/fairs/f-international-forestry-forum-13830-1.html

51º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel
Quando | When: 23, 24 e 25 | Onde: São Paulo - São Paulo - Brasil
Info: http://www.abtcp2018.org.br/

Novembro

05

The 5th IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing Environment
Quando | When: 05, 06, 07, 08 e 09 | Onde | Where: Valdivia - Chile
Info: https://www.iufro.org/download/file/27548/6130/valdivia18-ForestsandWater2018-1st-announcement_pdf/

2019
SETEMBRO

11

LIGNUM BRASIL
Quando | When: 11,12 E13 | Onde | Where: CURITIBA - PARANÁ - BRASIL
Info: lignumbrasil.com.br
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