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Queridos amigos e leitores da B.Forest,

O período de campanhas eleitorais começou 

e a economia já começa a reagir às instabilidades 

causadas pelas disputas políticas. A alta do euro 

e do dólar já traz reflexos nos setores industriais, 

favorecendo exportações e desfavorecendo as 

importações de máquinas, peças, equipamentos e 

produtos. Por isso, é hora de nosso setor florestal 

mostrar novamente o que sabe fazer de melhor: 

enfrentar crises com resiliência e prosperidade.

Para esta edição de agosto, a B.Forest traz 

quatro reportagens especialmente pensadas para 

você, nosso leitor. O primeiro artigo aborda o 

estado atual das TIMOs no mercado brasileiro e 

as perspectivas para o futuro dessas organizações 

no país. A segunda analisa as adaptações feitas em 

tratores agrícolas para a área florestal, enquanto a 

terceira discute a burocracia em torno do licencia-

mento para construção de estradas florestais. Por 

fim, uma matéria especial sobre inovadoras tecno-

logias americanas que estão chegando ao nosso 

mercado para ficar.

Ainda, nossa entrevistada especial é Ana Leite 

Bastos, CEO da Amata – uma profissional com 

mais de 25 anos de experiência em indústrias 

diversas, de biocombustíveis à área florestal. Con-

fira a entrevista na íntegra no início da edição!

Saudações florestais e boa leitura,

Dear friends and B.Forest readers,
The election campaign period has begun 

and the economy is already beginning 

to react to the instabilities caused by the 

political disputes. The rise of the euro 

and the dollar has already reflected in 

the industrial sectors, favoring exports 

and discouraging imports of machinery, 

equipment and products. So it is time for 

our forestry sector to show again what it 

knows best: facing crises with resilience 

and prosperity.

For the August issue, B.Forest brings 

four stories specially designed for you. 

The first article discusses the current 

state of TIMOs in the Brazilian market 

and the projections for the future of 

these organizations in the country. 

The second examines the adaptations 

made in agricultural tractors to the 

forest area, while the third discusses the 

bureaucracy around licensing permit for 

road construction in forest areas. Lastly, a 

special subject about innovative American 

technologies that are coming to our 

market to stay.

 Also, our special interviewee of August 

issue is Ana Leite Bastos, CEO of Amata 

- a professional with more than 25 years 

of experience in diverse industries, from 

biofuels to forestry. Check out the full 

interview at the beginning of this issue!

Greetings from the forest and happy reading,
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Ana Bastos | CEO da Amata A n a  B a s t o s  |  C E O  o f  A m ata

PROFISSIONALISMO MULTIVALENTE

https://www.environmentalscience.bayer.com.br/Reflorestamento/Plataforma
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A VERSATILIDADE DE SEU CURRÍCULO É UM 

DOS PONTOS FORTES DE ANA BASTOS, CEO 

DA AMATA. COM AMPLA EXPERIÊNCIA EM 

DIVERSAS INDÚSTRIAS, ANA CHEGA DO SETOR DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS À ÁREA FLORESTAL TRAZENDO 

AGUÇADA VISÃO PARA O FUTURO DA EMPRESA – 

E DO SEGMENTO NO BRASIL. CONFIRA!

T h e  v e r s a t i l i t y  o f  h e r 

r e s u m e  i s  o n e  o f  t h e 

s t r e n g t h s  o f  A n a  B a s t o s , 

C E O  o f  A m a t a .  W i t h 

e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  i n 

s e v e r a l  i n d u s t r i e s , 

Ana arrives from the biofuels 

sector to the forestry area with a 

keen vision for the future of the 

company and the segment in 

Brazil. Check it out!

sultados, sempre atuando de maneira 

correta, com muita integridade.

Questões de gênero, raça, na-

cionalidade, orientação sexual, re-

ligião etc., todos esses fatores que 

permeiam o ambiente profissional 

– prefiro encará-los como um com-

plemento do indivíduo. Acreditando 

nisso, aprendi um pouco a ignorar 

esses posicionamentos diários que 

podem ser excessivamente favoráveis 

ou desfavoráveis à mulher. 

Quando realmente acreditamos 

em estabelecer uma cultura de mérito, 

a questão do gênero se torna secun-

dária. Minha crença é que um bom 

profissional tem seu valor – homem 

ou mulher, em qualquer segmento.

02

 Como se deu sua transição para a área 
florestal?

Considero que a transição que 

vivi para a área florestal foi suave. Nos 

últimos dez anos, tive a oportunidade 

de trabalhar na área de combustíveis 

na British Petroleum. A atuação na 

indústria da cana de açúcar, de alguma 

forma, acaba sendo uma excelente es-

cola para trabalhar hoje com florestas.

Embora sejam bastante diferentes, 

tanto no setor sucroalcooleiro quan-

to no florestal há um componente 

“agro”; ambos possuem foco no lon-

01
 

Fale um pouco sobre sua experiência 
como mulher ocupando um alto cargo 
em uma indústria de composição 
majoritariamente masculina.

Eu sou engenheira química. Minha 

carreira inteira ocorreu em indústrias 

predominantemente masculinas – 

petroquímica, sucroalcooleira e agora 

florestal. Ao longo de toda a minha 

carreira, talvez por acreditar muito 

numa lógica de meritocracia, fiz uma 

opção por me posicionar como uma 

boa profissional, que busca formar as 

melhores equipes, para entregar re-

01

Talk about your experience as a 
woman occupying a high position in a 
mostly male industry.

I’m a chemical engineer. My entire 

career took place in predominantly 

male industries - petrochemical, sugar-

cane and now forestry. Throughout 

my career, perhaps because I believed 

in a meritocratic, I chose to position 

myself as a good professional, who 

seeks to be part of the best teams, to 

deliver results, always acting in a cor-

rect way, with great integrity.

Issues of gender, race, nationality, 

sexual orientation, religion, etc., all 

these factors that permeate the pro-

fessional environment - I prefer to view 

them as a complement to the individu-

al. Believing this, I´ve learned to ignore 

these daily stances that may be overly 

favorable or unfavorable to women.

When we really believe in estab-

lishing a culture of merit, the issue 

of gender becomes secondary. My 

belief is that a good professional has 

his or her value - male or female, in 

any segment.

CEO da Amata | C E O  o f  A m a t a

Ana Bastos
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go prazo; apesar dos ciclos de plantio 

e colheita mais longos na floresta, o 

modelo de mercado é mais similar 

do que a uma cultura anual como a 

soja, cujo mercado tem uma dinâmica 

bastante diferente. Ainda, ambos são 

setores multiproduto.

Dentro desse contexto, já com 

um “pé” no agro, a Amata, que tem 

um portfólio bastante diversificado 

no segmento florestal, estava pro-

curando uma visão diferente (porém 

não completamente) do mundo 

florestal. Minha vivência no segmento 

de cana trazia essa aproximação que 

a empresa buscava. E essa amplitude 

de desafios, em uma empresa jovem, 

com investidores de alto nível, foi 

irresistível para mim.

03

Quais os principais contrapontos 
entre o setor de biocombustíveis e o 
segmento florestal?

Um dos principais pontos é que 

o setor sucroalcooleiro é muito mais 

intensivo em questão de mão de obra. 

Uma operação de cana relativamente 

pequena ainda mobiliza duas mil 

pessoas. Na área florestal, uma ope-

ração pequena inclui algumas poucas 

centenas – muitas vezes dezenas – de 

pessoas, o que é favorável ao setor, 

pois reduz a complexidade.

Outro contraponto é que, embora 

ambos os setores tenham uma visão 

de longo prazo, o “longo prazo” da 

floresta é ainda mais longo. No setor 

florestal, com esse maior período 

entre plantio e colheita, há maiores 

oportunidades de correção e ajustes 

nas operações, além de maior tempo 

para as plantas se recuperarem de 

condições climáticas desfavoráveis 

que podem acarretar a perda de 15-

20% de uma operação com cana de 

açúcar. Por fim, o setor florestal per-

mite uma variedade muito maior de 

modelos de negócio e mercados que 

existem na floresta e a partir dela.

04
 

A Amata é uma empresa que nasceu  
com o desenvolvimento sustentável em 
seu cerne. Quais os principais desafios 
da companhia hoje para manter o  
triple bottom line (social/ambiental/
econômico)?

Uma das coisas que mais me cha-

mou a atenção quando me juntei à 

Amata é o quanto a empresa é pro-

fundamente comprometida com o 

desenvolvimento sustentável – e isso 

por si só é um desafio dentro de um 

ambiente institucional e de negócios 

imperfeitos. Quando se expressa esse 

compromisso, já surgem desafios de 

se atuar de maneira focada na susten-

very diversified portfolio in the forestry 

segment, was looking for a different 

(but not completely) vision of the for-

est world. My experience in the sugar 

cane segment brought this approach 

that the company sought. And this 

breadth of challenges, in a young 

company with top-tier investors, was 

irresistible to me.

03

What are the main counterpoints 
between the biofuels sector and the 
forestry sector?

One of the main points is that the 

sugar and alcohol industry is much 

more labor intensive. A relatively small 

cane operation still mobilizes 2,000 

people. In the forest area, a small op-

eration includes a few hundred - often 

dozens - of people, which is favorable 

to the industry because it reduces 

complexity.

02

How did you transition to the forest 
area?

I think the transition I experienced 

to the forest area was smooth. In the 

last ten years, I have had the oppor-

tunity to work in the field of fuels at 

British Petroleum. Acting in the sugar-

cane industry, in some ways, turns out 

to be an excellent school for working 

with forests today.

Although they are quite different, 

in the sugar-alcohol sector as in the 

forest there is an “agro” component; 

both have a long-term focus; despite 

the longer planting and harvesting 

cycles in the forest, the market model 

is more similar than an annual crop 

such as soybeans, whose market has 

a very different dynamic. Yet, both are 

multi-product sectors.

Within this context, already relat-

ed to agriculture, Amata, which has a 

UMA DAS COISAS QUE MAIS ME CHAMOU 

A ATENÇÃO QUANDO ME JUNTEI À 

AMATA É O QUANTO A EMPRESA É 

PROFUNDAMENTE COMPROMETIDA COM 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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tabilidade ao mesmo tempo em que 

se mantém a competitividade de cur-

to e longo prazo. Conquistar e man-

ter o triple bottom line é uma tarefa 

realmente desafiadora por si só.

Tendo dito isso, os principais de-

safios da Amata estão vinculados ao 

estágio de maturidade de negócios 

em que ela se encontra. A Amata é 

uma empresa com pouco mais de 

dez anos, em que investiu, explorou e 

diversificou sua base florestal. Como 

empresa, chegou num ponto em que 

mais que discutir sustentabilidade, é 

importante discutir e fazer um balan-

ço desses aprendizados e conquistas. 

Temos desafios hoje de sair do mode-

lo mental de quem colheu e manteve 

para quem vai colher, replantar e que 

precisará trabalhar com novos merca-

dos e produtos. 

Nossos desafios hoje são desafios 

de escolha: onde crescer, onde nossas 

florestas e os mercados que atuamos 

tragam mais impactos (na área econô-

mica, ambiental e social), etc.

05

Conte um pouco sobre a atuação da 
Amata no Pará, com a produção de 
paricá (desafios, resultados etc.)

A Amata iniciou o plantio de paricá 

em 2009. Hoje, temos cerca de 4.000 

ha plantados no Pará. O paricá é uma 

Another counterpoint is that while 

both sectors have a long-term view, 

the “long run” of the forest is even 

longer. In the forestry sector, with this 

longer period between planting and 

harvesting, there is a greater oppor-

tunity for correction and adjustments 

in operations, as well as a longer time 

for plants to recover from unfavorable 

climatic conditions that can lead to a 

loss of 15-20% of an operation with 

sugar cane. Finally, the forest sector al-

lows a much wider variety of business 

models and markets that exist in and 

out of the forest.

04
 

Amata is a company that was born 
with sustainable development at its 
core. What are the company’s main 
challenges today in maintaining 
the triple bottom line (social / 
environmental / economic)?

One of the things that caught my eye 

when I joined Amata was how deeply 

committed the company is to sus-

tainable development - and that alone 

is a challenge within an institutional 

environment and imperfect business. 

When this commitment is expressed, 

there are already challenges to act in 

a way focused on sustainability while 
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a ganhar um edital de concessão 

florestal na Amazônia. Esse contrato 

de concessão completa agora em 

setembro dez anos. A operação de 

manejo florestal de baixo impacto 

na floresta amazônica (em Rondô-

nia, na Floresta Nacional do Jamari, 

onde temos uma área de 46.000 ha) 

se dá com baixo impacto por alguns 

fatores. A precisão do nosso censo 

da parcela que iremos colher naquele 

ano é muito importante, pois, se for 

bem feito para todas as árvores que 

estão naquela parcela, abre a opor-

tunidade na sequência para esco-

lhermos as espécies e os indivíduos 

que serão abatidos segundo uma 

metodologia de J invertido. Pegamos 

esses 46.000 ha e dividimos em 25 

para que possamos fazer uma rota-

ção completa naquela área por 25 

anos (de um contrato de 40). Quando 

falamos de baixo impacto, pressu-

põe-se que são poucos indivíduos 

retirados por ha. Hoje, em média, são 

duas árvores por ha por parcela que 

extraímos por ano.

Por fim, outro fator que usamos 

para basear nossa estratégia de baixo 

impacto é o uso extensivo de tecno-

logias de georreferenciamento. Utili-

zamos um sistema em que o cliente, 

que muitas vezes é de exportação, 

tem a possibilidade de acessar, via 

internet de qualquer lugar do mun-

ha planted in Pará. Paricá is a species 

native to the Amazon biome, with a 

comparatively small scale of plant-

ing. Ibá informs that there are about 

90,000 ha planted in Brazil.

Just as eucalyptus, which for 

40 years has an Yield below 20 and 

today has an average of over 60m3/

ha/year in some companies, we be-

lieve that paricá has a lot of potential. 

Today, in the best forests, it reaches 

an Yield around 27m3/ha/year, better 

than 2009, when the project started, 

we see that there is a lot of develop-

ment potential.

Nine years later, we reached 

2018, a remarkable year for the 

paricá in the Amata. We started with 

an agricultural pilot on one of our 

oldest farms and our idea is to in-

crease in the coming years as there 

is still a lot to be improved.

06

How does Amata operate in the 
Amazon forest with the sustainable 
management of native forests? 
How to harvest native forests in a 
sustainable way?

Amata was the first company to 

win a forest concession notice in the 

espécie nativa do bioma amazônico 

com uma escala de plantio compara-

tivamente pequena. A Ibá relata que 

existem cerca de 90.000 ha planta-

dos no Brasil.

Assim como  o eucalipto, que há 

40 anos tinha um IMA abaixo de 20 e 

hoje tem uma média que supera até 

os 60 m3/ha/ano em algumas em-

presas, acreditamos que o paricá tem 

muito potencial. Hoje, nas melhores 

florestas, chega a um IMA em torno 

de 27 m3/ha/ano, melhor do que 

existia quando começamos o proje-

to em 2009, e vemos que há muito 

potencial de desenvolvimento.

Nove anos depois, chegamos a 

2018, um ano marco para o paricá 

na Amata. Começamos com um 

piloto de colheita em uma de nossas 

fazendas mais antigas e nossa ideia 

é aumentar a escala ao longo dos 

próximos anos, pois ainda há muito a 

ser aprimorado. 

05

Como a Amata opera na floresta 
amazônica com o manejo sustentável 
de florestas nativas? Como executa a 
proposta de colher florestas nativas 
de forma sustentável?

A Amata foi a primeira empresa 

maintaining short and long term com-

petitiveness. Conquering and main-

taining the triple bottom line is a really 

challenging task itself.

Having said that, the main challeng-

es of Amata are linked to the stage 

of business maturity in which it finds 

itself. Amata is a company with a little 

more than ten years which has invest-

ed, exploited and diversified its forest 

base. As a company, it has reached 

a point where more than discussing 

sustainability, it is important to discuss 

and take stock of these learnings and 

achievements. We have challenges 

today to move away from the mental 

model of who harvested and retained 

for those who will reap, replant, and 

who will need to work with new mar-

kets and products.

Our challenges today are challenges 

of choice: where to grow, where our 

forests and the markets we operate 

bring more impacts (in the economic, 

environmental and social area), etc.

05

Tell us a little about the performance 
of Amata in Pará, with the production 
of paricá (challenges, results, etc.)

Amata began planting paricá in 

2009. Today we have about 4,000 
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estágio em que estão um número 

muito competitivo. Percebemos que 

o local onde estamos é uma região 

com uma vantagem competitiva 

muito grande, com grande vocação 

para produção de eucalipto. Hoje 

já temos grandes indústrias consu-

midoras de madeira de processo na 

região. É nossa crença que, à medida 

que esse pólo se consolida como 

um pólo importante de eucalipto, 

outras indústrias de madeira sólida 

e laminados irão para a região, mas 

não desconsideramos os desafios. 

Esse ritmo de desenvolvimento do 

nosso negócio no MS também de-

pende do investimento em alternati-

vas de escoamento. Logística é um 

grande atributo a ser desenvolvido e 

aprimorado na região.

Nossas florestas hoje estão próxi-

mas a 6 anos, então entendemos que 

é um mercado promissor. Ainda não 

enfrentamos todos os desafios da 

colheita, mas devem vir ao longo do 

próximo ano. 

08

A operação da Amata no Paraná deve 
impulsionar a indústria de base 
florestal na região metropolitana de 
Curitiba, especialmente com o projeto 
de construção de uma fábrica de CLT. O 

of low impact, it is assumed that few 

individuals are withdrawn per ha. To-

day, on average, there are two trees 

per hectare per plot that we extract 

each year.

Finally, another factor we use 

to base our low impact strategy is 

the extensive use of georeferencing 

technologies. We use a system in 

which the customer, which is often 

an exporter, has the possibility to 

access, via the internet from any part 

of the world, and to identify exactly 

where the lot of wood came from, 

being able to identify individual tree. 

We believe that these technolo-

gies help a lot to give confidence 

to those who buy Amata´s certified 

native wood in Brazil because their 

product can be traced from the for-

est to its final destination.

07

And in the project with eucalyptus 
plantations in Três Lagoas?

The eucalyptus project in Mato 

Grosso do Sul was a 100% greenfield 

project and we consider it successful. 

We now have 13,000 ha of planted 

forests, which have a Yield of 55 m3/

ha/year, and consider the stage it is a 

very competitive number. We realize 

do, e identificar exatamente de onde 

veio o lote de madeira serrada que 

recebeu, podendo identificar a árvore 

individual. Acreditamos que essas tec-

nologias auxiliam grandemente a dar 

confiança a quem compra madeira 

nativa certificada da Amata no Brasil 

de que esse produto pode ser rastrea-

do da floresta até seu cliente final. 

07

E no projeto com plantios de eucalipto 
em Três Lagoas?

O projeto de eucalipto no MS 

foi um projeto 100% Greenfield e o 

consideramos bem sucedido. Temos 

hoje 13.000 ha de florestas planta-

das, que chegam a ter IMA de 55 

m3/ha/ano, e consideramos para o 

Amazon. This concession contract 

completes ten years in September. 

The operation of low-impact forest 

management in the Amazon forest 

(in Rondônia, in the Jamari National 

Forest, where we have an area of   

46,000 ha) occurs with low impact 

due to some factors. The accuracy 

of our census of the portion that 

we are going to harvest that year is 

very important because if it is well 

done for all the trees in that plot, the 

opportunity opens up after choos-

ing the species and individuals that 

will be slaughtered according to the 

inverted J methodology. We took 

these 46,000 ha and divided it into 

25 so that we can make a full rota-

tion in that area for 25 years (from a 

40 years contract). When we speak 
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que pode nos contar sobre o projeto?

A Amata vem, ao longo dos últimos 

anos, avaliando opções tecnológicas 

para avançar na cadeia de valor da 

madeira sólida. Principalmente, neste 

momento, baseado em pinus. Fizemos 

uma escolha estratégica de investir em 

madeira engenheirada. Essas tecnolo-

gias crescem no mundo todo a uma 

taxa de mais de dois dígitos.

Já observamos obras construí-

das nos EUA, Canadá, Europa etc. 

e chegamos à conclusão de que o 

Brasil possui todas as condições de 

se desenvolver nesse negócio. Te-

mos terras disponíveis para plantar 

florestas, vocação para produção de 

produtos madeireiros e vários pólos 

estabelecidos no país, e uma indústria 

de construção civil de grande porte, 

que precisa de mais produtividade. 

Como país, temos compromissos 

de redução de emissões de gases 

de efeito estufa que assumimos na 

COP21 e a madeira, como armaze-

nador de carbono muito eficiente, é 

importante para isso.

Olhando para tudo isso, a Amata 

está cada vez mais dando passos para 

investir nessa tecnologia. Temos uma 

operação de pinus no Paraná, próxi-

ma à região de Curitiba, e estamos 

avaliando opções para juntar esses 

ativos – o ativo florestal com uma 

that the place where we are is a region 

with a great competitive advantage, 

with great vocation for the production 

of eucalyptus. Today we already have 

large wood processing industries in the 

region. We believe that as this region 

consolidates as an important hub of 

eucalyptus, other solid wood and lam-

inated industries seek the region, but 

we do not ignore the challenges. This 

pace of development of our business 

in Mato Grosso do Sul also depends 

on the investment in outgoing alterna-

tives. Logistics is a great attribute to be 

developed and improved in the region.

Our forests today are close to 6 

years, so we understand that it is a 

oportunidade de mercado que po-

deria fazer sentido a partir de alguma 

lógica de indústria ou produção local. 

Uma frase que nos norteia no 

projeto, de autoria de um professor 

da Royal College of Arts, é a seguinte: 

“Se o século XVII foi caracterizado por 

trabalhos em pedra, o XVIII foi pelo 

refinamento da alvenaria; o XIX pelo 

auge da estrutura metálica; e o século 

XX como a era do concreto. Isso dei-

xa o século XXI aberto para o próximo 

sucessor: minha aposta é a madeira.”

promising market. We have not yet 

faced all the challenges of harvesting, 

but they must happen next year.

08

The Amata operation in Paraná should 
boost the forest-based industry in 
the metropolitan region of Curitiba, 
especially with the construction 
project of a Cross Laminated Timber 
plant. What can you tell us about the 
project?

Amata has, over the last few years, 

been evaluating technological op-

tions to advance the value chain of 

solid wood. Mainly at this time, based 

on pine. We made a strategic choice 

of investing in engineered wood. 

These technologies grow worldwide 

at a rate of more than two digits.

We have already seen works built 

in the USA, Canada, Europe, etc. and 

we came to the conclusion that Bra-

zil has all the conditions to develop in 

this business. We have land available 

for planting forests, vocation for the 

production of wood products and 

several hubs established in the coun-

try, and a large construction industry 

that needs more productivity. As a 

country, we have commitments to 

reduce emissions of greenhouse 
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COMO PAÍS, TEMOS 

COMPROMISSOS DE 

REDUÇÃO DE EMISSÕES 

DE GASES DE EFEITO 

ESTUFA QUE ASSUMIMOS 

NA COP21 E A MADEIRA, 

COMO ARMAZENADOR 

DE CARBONO MUITO 

EFICIENTE, É 

IMPORTANTE PARA ISSO.
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www.komatsuforest.com.br

931XC
O MELHOR 8x8 PARA
TERRENOS DIFÍCEIS

O Komatsu 931XC é um harvester potente com tração nas oito 
rodas. Oferece estabilidade, baixa pressão no solo e é 
excelente em terrenos difíceis. Com exclusiva tecnologia de 
três bombas hidráulicas permite ao operador executar várias 
funções simultaneamente sem perda de potência hidráulica, 
como por exemplo, operar a grua e deslocar a máquina ao 
mesmo tempo que processa uma árvore. Tudo isso com baixo 
consumo de combustível.

gases that we assume at COP21, as 

a very efficient carbon storage, is 

important for this.

Looking at all this, Amata is in-

creasingly taking steps to invest in 

this technology. We have a pine 

operation in Paraná, near the Curitiba 

region, and we are evaluating options 

to join these assets - the forest asset 

with a market opportunity that could 

make sense from some local industry 

or production logic.

One of the words that guides us in 

the project, written by a professor at 

the Royal College of Arts, is: “If the 

seventeenth century was character-

ized by works in stone, the eighteenth 

century was for the refinement of 

masonry; the XIX by the height of the 

metallic structure; and the twentieth 

century as the concrete era. This 

leaves the 21st century open for the 

next successor: my bet is wood. “ 

https://www.komatsuforest.com.br/
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O FUTURO 
DAS TIMOS

ENTRAVES BUROCRÁTICOS, POLÍTICOS E MACROECONÔMICOS DIFICULTAM A 

ENTRADA DE NOVOS PLAYERS NO SETOR DE INVESTIMENTOS EM ATIVOS FLORESTAIS 

NO BRASIL. O QUE ESPERAR DO FUTURO DESSAS ORGANIZAÇÕES NO PAÍS?

A 
s organizações de gerencia-
mento de investimentos em 
madeira (Timber Investment 
Management Organization, 

ou TIMOs) podem ser consideradas 
como parte crucial do futuro do 
setor florestal mundial. Trazendo 
maior dinamismo nos investimentos 
realizados em florestas e permi-
tindo a entrada de capital de novos 
players e investidores no setor, as 
TIMOs representam oportunidades 
de crescimento para todos os mer-
cados em que estão inseridas. Con-
tudo, devido à burocracia excessiva 
e a determinados entraves políticos 
e macroeconômicos, a entrada e 
permanência de novas TIMOs no 
Brasil é bastante dificultada.

“Por informações de mercado, 
podemos confirmar que existem 
pouco mais de uma dezena de 
TIMOs operando no país. Algu-
mas iniciaram projetos greenfield 
anos atrás e outras brownfield. Há 
TIMOs que não estão operando 
projetos no momento, mas que 
mantêm escritórios no Brasil em 
uma demonstração de potencial 

THE FUTURE OF 
THE TIMOS
Bureaucratic, political and mac-

roeconomic barriers hinder the 

entry of new players in the sector 

of investments in forest assets in 

Brazil. What to expect from the 

future of these organizations in 

the country?

Timber Investment Management 

Organizations (TIMOs) can be 

considered as a crucial part of the 

future of the global forest sector. 

Bringing greater dynamism for the 

investments made in forests and 

allowing the entry of new players 

and investors in the sector, TIMOs 

represent opportunities of growth 

for all the markets in which they are 

inserted. However, due to excessive 

bureaucracy and certain political 

and macroeconomic obstacles, AS TIMOS REPRESENTAM 

OPORTUNIDADES DE 

CRESCIMENTO PARA 

TODOS OS MERCADOS EM 

QUE ESTÃO INSERIDAS
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interesse futuro. O Brasil tem um 
grande potencial de terras disponí-
veis, mercado, clima, etc. Por isso, 
mesmo com seus problemas, o 
Risco Brasil parece ainda ser com-
pensado pelo retorno potencial 
para aquelas TIMOs que estão por 
aqui”, analisa Romualdo Maestri, 
diretor da Granflor.

Miguel Fabra, gerente de investi-
mentos da Stafford Capital Partners 
na América Latina, explica que as 
TIMOs no Brasil gerenciam aproxi-
madamente 10% das florestas pri-
vadas, com um valor estimado de 
US$ 2 bilhões, enquanto a grande 
indústria florestal gerencia 58% das 
florestas com um valor estimado de 
US$ 12 bilhões.

“Se a indústria florestal alienasse 
um terço disso, poderia potencial-
mente criar um valor de transação 
para as TIMOs de US$ 4 bilhões, 
elevando a parcela a 29% da área 
florestal para as TIMOs e 39% para a 
indústria florestal”, relata. Segundo 
Fabra, se adicionarmos uma pre-
visão para a expansão dessas 
florestas para a próxima década, 
seria possível adicionar 50% a esse 
número, chegando a US$ 6 bilhões 
nos próximos 12 anos ou uma 
média de US$ 500 milhões ao ano 
de capital de investimento para 
as TIMOs operando no Brasil no 
melhor cenário, enquanto o pior 
seria a continuidade do estado atual 
de cerca de US$ 150 milhões ao 
ano em transações.

the entry and permanence of new 

TIMOs in Brazil is very difficult.

“By market information, we 

can confirm that there are just 

over a dozen TIMOs operating in 

the country. Some started green-

field projects years ago and other 

brownfields. There are TIMOs that 

are not currently operating projects, 

but maintain offices in Brazil in a 

demonstration of potential future 

interest. Brazil has a great potential 

of available lands, market, climate, 

etc. So, even with its problems, 

Brazil Risk still seems to be offset by 

the potential return to those TIMOs 

that are here, “analyzes Romualdo 

Maestri, director of Granflor.

Miguel Fabra, investment manag-

er at Stafford Capital Partners in Latin 

America, explains that TIMOs in Brazil 

manage approximately 10% of private 

forests with an estimated value of 

US$ 2 billion, while the large forest 

industry manages 58% of forests with 

a estimated value of US$ 12 billion.

“If the forest industry were to 

dispose of a third of this, it could 

potentially create a transaction value 

for the TIMOs of $ 4 billion, bringing 

the share to 29 percent of the forest 

area for TIMOs and 39 percent for 

the forest industry,” he says. Accord-

Entraves políticos
Para Fabra, contudo, o maior 

obstáculo para esse possível desen-
volvimento é a imagem do país de 
uma perspectiva de investidor, com 
um cenário político bastante incerto, 
prevalência de corrupção em todos 
os níveis, instabilidade econômica, 
taxas voláteis de câmbio e alto nível 
de burocracia. Tudo isso acrescenta 
ao custo de se fazer negócios no 
Brasil e torna o país um destino 
muito menos atrativo para capital 
institucional.

Ainda, a limitação de inves-
timentos estrangeiros em terras 
brasileiras torna os processos muito 
mais complicados, quando não 

impossíveis – tornando-se possivel-
mente o maior entrave político e 
institucional à operação das TIMOs 
no Brasil. Questões de obtenção de 
licenciamento ambiental, dificultada 
pelas relações com cada estado da 
federação, também são destacadas 
como potenciais limitantes.

“Outro ponto é o valor da terra, 
que aumentou muito em diversas 
regiões. Por exemplo, no MS, com a 
forte expansão florestal em função 
do mercado de polpa e, no sul do 
RS, com a entrada da soja no pampa 
(mais de 300 mil ha nos últimos 
anos, segundo fontes não oficiais). 
Os preços de terra saíram da faixa 
de USD 2-3 mil por hectare efetivo 
para a faixa de USD 6-8 mil/ha”, 

ing to Fabra, if we add a forecast 

for the expansion of these forests 

for the next decade, it would be 

possible to add 50% to that number, 

reaching US$ 6 billion over the next 

12 years or an average of US$ 500 

million per year of investment capi-

tal for the TIMOs operating in Brazil 

in the best case scenario, while the 

worst would be the continuity of 

the current state of about US$ 150 

million per year in transactions.

Political barriers

For Fabra, however, the biggest 

obstacle to this possible develop-

ment is the image of the country 

from an investor perspective, with 

a very uncertain political scenar-

io, prevalence of corruption at all 

levels, economic instability, volatile 

exchange rates and high level of bu-

reaucracy. All of this adds to the cost 

of doing business in Brazil and makes 

the country a much less attractive 

destination for institutional capital.

 The limitation of foreign invest-

ments in Brazilian lands makes the 

processes much more complicated, 

if not impossible - becoming possibly 

the greatest political and institutional 

obstacle to the operation of TIMOs 

in Brazil. Environmental licensing 

issues, hampered by relations with 

each state of the federation, are also 

highlighted as potential constraints.

“Another point is the value of land, 

which has increased greatly in several 

regions. For example, in Mato Grosso 

do Sul, with the strong forest expan-

sion due to the pulp market and, in 

the south of Rio Grande do Sul, with 

O RISCO 

BRASIL PARECE 

AINDA SER 

COMPENSADO 

PELO RETORNO 

POTENCIAL PARA 

AQUELAS TIMOS 

QUE ESTÃO 

POR AQUI
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detalha Romualdo Maestri. 

Ele explica que, nestes novos 
patamares de valor de terra, a ren-
tabilidade de um projeto greenfield 
(terra nua seguida de plantio) é for-
temente impactada. “Não há como 
ser rentável no ramo florestal desta 
forma, mesmo com a taxa de câm-
bio mais favorável neste momento 
ao investidor externo. Neste caso, 
entendo que novas ações de inves-
tidores poderiam ocorrer através 
da compra de projetos existentes 
(brownfield). Essa opção também 
facilita a manutenção dos licencia-
mentos com as agências ambientais 
estaduais. Obter licenciamentos 
para novos projetos de maior escala 
é algo muito desafiador em estados 
como o RS, por exemplo”, aponta.

Futuro
Apesar dos entraves, os entrevis-

tados destacam que o investimento 
estrangeiro deve continuar no ramo 
florestal, sendo priorizada a aquisi-
ção de projetos existentes. O diretor 
da Granflor destaca o potencial da 
monetização de florestas atreladas 
a um grande consumidor industrial 
com um Wood Supply Agreement 
como instrumento desta parceria.

Se a proibição da compra de 
terras por capital estrangeiro perma-
necer, uma tendência apontada será 
a aquisição apenas da floresta, numa 
operação conhecida como “cutting 
rights”, em que a terra é devolvida ao 
proprietário ao final do corte raso.

Para o gerente de investimen-
tos da Stafford na América Latina, 
a mudança com maior potencial 
para beneficiar as TIMOs seria um 

the entry of soybean in the pampa 

(more than 300 thousand ha in recent 

years, according to unofficial sourc-

es). Land prices have gone from USD 

2-3 thousand per hectare effective for 

the range of USD 6-8 thousand/ha, 

“says Romualdo Maestri.

He explains that, at these new 

land value levels, the profitability 

of a greenfield project (bare earth 

followed by planting) is strongly im-

pacted. “There is no way to be prof-

itable in the forestry sector in this 

way, even with the most favorable 

exchange rate at the moment to the 

foreign investor. In this case, I un-

derstand that new investor actions 

could occur through the purchase 

of existing brownfield projects. This 

option also facilitates maintenance 

of licensing with state environmen-

tal agencies. Getting licenses for 

new, larger-scale projects is very 

challenging in states like Rio Grande 

do Sul, for example, “he says.

Future

Despite the obstacles, the in-

terviewees emphasize that foreign 

investment must continue in the 

forestry sector, with priority being 

given to the acquisition of existing 

projects. The director of Granflor 

highlights the potential of mone-

tization of forests linked to a large 

industrial consumer with a Wood 

mercado de madeira mais desen-
volvido, em que as indústrias flores-
tais possam depender da oferta do 
mercado e se desprender de suas 
próprias florestas. Isso já ocorreu 
nos EUA há algumas décadas e, 
embora seja algo difícil de se alcan-
çar no Brasil, poderia ser possível 
chegar a um meio termo mais prati-
cável em que proprietários florestais 
não vendem suas florestas direta-
mente mas mantém uma participa-
ção e continuam gerenciando com 
um Wood Supply Agreement.

“Outra mudança que poderia 
ocorrer é a fusão de algumas TIMOs 
que operam no Brasil, que não estão 
atualmente oferecendo a mesma 
qualidade em serviços de gerencia-
mento florestal que as empresas flo-

Supply Agreement as instrument of 

this partnership.

If the ban on the purchase of 

land by foreign capital remains, a 

trend pointed to will be the acquisi-

tion of only the forest in an opera-

tion known as “cutting rights”, where 

land is returned to the owner at the 

end of the cut.

For Stafford’s investment man-

ager in Latin America, the move 

with the greatest potential to benefit 

TIMOs would be a more devel-

oped timber market where forest 

industries may depend on market 

supply and shed their own forests. 

This has already occurred in the 

United States for some decades, 

and although it is difficult to achieve 

in Brazil, it could be possible to 

arrive at a more practicable point 
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restais maiores e que, sem a mesma 
escala, não têm o mesmo poder de 
negociação ao vender madeira no 
mercado. A maior TIMO operando 
no Brasil gerencia cerca de 170 mil 
ha plantados, enquanto a segunda 
cerca de 110 mil, e isso é falando de 
diferentes áreas e espécies”, afirma 
Miguel Fabra.

Já Maestri aposta que, em 
regiões onde a industrialização não 
acompanhou a expansão florestal, 
a impressão é que se abre caminho 
para investimentos conjugados, 
florestal x industrial. Os investidores 
que entenderem essa equação e 
tiverem apetite por operar projetos 
mais complexos ampliariam sua 
potencial rentabilidade.

“O Brasil está passando por 
problemas estruturais com nível de 
risco muito alto. Os investidores que 
enxergam apenas isto sem olhar que 
o risco pode ser compensado pela 
tremenda competitividade do 
crescimento florestal e baixo custo 
em dólares tendem a evitar este 
mercado. Aqueles que insistem no 
Brasil parecem conhecer melhor a 
situação e entendem que há poten-
cial de rentabilidade. Ou seja, não 
basta ser estrangeiro e ter recursos 
disponíveis, mas precisa conhecer 
bem as ameaças e oportunidades, 
além de necessitar operadores 
locais conhecedores do negócio e 

da situação do país”, conclui. 

in which forest owners do not sell 

their forests directly but maintain a 

stake and continue to manage with 

a Wood Supply Agreement.

“Another change that could 

occur is the merger of some TIMOs 

that operate in Brazil, which are not 

currently offering the same quality 

in forest management services as 

the larger forestry companies that, 

without the same scale, do not have 

the same bargaining power when 

selling wood in the market. The larg-

est TIMO operating in Brazil manages 

about 170 thousand ha planted, while 

the second one about 110 thousand, 

and that is speaking of different areas 

and species, “says Miguel Fabra.

Maestri already bets that, in re-

gions where industrialization has not 

kept pace with forest expansion, the 

impression is that it opens the way 

for joint investments, forestry and 

industry. Investors who understand 

this equation and have an appetite 

for more complex projects would 

increase their potential profitability.

“Brazil is experiencing structural 

problems with a very high level of 

risk. Investors who only see this 

without looking at the risk can be off-

set by the tremendous competitive-

ness of forest growth and low cost in 

dollars tend to avoid this market. 

Those who insist on Brazil seem to 

know the situation better and 

understand that there is potential for 

profitability. That is, it is not enough 

to be a foreigner and have resources 

available, but you need to know the 

threats and opportunities well, and 

you need local operators who are 

knowledgeable about the country’s 

business and situation. “ 
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Hoje a colheita de ma-

deira é uma atividade me-

canizada em toda grande 

empresa de base florestal, 

sendo grande parte realiza-

da com máquinas purpo-

se-built (especificamente 

projetadas). Evidentemente, 

esse status não foi atingido 

do dia para a noite, sendo 

necessário grandes investi-

mentos em pesquisa e de-

senvolvimento para que se 

chegasse a máquinas, im-

plementos e equipamentos 

florestais produtivos, robus-

I n the Brazilian forestry 

sector, the adaptation of 

tractors and other agricultur-

al machinery, especially for 

sylviculture, is still common. 

However, more and more 

new alternatives - specifically 

designed for the area - ap-

pear in the national market, 

bringing significant techno-

logical improvements to the 

segment.

N
o setor florestal brasileiro, a adaptação de tratores e ou-

tras máquinas agrícolas, especialmente para a silvicul-

tura, ainda é comum. Contudo, cada vez mais novas 

alternativas – especificamente projetadas para a área – sur-

gem no mercado nacional , trazendo melhorias tecnológi-

cas significativas para o segmento.

ADAPTAÇÕES
e  M e c a n i z a ç ã o

ADAPTATIONS AND 
MECHANIZATION
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tos e adaptados à realidade 

das operações florestais.

O passo já dado pela 

colheita de madeira nas úl-

timas décadas ainda está 

para ser completado em 

outras áreas, especialmente 

na silvicultura. Uma indústria 

especializada em mecaniza-

ção ainda está despontando 

neste segmento – e deve se 

desenvolver muito nos pró-

ximos anos para superar as 

limitações atuais.

“Não temos, para a me-

canização da silvicultura, 

uma fonte de potência de-

senvolvida 100% para aplica-

ções florestais. A frota atual 

é composta completamente 

de tratores agrícolas, que não 

foram projetados para en-

frentar tocos, não têm pneus 

próprios para a condição flo-

restal. A estrutura, a distribui-

ção de peso, o comprimen-

to, a cabine, a ergonomia, 

está tudo muito longe do 

que o setor florestal preci-

sa”, comentou o prof. Saulo 

Guerra, da Unesp de Botuca-

tu, em entrevista à B.Forest 

em novembro. 

Para operar na área flo-

restal, as adaptações feitas 

nos tratores agrícolas são 

feitas para proteger tanto 

o trator quanto o operador 

contra impactos com tocos 

de madeiras e/ou galhos. 

Today, timber harvesting is a 

mechanized activity in every 

large forestry-based company, 

much of it being carried out 

with purpose-built machines 

(specifically designed). Of 

course, this status was not 

reached overnight, requiring 

large investments in research 

and development to arrive at 

productive machines, imple-

ments and forestry equipment, 

robust and adapted to the reali-

ty of forestry operations.

The step already taken by 

the timber harvest in the last 

decades is yet to be complet-

ed in other areas, especially in 

sylviculture. An industry special-

izing in mechanization is still 

emerging in this segment - and 

it should develop greatly in the 

coming years to overcome 

current constraints.

“We do not have, for the 

mechanization of sylviculture, 

a power source developed 

100% for forestry applications. 

The current fleet is composed 

entirely of agricultural tractors, 

“Não temos,  para 

a mecanização da 

silvicultura,  uma 

fonte de potência 

desenvolvida 100% 

para aplicações 

florestais
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São montados proteções 

frontais, nas laterais e na par-

te inferior da máquina, para 

evitar danos. Também são 

comuns as chamadas gaio-

las de proteção da máquina. 

São utilizados pneus flores-

tais, que apresentam maior 

resistência a danos que os 

pneus comumente utiliza-

dos no setor agrícola.

Uma das fabricantes uti-

lizadas pelas empresas de 

base florestal no Brasil é a 

New Holland. “Temos três 

modelos de trator muito 

utilizados na silvicultura: TL, 

7630 e T6. Nossos mode-

los da linha TL de 75 a 100 

cv atendem perfeitamente 

condições em que as plan-

tas já estão em uma deter-

minada altura, são tratores 

de fácil operação, robustos 

e econômicos, com cabine 

ergonômica e segura, pos-

suindo certificações ROPS e 

FOPS”, contam Juliano Pe-

relli, especialista de produto 

para tratores, e Alison d’An-

drea, especialista de marke-

ting de produto, ambos da 

New Holland.

Além dos tratores, outras 

soluções de empresas do 

ramo agrícola são utilizados 

na mecanização de ope-

rações florestais, especial-

mente de silvicultura. “Outro 

equipamento que também 

which are not designed to face 

stumps, do not have tires fit 

for the forest condition. The 

structure, the weight distribu-

tion, the length, the cabin, the 

ergonomics, are all very far 

from what the forestry sector 

needs “, commented the prof. 

Saulo Guerra, from Unesp of 

Botucatu, in an interview with 

B.Forest in November.

To operate in the forest area, 

adaptations made on agricultur-

al tractors are made to protect 

both the tractor and the opera-

tor against impacts with stumps 

of wood and/or branches. 

Front guards are mounted on 

the sides and bottom of the 

machine to prevent damage. 

Also called as machine protec-

tion cages. Forest tires are used, 

which are more resistant to 

damage than tires commonly 

used in the agricultural sector.

One of the manufacturers used 

by forest-based companies in 

Brazil is New Holland. “We have 

three tractor models widely 

used in forestry: TL, 7630 and 

vem sendo cada vez mais uti-

lizado pelo setor é o Defen-

sor 2500, um pulverizador 

com excelente relação de 

consumo e potência. Ele per-

mite o trabalho em terrenos 

bastante declivosos e aciden-

tados graças à sua potência 

e sistema de tração Intelli-

divider, além do amplo vão 

livre, que possibilita a entrada 

do pulverizador mesmo com 

plantas de maior porte”, deta-

lham os profissionais.

Há também algumas van-

tagens em se trabalhar com 

equipamentos adaptados: 

“Em primeiro lugar, quan-

do se fala de vantagens de 

máquinas adaptadas, está o 

preço: muito mais atrativo 

que uma purpose-built, me-

lhor preço de revenda e uma 

população significativa de 

máquinas operando no mer-

cado, o que garante melhor 

cobertura de peças para o 

pós-venda”, diz Edson Mar-

tini, diretor executivo da Ko-

matsu Forest.

T6. Our TL models from 75 

to 100 hp perfectly match the 

conditions in which the plants 

are already in a certain height, 

they are easy to operate, 

robust and economical, with 

ergonomic cabin and safe, 

with ROPS and FOPS certifi-

cations, “said Juliano Perelli , 

product specialist for tractors, 

and Alison d’Andrea, a product 

marketing specialist, both of 

New Holland.

In addition to tractors, other 

solutions from agricultural 

companies are used in the 

mechanization of forestry op-

erations, especially sylviculture. 

“Other equipment that is also 

being increasingly used by the 

sector is the Defender 2500, a 

sprayer with excellent relation 
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Máquinas 
florestais 

Os tratores agrícolas não são 

as únicas máquinas adaptadas 

utilizadas na área florestal. Bas-

tante comum é o uso de má-

quinas base de outras indústrias 

munidas de implementos flores-

tais (cabeçotes etc.). Buscando 

desenvolver soluções mais es-

pecializadas e adequadas à rea-

lidade dos plantios florestais, as 

grandes fabricantes de máquinas 

e equipamentos purpose-built 

apostam agora no desenvolvi-

mento de novas soluções espe-

cificamente florestais.

“Hoje, as máquinas agríco-

las atendem bem os clientes da 

área, porém foram projetadas 

para o uso em lavouras e são 

adaptadas para a atividade flo-

restal. Por exemplo, o uso dos 

equipamentos em operações de 

empresas de celulose enfrenta 

condições mais severas de ope-

ração. Por isso, a John Deere 

tem trabalhado na evolução des-

ta operação, para oferecer um 

portfólio de máquinas e serviços 

cada vez mais completo e per-

sonalizado, que esteja sempre 

alinhado às necessidades dos 

clientes”, explica Eduardo Yanos-

teac, gerente na John Deere.

Atualmente, a empresa tem 

trabalhado com alguns parcei-

ros quanto à proteção florestal 

e está incrementando em sua 

linha importantes itens de sé-

rie para atender essa demanda 

crescente dos clientes, como 

a opção de pneu e roda flores-

tal. Além disso, as máquinas da 

companhia contam com outros 

itens cruciais, como a robustez 

e o chassi, presente na maioria 

dos modelos, que impacta dire-

tamente o uso nas atividades de 

celulose, por exemplo, já que 

essa estrutura reforçada acaba 

absorvendo toda a torção rece-

bida em terrenos irregulares.

Ao todo, a John Deere ofere-

ce em seu portfólio tratores agrí-

colas, tratores de esteira da linha 

amarela, além da máquina flo-

restal 2144G, indicada para ope-

rações de harves-

ter, processador, 

garra traçadora e 

carregador, 100% 

concebida no 

Brasil, com clien-

tes florestais parti-

cipando de todo o 

desenvolvimento 

do projeto desde 

sua concepção.

of consumption and power. 

It allows work on very sloping 

and rugged terrain thanks to its 

power and Intellidivider traction 

system, in addition to the wide 

free space, which allows the 

entrance of the sprayer even 

with larger plants, “detail the 

professionals.

There are also some advan-

tages to working with adapted 

equipment: “First, when talking 

about the advantages of adapt-

ed machines, there is the price: 

much more attractive than a 

purpose-built, better resale 

price and a significant popu-

lation of machines operating 

in the market, which ensures 

better coverage of parts for 

the aftermarket, “says Edson 

Martini, executive director of 

Komatsu Forest.

Forestry machinery

Agricultural tractors are not the 

only adapted machines used in 

the forest area. Quite common 

is the use of base machines 

from other industries equipped 

with forestry implements (heads 

etc.). Seeking to develop more 

specialized solutions adapted to 

the reality of the forest planta-

tions, the great manufacturers 

of purpose-built machines and 

equipment are now betting 

on the development of new 

forest-specific solutions.

“Today, agricultural machines 

serve customers well in the 

area, but they are designed for 

use in crops and are adapted 

for forestry. For example, the 

use of equipment in operations 

of pulp companies faces more 

severe operating conditions. 

That’s why John Deere has 

been working on the evolution 

of this operation to offer an 

increasingly complete and cus-

tomized portfolio of machines 

and services that is always 

aligned with customer needs, 

“explains Eduardo Yanosteac, 

manager at John Deere.

Currently the company has 

been working with some part-

ners on forest protection and is 

increasing in its line important 

items of series to meet this 

growing demand from cus-

tomers, such as the tire and 

wheel option. In addition, the 

company’s machines rely on 

other crucial items, such as 

robustness and chassis, present 

in most models, which direct-

ly impact the use in cellulose 

activities, for example, since this 

reinforced structure ends up 

absorbing all the twist received 

as grandes 

fabricantes 

de máquinas e 

equipamentos purpose-

built apostam agora 

no desenvolvimento 

de novas soluções 

especif icamente 

florestais
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Outro grande player do 

mercado internacional de 

máquinas e equipamen-

tos florestais purpose-built, 

a Komatsu Forest também 

aposta em uma grande no-

vidade: a máquina florestal 

PC 130, um harvester sobre 

esteiras com cabeçote S82, 

própria para a colheita flo-

restal, com baixo consumo 

de combustível, tamanho 

compacto e grande mobi-

lidade, e diversos sistemas 

embarcados (MaxiXplorer, 

EMMS e Komtrax).

“Além de ser fabricada no 

Brasil, a PC 130 foi projeta-

da para atender à deman-

da potencial de máquinas 

para o primeiro e segundo 

desbastes, seletivos ou sis-

temáticos, com VMI de até 

0,15 m3, em que o porte do 

equipamento é decisivo na 

escolha: deve ser pequeno, 

ágil, produtivo e com preço 

atrativo”, ressalta Edson Mar-

tini, da Komatsu Forest.

on uneven ground.

In all, John Deere offers in its 

portfolio agricultural tractors, 

yellow line track tractors, and 

the 2144G forestry machine, 

suitable for harvester, pro-

cessor, traction and loader 

operations, 100% designed in 

Brazil, with forest customers 

participating in the entire devel-

opment of the project since its 

inception.

Another great player in the 

international market for pur-

pose-built forestry machinery 

and equipment, Komatsu 

Forest is also betting on a great 

novelty: the PC 130 forestry 

machine, a harvester on track 

with S82 head, suitable for 

forest harvesting, with low fuel 

consumption , compact size 

and high mobility, and several 

embedded systems (MaxiXplor-

er, EMMS and Komtrax).

“In addition to being manufac-

tured in Brazil, the PC 130 was 

designed to meet the potential 

demand of machines for the 

first and second slabs, selec-

tive or systematic, with VMI up 

to 0.15 m3, in which the size 

of the equipment is decisive 

in the choice : it should be 

small, agile, productive and 

attractive, “says Edson Martini 

of Komatsu Forest.

O futuro é 
mecanizado

Essas e outras lacunas na me-

canização atual das operações 

florestais devem continuar a ser 

foco das grandes fabricantes do 

segmento – tanto florestal quan-

to agrícola. “Trabalhando com 

empresas que desenvolvem im-

plementos de preparo de solo 

para silvicultura, entendemos 

que este é um mercado onde 

nossos tratores, principalmente 

os de alta potência, estão pre-

parados para realizar estas ope-

rações. Para isso, a definição do 

implemento é fundamental para 

o equilíbrio em campo”, frisam 

os profissionais da New Holland.

Não há dúvidas de que as fa-

bricantes já estão vislumbrando 

o enorme potencial no desen-

volvimento de novas tecnologias 

na silvicultura, tanto de novos 

implementos desenvolvidos por 

empresas especializadas como 

de soluções próprias. O futuro 

das florestas plantadas deverá 

ser inteligente, conectado e ma-

ximamente mecanizado em to-

das as operações. 

The future is mechanized

These and other gaps in the 

current mechanization of for-

estry operations should con-

tinue to be the focus of major 

manufacturers in the segment 

- both forestry and agriculture. 

“Working with companies that 

develop soil preparation im-

plements for sylviculture, we 

understand that this is a market 

where our tractors, especially 

those of high power, are pre-

pared to carry out these opera-

tions. For this, the definition of 

the implement is fundamental 

for the balance in the field “, 

says the professionals of New 

Holland.

There is no doubt that manu-

facturers are already glimpsing 

the enormous potential in the 

development of new technolo-

gies in sylviculture, both of new 

implements developed by 

specialized companies and 

own solutions. The future of 

planted forests should be 

intelligent, connected, and 

maximally mechanized in all 

operations. 
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BUROCRACIA E

ESTRADAS 
FLORESTAIS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL, RELACIONAMENTO COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 

MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIÁLOGO COM AS COMUNIDADES LOCAIS – COMO AS 

ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS PODEM AUXILIAR O SETOR FLORESTAL COM ESSES 

DESAFIOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS?
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ENVIRONMENTAL LICENSING, RELATIONSHIP WITH MUNICIPAL AND STATE 

GOVERNMENT ENTITIES, DIALOGUE WITH LOCAL COMMUNITIES - HOW CAN 

REPRESENTATIVE ASSOCIATIONS ASSIST THE FORESTRY SECTOR WITH THESE 

CHALLENGES FOR ROAD CONSTRUCTION?

BUREAUCRACY AND FOREST

A 
rede viária florestal é como 
o sistema circulatório de 
um grande organismo, 
responsável por dar fluxo 

ao transporte de materiais vitais 
para o funcionamento de todo o 
organismo. No caso das empresas 
de base florestal, a construção e 
manutenção de uma rede de estra-
das adequadamente planejada é um 
processo absolutamente essencial 
– porém, não faltam desafios para 
estabelecê-las dentro dos confor-
mes da lei em um país tão burocrá-
tico quanto o Brasil.

“Quando conversamos com 
as grandes empresas do setor 
sobre os desafios para construção 
e manutenção de estradas flores-
tais, são apontados gargalos em 
comum: processos morosos de 
licenciamento ambiental para uso 
de cascalheiras, saibreiras etc.; difi-
culdades no relacionamento com 
órgãos governamentais estaduais 
e municipais devido à burocracia 
excessiva; e a manutenção de boas 

relações com as comunidades 
locais afetadas pela construção”, 
analisa Rafael Malinovski, diretor de 
negócios da Malinovski.

Fornecer soluções para esses e 
outros gargalos logísticos e buro-
cráticos é um dos objetivos do 
associativismo no segmento flores-
tal. As associações representativas, 
reunindo os maiores players dos 
setores florestal e/ou madeireiro 
em suas respectivas regiões de 
atuação, têm a oportunidade única 
de debater desafios entre suas 
associadas e desenvolver estraté-
gias para lidar com os desafios do 
cenário brasileiro.

É o que fazem entidades como 
a APRE (Associação Paranaense 
de Empresas de Base Florestal) e 
a ACR (Associação Catarinense de 
Empresas Florestais). A APRE, por 
exemplo, tem se proposto a auxiliar 
as associadas em ganho de rapidez 
em processos de licenciamento 
ambiental.

A CONSTRUÇÃO 

E MANUTENÇÃO 

DE UMA REDE 

DE ESTRADAS 

ADEQUADAMENTE 

PLANEJADA É 

UM PROCESSO 

ABSOLUTAMENTE 

ESSENCIAL
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“A Associação tem estabelecido, 
há mais de um ano, o diálogo com 
o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) 
para alterar a portaria que exige que 
as empresas tenham licença para 
uso da cascalheira na manutenção 
das estradas de acesso aos plantios. 
As prefeituras, por exemplo, estão 
isentas dessa obrigatoriedade. A 
lei federal garante o licenciamento 
simplificado quando não se trata de 
venda cascalheira. Nosso caminho 
é sempre pelo diálogo e a negocia-
ção em todas as esferas”, diz Álvaro 
Scheffer Júnior, presidente da APRE.

Já a ACR tem como objetivo 
estar em constante atualização para 
o que envolve tecnologia e ferra-
mentas modernas que otimizam 
qualquer operação que envolva a ati-
vidade florestal. “O transporte é, sem 
dúvidas, uma das principais varian-
tes, decisiva para a lucratividade ou 
prejuízo da operação. Em relação a 
licenciamentos ambientais, temos 
contato frequente com o órgão 
estadual responsável, o Instituto do 
Meio Ambiente de Santa Catarina, 
para orientar as empresas associadas 
em assuntos que tratam da legisla-

ção ambiental”, relata Mauro Murara 
Jr., diretor-executivo da ACR.

Treinamento e diálogo
Como um processo que 

demanda interação direta entre 
agentes públicos,  entidades privadas 
e comunidades locais, a construção 
de estradas florestais requer diálogo 
e esforços para se alcançar um 
mútuo acordo entre todas as partes. 

Mauro Murara Jr. relata que a 
ACR está preparando um protocolo 
de intenções que será entregue aos 
candidatos ao governo do estado, 
que inclui um pedido de atenção e 
manutenção das estradas estaduais 
não pavimentadas, que atendem 
plantações de pinus e eucalipto em 
Santa Catarina. “Além disso, as boas 
condições das rodovias estaduais 
pavimentadas e os acessos aos por-
tos de Santa Catarina também estão 
entre as prioridades do nosso setor”, 
comenta o diretor-executivo da ACR.

A APRE, por sua vez, trabalha em 
prol da interlocução com governos 
municipais/estaduais por meio do 
diálogo e a discussão de soluções 

T he forest road network is like the circulatory 

system of a large organism, responsible for 

giving flow to the transport of materials vital 

for the functioning of the whole organism. 

In the case of forest-based companies, the 

construction and maintenance of a properly 

planned road network is an absolutely essential 

process - but there is no shortage of challenges 

to establish them within the law in a country as 

bureaucratic as Brazil.

“When we talk with large companies in the 

sector about the challenges for the construc-

tion and maintenance of forest roads, they are 

pointed out the common bottlenecks: slow en-

A CONSTRUÇÃO 

DE ESTRADAS 

FLORESTAIS 

REQUER DIÁLOGO 

E ESFORÇOS PARA 

SE ALCANÇAR UM 

MÚTUO ACORDO 

ENTRE TODAS AS 

PARTES

que facilitem a parceria entre 
empresas e governo para manu-
tenção de estradas. “Apesar de 
alguns projetos anunciados nos 
últimos anos que viabilizariam a 
melhoria dessas estradas, faltam 
recursos. Por isso, as iniciativas 
não avançaram. Há uma tentativa 
de se retomar alguns projetos. 
Um dos pleitos do setor florestal 
no Paraná é a substituição tribu-
tária para empresas que executa-
rem manutenção nas estradas”, 
detalha o presidente da APRE.

Além de lidar diretamente 
com os órgãos governamentais, 
as associações florestais também 
promovem cursos de atualiza-
ção e treinamento sobre estra-
das florestais, abordando temas 
como planejamento, tecnologias 
e sustentabilidade econômica/
social/ambiental. Por fim, as 
associações têm o papel de esti-
mular e incentivar as empresas 
associadas a manterem sempre 
um bom relacionamento com as 
comunidades onde estão inseri-

vironmental licensing processes for use of grav-

el and other materials.; difficulties in relations 

with state and municipal government agencies 

due to excessive bureaucracy; and the mainte-

nance of good relations with local communities 

affected by construction, “analyzes Malinovsky’s 

business director, Rafael Malinovski.

Providing solutions to these and other logis-

tical and bureaucratic bottlenecks is one of 

the objectives of associativism in the forestry 

segment. Representative associations, bringing 

together the largest players in the forest and/

or timber sectors in their respective regions, 

have the unique opportunity to discuss chal-

lenges among their associates and develop 

strategies to deal with the difficulties of the 

Brazilian scenario.

This is what entities such as the APRE (Asso-

ciation of Forest Based Companies in Paraná) 

and the ACR (Association of Forest Companies 

in Santa Catarina). The APRE, for example, has 

been proposed to assist the associates in gain-

ing speed in environmental licensing processes.

“The Association has established for more 

than a year the dialogue with the IAP (Environ-

mental Institute of Paraná) to amend the ordi-

nance that requires companies to have license 

to use the gravel in the maintenance of access 

roads to plantations. Town halls, for example, 

are exempt from this requirement. Federal law 

guarantees simplified licensing when it is not 

about gravel sale. Our path is always through 

dialogue and negotiation in all spheres, “says 

Álvaro Scheffer Júnior, President of APRE.

ACR aims to be constantly updated about 

whatinvolves technology and modern tools 

that optimize any operation that involves the 

forestry activity. “Transport is undoubtedly one 

of the main variants, decisive for the prof-

itability or loss of the operation. Regarding 

environmental licensing, we have frequent 

contact with the responsible state agency, the 

Environment Institute of Santa Catarina, to 

guide member companies in matters that deal 

with environmental legislation, “reports Mauro 

Murara Jr., executive director of ACR.
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Training and Dialogue
As a process that requires direct interaction 

between public agents, private entities and 

local communities, the construction of forest 

roads requires dialogue and efforts to reach 

mutual agreement among all parties.

Mauro Murara Jr. reports that ACR is prepar-

ing a protocol of intent that will be submitted 

to candidates for state government, which 

includes a request for attention and mainte-

nance of unpaved state roads that serve pine 

and eucalyptus plantations in Santa Catarina. 

“In addition, the good condition of paved state 

highways and access to ports in Santa Catari-

na are also among the priorities of our indus-

try,” says the executive director of the ACR.

The APRE works in favor of dialogue with mu-

nicipal/state governments through dialogue 

and the discussion of solutions that facilitate 

the partnership between companies and 

government for road maintenance. “Although 

some projects announced in recent years that 

would make improvements to these roads 

possible, there is a shortage of resources. 

Therefore, the initiatives have not moved fur-

ther. There is an attempt to resume some proj-

ects. One of the claims of the forestry sector 

in Paraná is the tax substitution for companies 

that perform maintenance on the roads, “the 

APRE president said.

In addition to dealing directly with government 

agencies, forest associations also promote 

refresher courses and training on forest roads, 

addressing topics such as planning, technolo-

gies and economic/ social/ environmental sus-

tainability. Finally, associations have the role of 

stimulate and encourage associated companies 

to always maintain a good relationship with 

the communities where they are inserted in. 

According to Álvaro Scheffer Jr., the associated 

companies already develop a series of practices 

in order to reduce any inconveniences caused 

by the log transport activity on the vicinal roads.

In addition, many companies actively partici-

pate in discussions of the municipal master 

plan so that they can contribute with the 

productive sector’s perspective to city plan-

ning - a big step towards a more prosperous, 

productive and sustainable forest segment. 

das. Segundo Álvaro Scheffer Jr., as 
empresas associadas já desenvol-
vem uma série de práticas no intuito 
de diminuir eventuais transtornos 
causados pela atividade de trans-
porte de toras pelas estradas vicinais.

Além disso, muitas empresas 
participam ativamente das discus-

sões do plano diretor dos municí-
pios para que possam contribuir 
com o olhar do setor produtivo para 
o planejamento das cidades – um 
passo concreto rumo a um seg-
mento florestal mais próspero, 
produtivo e sustentável. 
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indicadores
macroeconômicos
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Perspectivas Econômicas
A expectativa de crescimento do PIB bra-
sileiro em 2018 apresentou queda para 
1,49%, segundo estimativas do BCB (Banco 
Central do Brasil). Em Jun/18, a expecta-
tiva de crescimento do PIB situava-se em 
1,50%. Essa pequena redução da expecta-
tiva de crescimento é reflexo, entre outros 
fatores, das incertezas políticas, diante do 
período pré-eleitoral, com impacto no nível 
de confiança dos agentes econômicos. 
Para 2019, a estimativa do BCB para o PIB é 
de crescimento de 2,50%.

Inflação
O Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) de Jul/18 ficou em 0,33%, 
enquanto que em Jun/18 atingiu 1,26%. No 
acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 
totaliza 4,48% e no ano de 2018, 2,94%. A 
estimativa do BCB para a inflação em 2018 
é de 4,15% (BCB) totalizou 4,31% e no ano 

“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)

MACROECONOMIC FIGURES 
Economic perspectives: The expectation 

of growth of the Brazilian GDP in 2018 

dropped to 1.49%, according to es-

timates of the BCB (Central Bank of 

Brazil). In Jun/18, GDP growth expecta-

tions stood at 1.50%. This small reduc-

tion in the expectation of growth is a 

reflection, among other factors, of the 

political uncertainties, in the face of the 

pre-electoral period, with an impact 

on the confidence level of economic 

agents. By 2019, the BCB’s estimate for 

GDP is a growth of 2.50%.

Inflation: The Broad Consumer Price In-

dex (IPCA) for July/18 was 0.33%, while 

in June/18 it reached 1.26%. In the last 

12 months, the IPCA totaled 4.48% and 

in 2018 until the current month, 2.94%. 

The BCB’s estimate a inflation of 4.15% 

for 2018.

The national GDP for 2018 is expected 

to grow 2.50%, according to Boletim 

Focus (Brazilian Central Bank publica-

tion). In April/18, growth expectations 

were at 2.75%. 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 3.00%.

STCP Engenharia de Projetos Ltda. – Copyright © 2018 | Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 - Juvevê – CEP: 80.530-260- Curitiba/PR – 
Fone: (41) 3252-5861 | www.stcp.com.br – info@stcp.com.br
Nenhuma parte desta publicação pode ser produzida ou retransmitida sob qualquer forma ou meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, 
gravação, fac-símile ou qualquer tipo de sistema de armazenamento e de recuperação de informações, sem permissão por escrito. A retransmissão por 
fax, e-mail, ou por outros meios, os quais resultem na criação de uma cópia adicional, é ilegal.

“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)

2,58%. A estimativa do BCB para a inflação 
em 2018 é de 4,11%.

Taxa de Juros
O Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central, em sua última reunião 
(Jul/2018), manteve a taxa Selic em 6,50% 
ao ano, que é o seu menor valor segun-
do dados históricos do BCB. Pesquisa do 
Banco Central aponta que a Selic poderá 
subir apenas em 2019  com expectativa de 
fechar o período em 8,00%.

Taxa de Câmbio
A taxa média cambial do USD comercial 
encerrou Jul/2018 em BRL 3,83/USD, 
apresentando desvalorização de 1,5% do 
Real em relação ao mês anterior Jun/18 
(BRL 3,77/USD). A média cambial na 1ª 
quinzena de Ago/18 atingiu BRL 3,80/USD, 
oscilando entre BRL 3,71/USD e BRL 3,91/
USD. No acumulado do ano entre 1º/Jan-
23/Ago, o Real desvalorizou 25% frente 
à moeda norte-americana. Apesar da 
tendência mundial de valorização do dólar 
americano, a desvalorização expressiva do 
real frente ao dólar ocorrida nos últimos 
meses tem como principal fator incertezas 
no cenário das próximas eleições, algo 
que não ocorria desde o pleito de 2002.
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Interest rates: The Central Bank’s Mon-

etary Policy Committee (Copom), at its 

last meeting (July 2018), maintained the 

Selic rate at 6.50% per year, which is the 

lowest according to BCB historical data. 

Central Bank survey points out that the 

Selic may rise only in 2019 with the ex-

pectation of closing the period at 8.00%.

Exchange rates: The average USD ex-

change rate in July/2018 at BRL 3.83/

USD, showing a devaluation of 1.5% of 

the Real against the previous month 

Jun/18 (BRL 3.77/USD). The average ex-

change rate in the first half of August/18 

reached BRL 3.80/USD, fluctuating be-

tween BRL 3.71/USD and BRL 3.91/USD. 

Year-to-date between January 1st and 

August 23rd , the Real depreciated 25% 

against the US currency. Despite the 

worldwide trend of appreciation of the 

US dollar, the significant devaluation of 

the real against the US dollar in recent 

months has the main uncertainty factor 

in the scenario of the next elections, 

something that had not occurred since 

the 2002 election.
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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

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 Logs Assortments: Energy: <8 cm; Cellulose: 8-15 cm; Sawmill: 15-25 cm; Lamination: 25-35 cm; and Special Lamination:> 35 cm. Prices of logs in R$ /
m³ standing. Source: STCP database and Central Bank of Brazil (IPCA).

ÍNDICE DE PREÇO REAL DE TORAS DE EUCALIPTO E PINUS NO BRASIL (BASE JAN-FEV/14 = 100)

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 of Logs Assortments: Energy: <8 cm; Cellulose: 8-15 cm; Sawmill: 16-25 cm; Lamination: 25-35 cm; and Special Lamination:> 35 cm. Prices of logs in R $ / 
m³ standing. Source: STCP database (bimonthly update).

tora de eucalipto Eucalyptus Timber tora de pinus Pine Timber

Real price for eucalyptus and pine index in brazil (basis jan-feb/14 = 100)
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mercado de produtos florestais 
tendências e perspectivas

FORESTRY PRODUCTS MARKET | TRENDS AND PERSPECTIVES

Comentários - Tora de Eucalipto  

De modo geral, o mercado de tora fina 

de eucalipto ainda apresenta sobre oferta 

desta matéria-prima, a qual não vem sendo 

acompanhada pela demanda. Com isso, 

o equilíbrio entre as forças de mercado 

aponta para uma tendência de pressão 

para queda ou manutenção nos preços 

nominais deste sortimento. No entanto, 

esta queda não tem sido praticada siste-

maticamente pela maioria dos produtores, 

dado os altos custos de produção envol-

vidos (mão de obra, insumos, frete, entre 

outros).

O excedente de oferta da lenha de eu-

calipto nas regiões Sul e Sudeste do país 

ainda permanece. Entretanto, a demanda 

por tora fina (processo) tem apresentado 

alta, devido ao aumento observado na 

produção de celulose, que tem registrado 

recordes consecutivos nos últimos meses, 

Comments on Eucalyptus Timber
In general, the market for thin log of 

eucalyptus still presents on the supply 

of this raw material, which has not been 

accompanied by demand. As a result, 

the balance between market forces 

points to a tendency of pressure to fall 

or maintain the nominal prices of this 

assortment. However, this fall has not 

been systematically practiced by most 

producers, given the high production 

costs involved (labor, inputs, freight, 

among others).

The supply surplus of eucalyptus wood 

in the South and Southeast regions of 

the country still remains. However, the 

demand for fine logs (process) has been 

rising, due to the increase observed in 

pulp production, which has recorded 

consecutive records in recent months, 

compared to the previous year. Accord-

ing to IBÁ, between Jan-Jun/18 [produc-

tion of 10.4 million tons] Brazil produced 

about 8% more than in the same period 
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comparativamente ao ano anterior. Segun-

do a IBÁ, entre Jan-Jun/18 [produção de 

10,4 milhões ton] o Brasil produziu cerca 

de 8% a mais que no mesmo período do 

ano anterior. Cerca de 80% da produção 

de celulose no país é proveniente de ma-

deira de eucalipto.

Um dos pontos em pauta no setor produ-

tivo nacional é o tabelamento de preço 

mínimo de transporte rodoviário. Essa 

medida afeta todos os elos da cadeia 

produtiva do setor florestal. O custo de 

transporte, que tem peso expressivo na 

composição do custo da madeira, impacta 

os produtores, indústria e certamente com 

repasse deste custo no preço do produto 

ao consumidor final. 

Comentários - Tora de Pinus

Em linhas gerais, a oferta de tora fina 

de pinus continua em alta e o consumo 

permanece estável na maioria dos polos 

consumidores na região Sul, o que têm 

apresentado situações variando entre 

a estabilidade e queda nos preços do 

produto. Segundo estimativas do IBGE 

(Jul/2018), a safra agrícola de 2018 deve 

atingir 227,9 milhões de toneladas, o que 

representa redução de 5,3% na produção 

em relação à safra de 2017 (12,7 milhões 

de toneladas a menos). Assim, a deman-

of the previous year. About 80% of the 

pulp production in the country comes 

from eucalyptus wood.

One of the points on the agenda in the 

national productive sector is the min-

imum road transport price table. This 

measure affects all links in the forest 

sector’s production chain. The cost of 

transport, which has significant weight 

in the composition of the cost of wood, 

impacts the producers, industry and 

certainly with a transfer of this cost in 

the price of the product to the final 

consumer.

Comments on Pine Timber
In general terms, the supply of thin pine 

log continues to be high and consump-

tion remains stable in most of the con-

sumer regions in the South, which have 

presented situations varying between 

the stability and fall in the prices of the 

product. According to IBGE (Jul/2018), 

the agricultural crop of 2018 should 

reach 227.9 million tons, representing a 

reduction of 5.3% in production com-

pared to the harvest of 2017 (12.7 million 

tons less ). Thus, the potential demand 

for fine pine and eucalyptus logs for 

grain drying may decline in some re-

gions, reflecting the dynamics of market 

prices for this assortment.

For logs with larger diameter of pine, low 

supply and high demand movements 
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da potencial por tora fina de pinus e de 

eucalipto para a secagem de grãos pode-

rá apresenta queda em algumas regiões, 

com reflexo na dinâmica de preços de 

mercado para este sortimento. 

Para toras de maior diâmetro de pinus, os 

movimentos de baixa oferta e alta deman-

da têm permitido reajustes nos preços 

acima dos praticados nas classes de menor 

diâmetro, sendo que para alguns produto-

res, o repasse tem sido próximo ou supe-

rior à inflação. Um dos fatores que está 

impulsionando o mercado de tora grossa 

de pinus é a exportação de produtos de 

madeira com este grupo de espécie. Com 

a alta do dólar, ultrapassando a BRL 4,0/

USD em alguns fechamentos de Ago/18, 

muitos produtores buscam intensificar 

suas vendas no comércio internacional. No 

acumulado do ano até Jul/18, o embarque 

para exportação de compensado fenólico 

de pinus (1,27 milhão m³) aumentou 13,6% 

em relação a igual período do ano ante-

rior (1,12 milhão m³). Para madeira serrada 

de pinus, o aumento em 2018 em relação 

a 2017 é de 10,8% (1,39 milhão m³ entre 

Jan-Jul/18 e 1,25 milhão m³ no período de 

2017). No entanto, em função do período 

de férias nos EUA e na Europa, o mercado 

nacional percebeu pequena redução, no 

mês de Julho, nos níveis transacionados 

internacionalmente.  

have allowed prices to be readjusted 

above those practiced in smaller diame-

ter classes, and for some producers, the 

transfer has been close to or above infla-

tion. One of the factors that is boosting 

the market of thick pine logs is the export 

of wood products with this species 

group. With the dollar rising, surpassing 

BRL 4.0/USD in some closures of Aug/18, 

many producers are seeking to intensify 

their sales in international trade. In Jul/18, 

shipments for the export of phenolic ply-

wood (1.27 million m³) increased 13.6% in 

relation to the same period of the previ-

ous year (1.12 million m³). For lumber of 

pinus, the increase in 2018 compared to 

2017 is 10.8% (1.39 million m³ between 

Jan-Jul/18 and 1.25 million m³ in the peri-

od of 2017). However, due to the holiday 

period in the US and Europe, the national 

market saw a small reduction, in July, at 

internationally traded levels. 
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TECNO
LOGIA 
AMERI
CANA 

PARA SILVICULTURA 
BRASILEIRA

DE OLHO NO POTENCIAL DO SETOR 

FLORESTAL BRASILEIRO, NOVAS 

SOLUÇÕES NORTE-AMERICANAS 

PARA O MERCADO DE FLORESTAS 

PLANTADAS SÃO TESTADAS – E 

APROVADAS – NO BRASIL

WITH AN EYE ON THE POTENTIAL OF THE 

BRAZILIAN FORESTRY SECTOR, NEW NORTH 

AMERICAN SOLUTIONS FOR THE PLANTED 

FORESTS MARKET ARE TESTED - 

AND APPROVED - IN BRAZIL

AMERICAN TECHNOLOGY 
FOR BRAZILIAN SYLVICULTURE
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T he planted forests of Brazil are a world wide 

reference. Due to the country’s excellent 

soil and climate conditions and constantly 

evolving cultural practices, the Brazilian forestry 

sector remains an economic pillar of the nation.

However, when compared to other big 

players in the global market, there are still 

some gaps that the sector is working to over-

come. Machines, implements and equipment 

that are already standard in several countries 

are still being tested and evaluated by the Bra-

zilian market - and foreign companies seize the 

opportunity to enter the sector.

One of these companies is ASV.  Found-

ed in 1983, the company has a long history of 

A 
s florestas plantadas do Brasil não são 

a referência mundial à toa. Devido às 

excelentes condições edafoclimáti-

cas do país e aos tratos culturais em 

constante evolução, o setor florestal brasileiro 

permanece um pilar econômico da nação.

Contudo, quando comparado a outros gran-
des players do mercado global, ainda restam 
certas lacunas que o setor trabalha para superar. 
Máquinas, implementos e equipamentos cujo 
uso já é norma em diversos países ainda estão 
sendo testados e avaliados pelo mercado bra-
sileiro – e empresas estrangeiras aproveitam a 
oportunidade para adentrar o setor.

Uma dessas empresas é a ASV.  Fundada 
em 1983, a companhia tem um longo histó-
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rico de atuação com máquinas de 
tração especial de esteira de bor-
racha, com combinação de alta 
tração e baixa pressão de solo. Tudo 
começou com a necessidade de 
ter tração sobre neve: os funda-
dores da ASV criaram um inovador 
sistema de esteiras de tração, com 
patente mundial “Posi-Track”. Além 
disso, a ASV é a única fabricante do 
mundo com uma mini-carregadeira 
de esteira (CTL ou Compact Track 
Loaders) projetada de fábrica para a 
área florestal.

“Tratam-se de máquinas muito 
comuns no mercado norte-ameri-
cano devido à sua versatilidade, tão 
comum quanto um trator agrícola, 
mas ainda praticamente inexis-
tente na América do Sul. Trazer ao 
mercado algo ‘novo’, mesmo que 
reconhecido a anos internacional-
mente, é o desafio que tem sido o 
foco do nosso trabalho”, diz Alex 
Gorissen, da USAmericas,  repre-
sentante da marca para o mercado 
sul-americano.

Para as aplicações florestais, a 
USAmericas trouxe uma combina-

ção da potente máquina de grande 
porte ASV RT120F, junto com os 
cabeçotes trituradores de disco da 
Diamond Mowers,  um poderoso 
triturador com um disco de 450 
kg que possui 48 dentes de feller 
buncher rotacionando a 1.200 RPM, 
resultando em uma potência bruta 
de 900 CV de força de impacto.

Segundo Gorissen, após consul-
tar os vídeos iniciais de divulgação 
dessas soluções, a primeira grande 
empresa de base florestal a testá-
-los no Brasil foi a Klabin, seguida 
de outras companhias como Fibria, 
Suzano e CMPC.

No final de 2017, tiveram início 
os testes com a primeira máquina 
ASV modelo RT120F com um cabe-
çote triturador florestal de disco da 
Diamond. “O conjunto rapidamente 
chamou a atenção pela agilidade, 
robustez e potência destrutiva, exa-
tamente o que se buscava na área 
florestal. O primeiro contato com o 
equipamento operando realmente 
impressiona, ninguém espera tanta 
agressividade em um equipamento 
tão compacto”, comenta Gorissen.

A ASV É A ÚNICA 

FABRICANTE 

DO MUNDO COM 

UMA MINI-

CARREGADEIRA 

DE ESTEIRA 

PROJETADA DE 

FÁBRICA PARA A 

ÁREA FLORESTAL

Robustez e alta 
performance

De acordo com a USAmeri-
cas, a ASV RT120F  tem carac-
terísticas únicas que a tornam 
ideal para o ambiente florestal. A 
largura da máquina é de apenas 
dois metros, perfeita para operar 
nas entrelinhas; além disso, pesa 

apenas cinco toneladas, podendo 
ser transportada em um caminhão 
toco ou trucado. A altura de solo 
é a maior dentre as máquinas 
da categoria, com 38 cm  – a 
mesma altura de um bulldozer Cat 
D6. A máquina já vem de fábrica 
com todos os itens de segurança 
padrão exigidos pelas empresas de 
papel e celulose, tendo passado na 
inspeção de segurança de todas as 
companhias onde foi testada.

working with special rubber belt drive 

machines with high traction and low 

pressure soil combination. It all started 

with the need for traction on snow: 

ASV’s founders created an innovative 

traction track system, with a worldwide 

patent “Posi-Track”. In addition, ASV 

is the only manufacturer in the world 

with a treadmill (CTL or Compact Track 

Loaders) factory-designed for forestry.

“These are very common machines 

in the North American market due 

to their versatility, as common as an 

agricultural tractor, but still practically 

non-existent in South America. Bringing 

the market something ‘new’, even if 

recognized for years internationally, 

is the challenge that has been the 

focus of our work, “says Alex Gorissen, 

USAmericas,  representative of the 

brand for the South American market.

For forestry applications, 

USAmericas has brought a combination 

of the powerful ASV RT120F large 

machine, together with the Diamond 

Mowers  disk crusher heads, a 

powerful 450 kg disc crusher with 48 

feller buncher teeth rotating at 1,200 

RPM , resulting in a gross horsepower of 

900 hp of impact force.

According to Gorissen, after con-

sulting the initial videos on the dis-

semination of these solutions, the first 

major forest-based company to test 

them in Brazil was Klabin, followed by 

other companies such as Fibria, Suza-

no and CMPC.

At the end of 2017, testing be-

gan with the first ASV model RT120F 

machine with a diamond disk forest 

crusher head. “The group quickly 

drew attention for agility, robustness 

and destructive power, exactly what 

was sought in the forest area. The first 

contact with the operating equipment 

really impresses, no one expects so 

much aggressiveness in such a com-

pact device, “says Gorissen.

Robustness and high performance

According to USAmericas, the 

ASV RT120F  has unique features 

that make it ideal for the forest 

environment. The width of the 

machine is only two meters, perfect for 
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https://www.usamericas.com/
https://www.usamericas.com/
https://www.usamericas.com/diamond
https://www.usamericas.com/diamond
http://getasv.com/rt-120-forestry/
http://getasv.com/rt-120-forestry/
https://www.youtube.com/watch?v=EwAxfMCHAps
https://www.youtube.com/watch?v=EwAxfMCHAps
https://www.usamericas.com/
https://www.usamericas.com/
https://www.usamericas.com/diamond
https://www.usamericas.com/diamond
https://www.usamericas.com/diamond
http://getasv.com/rt-120-forestry/
http://getasv.com/rt-120-forestry/
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Outra característica que faz da 
ASV RT120F uma solução única para 
ambientes florestais como os carac-
terísticos do mercado sul-ameri-
cano é o sistema de refrigeração: 
preparado para trabalhar no deserto 
da Austrália, possui reversor de ven-
toinha e é projetado para funcionar 
a plena carga aos 50ºC de tempe-
ratura externa. Com motor Cum-
mins de 3.8 L, Tier 4, com 120 CV e 
gerando uma pressão hidráulica de 
170 L/min a 4.060 psi, entregam a 
maior potência hidráulica e motori-
zação do mundo, itens necessários 
para a aplicação florestal.

Por sua vez, o sistema de tração 
é outra característica de destaque. 
Uma larga esteira de borracha 
de 50 cm de largura, com manta 
interna de policarbonatos, feita em 
uma única fusão e sustentada por 
um sistema de rodas basculan-
tes totalmente aberto. O objetivo 
é fazer com que a superfície da 
esteira se molde ao solo, aumen-
tando a área de contato efetiva 
com a superfície. O sistema aberto, 

com rodas com borda de borracha, 
faz com que resíduos de madeira 
ou pedras rolem livremente pelo 
sistema de propulsão sem afetar 
a esteira e sejam descartados em 
algum momento.

Este sistema de tração sobre 
roletes é o mesmo sistema uti-
lizado pelos tanques de guerra 
de alta performance norte-ame-
ricanos, fazendo com que a ASV 
RT120F atinja impressionantes 16 
km/h, tornando-a um veículo ágil 
na operação ou para transitar de 
um talhão para outro.

A área de contato no solo 
chega a praticamente 2 m2, resul-
tando em mínima pressão de solo 
a apenas 3.2 psi ou 30.2 kpa. Assim, 
não afeta as raízes ou compacta o 
solo, permitindo a mesma condi-
ção original de absorção de água e 
nutrientes das plantas. Outro ponto 
importante é que, com essa leveza, 
o desafio recorrente de se transitar 
com equipamentos de esteira em 
estradas não é um problema para 
esta máquina.

MESMO 

SISTEMA 

UTILIZADO 

PELOS TANQUES 

DE GUERRA 

DE ALTA 

PERFORMANCE 

NORTE-

AMERICANOS

operating between the lines; in addition, it weighs 

only five tons, and can be transported in a stump 

or trucked truck. The ground height is the largest 

of the category machines, with 38 cm  - the 

same height as a Cat D6 bulldozer. The machine 

is already in the factory with all the standard safety 

items required by the paper and pulp companies, 

passing the safety inspection of all the companies 

where it was tested.

Another feature that makes the ASV RT120F a 

unique solution for forest environments such as 

those in the South American market is the refrig-

eration system: ready to work in the Australian 

desert, it has a fan reverser and is designed to 

operate at full load at 50 °C temperature. 

With Cummins engine of 3.8 L, Tier 4, 

with 120 hp and generating hydraulic 

pressure from 170 L/min to 4,060 

psi, deliver the largest hydraulic 

power and motorization in 

the world, items needed 

for forestry application.

In turn, the 

traction system 

is another outstanding feature. A wide 

rubber mat 50 cm wide, with inter-

nal polycarbonate blanket, made in 

a single fusion and supported by a 

totally open tilting system. The goal is 

to make the tread surface mold to the 

ground, increasing the area of   effective 

contact with the surface. The open, 

wheeled rubber-edged system caus-

es wood or stone debris to roll freely 

through the propulsion system without 

affecting the conveyor belt and being 

discarded at some point.

This roller traction system is the 

same system used by North American 

high performance war tanks, making 

the ASV RT120F reach an impressive 

16 km/h, making it an agile vehicle in 

operation or to move from one field 

to another. other.

The contact area in the soil reaches 

practically 2 m2, resulting in minimum 

soil pressure at only 3.2 psi or 30.2 kpa. 

Thus, it does not affect the roots or 

compacts the soil, allowing the same 

original condition of water absorption 

and plant nutrients. Another important 

point is that, with this lightness, the 

recurring challenge of moving with 

treadmill equipment on roads is not a 

problem for this machine.

Yet another clever feature in the 

design of mini-loaders is the attach-

ment system of the machines with the 

implements: with universal fit design, 

implements of all makes and sizes use 

the same standard coupling system. 

“That’s why in the United States there 

are hundreds of implements for these 

machines, including many quite 

interesting for the mechanization of 

today’s activities done manually or 

with heavy machinery, such as the 

mechanic poles of Danuser,  which 

put fence posts four times faster and 

with just one operator. Other exam-

ples are loading blades, claws, fellers, 

drum crushers, or even electric pole 

extractors such as EZspotUR.  

There are hundreds of different activi-

ties “, details Alex Gorissen.
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https://www.youtube.com/watch?v=EwAxfMCHAps
https://www.youtube.com/watch?v=EwAxfMCHAps
http://www.usamericas.com/danuser
http://www.usamericas.com/danuser
http://www.usamericas.com/ezspotur
http://www.usamericas.com/ezspotur
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Ainda, outra característica inte-
ligente no design das mini-carre-
gadeiras é o sistema de engate das 
máquinas com os implementos: 
com projeto de encaixe universal, 
implementos de todas as marcas 
e tamanhos utilizam o mesmo 
sistema de engate padrão. “Por 
isso, nos Estados Unidos existem 
centenas de implementos para 
estas máquinas, inclusive bastante 
interessantes para a mecanização 
de atividades hoje feitas de forma 
manual ou com máquinas pesadas, 
como os colocadores mecânicos 
de estacas/postes da Danuser,  
que colocam postes de cercas qua-
tro vezes mais rápido e com apenas 
um operador. Outros exemplos 
são pás de carregamento, garras, 
fellers, trituradores de tambor, ou 
até extratores de postes elétricos 
como da EZspotUR.  São cen-
tenas para as mais diversas ativida-
des”, detalha Alex Gorissen.

Testes de 
versatilidade

No Brasil, o equipamento está 
sendo testado em diversas atividades 
e estas vêm aumentando conforme 
se revelam as reais necessidades de 
cada empresa. “Testamos o equipa-
mento ASV 120 F com implementos 
Dimond na operação de roçada 

 mecanizada para trato cultu-
ral das entrelinhas de plantios de 

pinus e observamos que tanto 
a máquina base quanto os 

implementos tiveram um 
desempenho muito 

satisfatório. Nas 

Versatility tests

In Brazil, the equipment is being 

tested in various activities and these 

have been increasing as the real needs 

of each company are revealed. “We 

tested the ASV 120 F equipment with 

Dimond implements in the mecha-

nized mowing  operation for the 

cultural treatment of the pine planting 

lines and we observed that both the 

base machine and the implements 

performed very satisfactorily. Santa 

Catarina, we can say that we have 

been able to mechanize more than 

half of our demand for cultural trails 

with this technology, achieving very 

good levels of performance when 

compared to the semi-mechanized 

operation that we perform with mo-

torized brushcutters, “says Antonio 

Reno Cardoso Junior, coordinator of 

Klabin unit in Otacilio Costa.

Other applications such as the re-

duction of stumps  in the forwarders 

harvesting/outflow trains to increase 

speed and reduce the need for mainte-

nance (Fibria/Três Lagoas), pre-harvest 

use for clearing pine  (Klabin/PR) 

and invasive bamboos and cleaning 
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condições das áreas na unidade 
florestal da Klabin de Santa Catarina, 
podemos afirmar que conseguimos 
mecanizar mais da metade da nossa 
demanda de roçadas de trato cultu-
ral com essa tecnologia, alcançando 
níveis de desempenho muito bons 
quando comparados à operação 
semi-mecanizada que realizamos 
com motorroçadeiras”, relata Anto-
nio Reno Cardoso Junior, coordena-
dor da silvicultura da Unidade Otací-
lio Costa da Klabin.

Outras aplicações como a 
redução de tocos  nos ramais de 
colheita/escoamento dos forwar-
ders para aumentar a velocidade 
e reduzir a necessidade de manu-
tenção (Fibria/Três Lagoas), o uso 
na pré-colheita para derrubada 
de pinus  (Klabin/PR) e bambus 
invasivos e limpeza de áreas de 
regeneração (CMPC) também 

foram testadas também com 
grande sucesso.

No Chile são também 
várias as aplicações 

of regeneration areas (CMPC) were 

also tested with great success.

In Chile there are also several 

potential applications, such as waste 

thinning, where the width of the 

machine and its agility in working 

between the lines without affecting 

the ground can bring a great increase 

in both productivity and quality of the 

finishing, the risk of spreading fire by 

crushing the trees.

“Operational results vary greatly 

depending on the area and forest con-

ditions, but some numbers we get are: 

average consumption 20 l/h, cross-

line between planted forests, 0.8h/ha, 

stump reduction open area between 

1.2h/ha and 1,7h/ha. The forestry 

industry demands special equipment 

and solutions for its segment, and ASV 

brings to the market versatile, robust, 

economical and efficient equipment 

that comes to cover a large gap in 

the sector “, concludes the director of 

USAmericas.

The first 2 ASV RT120F assemblies 

with Diamond heads have already 

been ordered and will arrive in Brazil 

later this year, two other companies 
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http://www.usamericas.com/danuser
http://www.usamericas.com/danuser
http://www.usamericas.com/danuser
http://www.usamericas.com/danuser
http://www.usamericas.com/ezspotur
http://www.usamericas.com/ezspotur
http://www.usamericas.com/ezspotur
http://www.usamericas.com/ezspotur
https://www.youtube.com/watch?v=75_jo4zcrcw
https://www.youtube.com/watch?v=75_jo4zcrcw
https://www.youtube.com/watch?v=75_jo4zcrcw
https://www.youtube.com/watch?v=75_jo4zcrcw
https://www.youtube.com/watch?v=euGWaXlGfJ8&index=5&list=PLz5tUP-bMCqwU05gpH3hlFjJop7Xj-2F9
https://www.youtube.com/watch?v=euGWaXlGfJ8&index=5&list=PLz5tUP-bMCqwU05gpH3hlFjJop7Xj-2F9
https://www.youtube.com/watch?v=euGWaXlGfJ8&index=5&list=PLz5tUP-bMCqwU05gpH3hlFjJop7Xj-2F9
https://www.youtube.com/watch?v=-axDEJ3Fm5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-axDEJ3Fm5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0wZyGOAxaoA
https://www.youtube.com/watch?v=0wZyGOAxaoA
https://www.youtube.com/watch?v=euGWaXlGfJ8&index=5&list=PLz5tUP-bMCqwU05gpH3hlFjJop7Xj-2F9
https://www.youtube.com/watch?v=euGWaXlGfJ8&index=5&list=PLz5tUP-bMCqwU05gpH3hlFjJop7Xj-2F9
https://www.youtube.com/watch?v=-axDEJ3Fm5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-axDEJ3Fm5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-axDEJ3Fm5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0wZyGOAxaoA
https://www.youtube.com/watch?v=0wZyGOAxaoA
https://www.youtube.com/watch?v=0wZyGOAxaoA
https://www.youtube.com/watch?v=Enxw4RtY5aw
https://www.youtube.com/watch?v=Enxw4RtY5aw
https://www.youtube.com/watch?v=Enxw4RtY5aw
https://www.youtube.com/watch?v=Enxw4RtY5aw
https://www.youtube.com/watch?v=Enxw4RtY5aw
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potenciais, como exemplo no 
“raleo de desecho”, onde a largura 
da máquina e sua agilidade em 
trabalhar entrelinhas sem afetar 
o solo podem trazer um grande 
incremento tanto na produtividade 
quanto na qualidade do acaba-
mento, pois permite reduzir o risco 
de propagação de incêndios ao 
triturar as árvores.

“Os resultados operacionais 
variam bastante dependendo da 
área e condições de floresta, mas 
alguns números que obtivemos são: 
consumo médio 20 l/h, roçada entre 
linhas em floresta plantada, 0,8h/ha, 
redução de tocos área aberta entre 
1,2h/ha e 1,7h/ha. A indústria florestal 
demanda equipamentos e soluções 
especiais para seu segmento, e a 
ASV traz ao mercado um equipa-
mento versátil, robusto, econômico 
e eficiente que vem cobrir uma 
grande lacuna no setor”, conclui o 
diretor da USAmericas.

Os primeiros 2 conjuntos ASV 
RT120F com os cabeçotes da Dia-
mond já foram encomendados e 
chegarão ainda neste ano ao Brasil, 
duas outras empresas ja estão em 
fase de aprovações. 

A USAmericas está em conversas 
com grupos brasileiros e chilenos 
para a distribuição dos produtos da 
ASV, e acredita que ainda este ano 
terá estas parcerias definidas. Outros 
países sul-americanos deverão se 
somar em 2019. Por sua vez, a 

Diamond Mowers já possui 
distribuidor no Brasil, a J de 

Souza   de Lages/SC. 

are already in the approval phase.

USAmericas is in contact with 

Brazilian and Chilean groups for the 

distribution of ASV products, and 

believes that this year will have these 

partnerships defined. Other South 

American countries are expected to 

join in 2019. In turn, Diamond Mowers 

already has a distributor in Brazil, J de 

Souza de Lages/SC. 

UM EQUIPAMENTO VERSÁTIL, 

ROBUSTO, ECONÔMICO E 

EFICIENTE
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http://www.jdesouza.com.br/home
http://www.jdesouza.com.br/home
http://www.jdesouza.com.br/home
https://hexagon.com.br/pt-br
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P
ara atualizar gestores, coordenadores, supervisores, planejadores de estradas e 

operadores de máquinas florestais sobre estradas florestais, a Associação Paranaense 

de Empresas de Base Florestal (APRE) organizou um Curso sobre Estradas Florestais. 

O primeiro dia foi teórico em sala de aula, na sede da Emater, em Curitiba, e o segundo 

dia foi no campo, na Fazenda da Berneck.

APRE promotes updating course on forest roads

I
n order to update managers, coordinators, supervisors, road planners and operators of forestry 

machines on forest roads, the Association of Forestry-based Companies of Paraná (APRE) or-

ganized a Course for Forest Roads. The first day was theoretical in the classroom, at Emater’s 

headquarters in Curitiba, and the second day was in the field at  Berneck ´s Farm.

A P R E  p r o m o v e  c u r s o  d e  at u a l i z a ç ã o 
s o b r e  e s t r a d a s  f l o r e s ta i s

ESPAÇO DAS ASSOCIAÇÕES ASSOCIATIONS SPACE ESPAÇO DAS ASSOCIAÇÕES ASSOCIATIONS SPACE

In the morning of August 1st, Osmar Kretschek, 

an independent forestry road consultant, spoke 

about “Economic, environmental, social and 

people training approach”. Then the Malinovsky 

business director, Rafael Malinovski, spoke on 

“Forest road planning”. Still in the morning, Os-

mar Kretschek addressed the “Support Technol-

ogies - maps (Google, with restitution and with 

contour lines) and geoprocessing.”

 In the afternoon, three lectures were held: “The 

management of the value of wood in forestry 

operations”, by Rafael Malinovski; “Construc-

tion and Maintenance of Forest Roads”, by Jai-

ro Woruby, Klabin of Telêmaco Borba Forestry 

Logistics Coordinator; and “Forest roads: the 

relationship with communities”, by Uilson Paiva, 

responsible for relations with the community of 

Klabin in Telêmaco Borba. 

Finally, presentations were made by APRE 

member companies on forest road machines. 

Na parte da manhã do dia 01 de agosto, 

Osmar Kretschek, consultor independente 

de estradas florestais, falou sobre “Aborda-

gem econômica, ambiental, social e treina-

mento de pessoas”. Em seguida, o diretor 

de negócios da Malinovski, Rafael Malino-

vski, falou sobre “Planejamento de estradas 

florestais”. Ainda pela manhã, Osmar Krets-

chek abordou as “Tecnologias de apoio – 

mapas (Google, com restituição e com cur-

vas de nível) e geoprocessamento”.

Já na parte da tarde, três palestras fo-

ram realizadas: “A gestão do valor da ma-

deira em operações florestais”, por Rafael 

Malinovski; “Construção e manutenção de 

estradas Florestais”, por Jairo Woruby, co-

ordenador de Logística Florestal da Klabin 

Telêmaco Borba; e “Estradas florestais: a 

relação com as comunidades”, por Uilson 

Paiva, responsável pelas relações com a co-

munidade da Klabin Telêmaco Borba. Por 

fim, foram realizadas apresentações de em-

presas associadas da APRE sobre máquinas 

de estradas florestais. 
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Na programação, palestra com o engen-

heiro civil e coordenador da Comissão de 

Estudos da ABNT para a norma do sistema 

construtivo wood frame, Euclesio Manoel Fi-

natti, que irá atualizar os participantes quanto 

ao trabalho que vem sendo realizado para 

o desenvolvimento do texto e apresentar as 

oportunidades no mercado interno para a 

construção com madeira. Complementando 

esse tema, Gisleine Aparecida da Silva, coor-

denadora técnica da ABPM, irá falar sobre o 

processo de normalização de produtos de 

madeira e insumos para tratamento no Brasil.

Também serão apresentados o Qualitrat, 

programa de autorregulação da ABPM, com 

a participação de Fernando Lopes, do Institu-

to Totum, e as oportunidades no segmento 

de dormentes para as empresas do setor de 

preservação de madeira, com a palestra de 

Flávio Geraldo, da FG4Mad. As inscrições são 

gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail info@

abpm.com.br até o dia 31 de agosto. 

W o r k s h o p  A B P M  d e b at e 
o p o r t u n i d a d e s  pa r a  o  s e g m e n t o 

d e  m a d e i r a  p r e s e r va d a 

ABPM workshop discusses opportunities for 
preserved wood segment

T
he second edition of the ABPM Workshop: Preservation of Timber - New Perspectives, which 

aims to bring content to associated companies and the market, will be held on September 

5th, in São Paulo.

In the program, a talk with the civil engineer and coordinator of the ABNT Study Committee 

for the standard of the wood frame construction system, Euclesio Manoel Finatti, will update 

participants on the work being done to develop the text and present the opportunities in the 

internal market for timber construction. Complementing this theme, Gisleine Aparecida da Silva, 

technical coordinator of ABPM, will talk about the process of standardization of wood products 

and inputs for treatment in Brazil.

A 
segunda edição do Workshop ABPM: Preservação de Madeiras - Novas Perspectivas, 

que tem como objetivo levar conteúdo para empresas associados e mercado, vai ser 

realizada no dia 5 de setembro, em São Paulo.

Qualitrat, the ABPM self-regulation program, 

will also be presented, with the participation of 

Fernando Lopes, from the Totum Institute, and 

the opportunities in the segment of sleepers for 

companies in the wood preservation sector, with 

the lecture by Flávio Geraldo from FG4Mad.

Registration is free and must be made by 

e-mail: info@abpm.com.br until August 31st. 

2nd ABPM Workshop: 
Timber Preservation - New Perspectives

Date: September 5, 2018

Time: 9 AM

Location: Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

do Estado de São Paulo (IPT), building 50 - Av. 

Almeida Prado 532 - Butantã - São Paulo (SP)

More information: info@abpm.com.br

2º Workshop ABPM: 
Preservação de Madeiras -  

Novas Perspectivas 

Data: 5 de setembro de 2018

Horário: 9 horas

Local: Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo 

(IPT), prédio 50 – Av. Prof. Almeida 

Prado 532 – Butantã – São Paulo (SP)

Mais informações: info@abpm.com.br

ESPAÇO DAS ASSOCIAÇÕES ASSOCIATIONS SPACE ESPAÇO DAS ASSOCIAÇÕES ASSOCIATIONS SPACE
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A Komatsu Forest 

está lançando no 

mercado brasileiro a 

versátil e compacta 

máquina PC 130, um 

harvester sobre estei-

ras com cabeçote S82, 

próprio para a colheita 

florestal. Ideal para o 

primeiro e segundo 

desbastes, a PC130 é 

econômica, com baixo 

consumo de combus-

tível, equipada com 

motor Komatsu de 

quatro cilindros, turbo 

alimentado com after-

cooler, injeção direta e 

98HP de potência.

Entre os diferenciais 

de mercado da PC 130, 

destacam-se o tama-

nho compacto (14 t, 

sem o cabeçote) o que 

facilita a movimentação 

na operação de des-

baste. O cabeçote S82 

é robusto, com apenas 

829 kg e capacidade de 

corte de 580 mm de 

diâmetro, operando sob 

o controle do sistema 

MaxiXplorer. Com kit 

florestal completo, o 

equipamento possui 

proteção do motor e da 

cabine (superior extra e 

suspensão com amor-

tecedor), para-brisas em 

Komatsu launches the PC 130 for the for-
estry segment

Komatsu Forest is launching in the Brazilian 
market the versatile and compact PC 130 

machine, a harvester on mats with head S82, 
suitable for the forest harvesting. Ideal for the 
first and second slabs, the PC130 is econom-
ical, low fuel consumption, equipped with 
Komatsu four-cylinder engine, turbocharged 
aftercooler, direct injection and 98HP power.

Among the market differentials of the PC 

130, the compact size (14t, without the head) 

stands out, which facilitates the movement in 

the roughing operation. The S82 head is robust 

with only 829 kg and a cutting capacity of 580 

mm in diameter, operating under the control of 

the MaxiXplorer system. With complete forestry 

kit, the equipment has motor and cabin pro-
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Komatsu lança a PC 130 para 
o segmento florestal 

Lexan 19mm e banco 

ergométrico.

A PC 130 vem equi-

pada com um sistema 

de informação, medição 

e controle, o EMMS 

(Equipment Manage-

ment Monitoring Sys-

tem), que monitora o 

nível de óleo do motor, a 

temperatura do sistema 

de refrigeração, carga 

da bateria, obstrução 

do ar e a troca de óleo 

e filtros, entre outros. 

Também dispõe do 

Komtrax (Komatsu Tra-

cking System), serviço de 

monitoramento gratuito 

da Komatsu que está 

completando 10 anos 

e que opera via satélite, 

fornecendo informações 

como localização por 

GPS, horas trabalhadas, 

consumo de combus-

tível, gerenciamento de 

manutenção, alertas, 

acompanhamento de 

dados de operação, 

bloqueio e desbloqueio 

remoto da máquina.

“Especificamente 

para a área florestal, a 

Komatsu desenvolveu 
o MaxiFleet, que possi-
bilita a gestão completa 
da máquina ou de 
uma frota de equipa-
mentos Komatsu. Esse 
sistema é dotado de 
diferentes níveis de con-
trole e proporciona fácil 
acesso aos dados de 
produção, variáveis ope-
racionais e de manuten-
ção dos equipamentos”, 
informa Edson Martini, 
diretor executivo da 
Komatsu Forest.

Segundo Martini, a 
PC 130 é um projeto 
que foi desenvolvido e 
testado pela Komatsu 
no ano passado, que 
teve pré-lançamento 
na feira Lignum Brasil, 
em setembro de 2017, 
e apresentada ao mer-
cado durante a Expo-
forest – Feira Florestal 
Brasileira, em abril de 
2018. A partir de julho, a 
Komatsu começou um 
programa de demons-
trações iniciando com 
um “Dia do Campo”, na 
Florestal Itupiranga, em 

Rio Negrinho (SC). 

tection (extra top and suspension with shock 

absorber), Lexan 19mm windshield and ergom-

eter bench.

The PC 130 comes equipped with an infor-

mation, measurement and control system, the 

EMMS (Equipment Management Monitoring 

System), which monitors the engine oil level, 

cooling system temperature, battery charge, 

air clog and exchange oil and filters, among 

others. It also features Komatsu’s (Komatsu 

Tracking System), a free 10-year-old Komatsu 

tracking service that operates via satellite, pro-

viding information such as GPS location, hours 

worked, fuel consumption, maintenance man-

agement, alerts, data tracking remote, locking 

and unlocking of the machine.

“Specifically for the forestry area, Komatsu 

has developed the MaxiFleet, which enables 

complete management of the machine or a 

fleet of Komatsu equipment. This system is 

provided with different levels of control and 

provides easy access to production data, oper-

ational variables and equipment maintenance, 

“says Edson Martini, Komatsu Forest’s chief 

executive officer.

According to Martini, the PC 130 is a project 

that was developed and tested by Komatsu last 

year, which was pre-launched at the Lignum 

Brasil fair in September 2017 and presented 

to the market during the Expoforest - Brazil-

ian Forest Fair in April 2018. Beginning in July, 

Komatsu started a demonstration program 

starting with a “Field Day” at Florestal Itupiranga, 

in Rio Negrinho (SC). 
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Caterpillar eleita melhor 
empresa para se trabalhar 
no Brasil

A Caterpillar foi apon-

tada como a melhor 

empresa para se traba-

lhar no Brasil. O anún-

cio foi feito pela revista 

Época NEGÓCIOS e 

o Instituto Great Place 

to Work em evento 

ocorrido este mês, no 

Espaço das Américas, 

em São Paulo (SP), com 

a presença das 150 

melhores empresas do 

guia de 2018.

A Caterpillar é a 
vencedora na categoria 
empresas de “Grande 
Porte” (com mais de 
mil funcionários). Esta 
é a segunda vez que a 
Caterpillar ganha o pri-

meiro lugar; a primeira 
foi em 2009. Desde 
2007, a empresa se 
consolidou no anuário 
como a única no Brasil 
a permanecer por dez 
anos consecutivos entre 
as cinco melhores.

O anuário é desen-
volvido pelo Instituto 
Great Place to Work, que 
fez pesquisas qualitativas 
e quantitativas com fun-
cionários e gestores de 
2.280 empresas antes 
de chegar ao ranking 
das melhores deste ano. 
“Gente feliz é 10% mais 
produtiva”, disse Ruy 
Shiozawa, presidente do 
Great Place to Work, no 
evento que revelou as 

Caterpillar appointed the Best Company to 
Work for in Brazil

Caterpillar was chosen the best company 
to work for in Brazil. The announcement 

was made by Época NEGÓCIOS magazine 
and the Great Place to Work Institute in an 
event that took place this month, at Espaço 
das Américas, in São Paulo (SP), with the 
presence of the 150 best companies of the 
2018 guide.

Caterpillar is the winner in the  “Large Com-

pany “ category (with more than 1,000 employ-

ees). This is the second time that Caterpillar 

has won first place; the first was in 2009. Since 

2007, the company  consolidated in the year-

book as the only one in Brazil to remain for ten 

consecutive years among the five best.

The yearbook is developed by the Great 

Place to Work Institute, which has conducted 

qualitative and quantitative surveys with em-

ployees and managers of 2,280 companies 

before reaching the best ranking this year. 
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empresas vencedoras. 
O guia completo chega 
às bancas em setembro 
em edição especial de 
Época NEGÓCIOS, que 
trará todas as práticas de 
Gestão de Pessoas das 
empresas vencedoras.

A Caterpillar tam-
bém recebeu o desta-
que “Cuidar”. Este prê-
mio especial é atribuído 
à empresa que melhor 
demonstra atenção às 
necessidades pessoais 
e profissionais de cada 
funcionário, proporcio-
nando melhor quali-
dade de vida.

“Prezamos pela 
excelência em tudo o 

que fazemos. Da prática 
diária de nossos valo-
res até a entrega das 
máquinas, motores e 
soluções aos clientes. 
Agindo assim, condu-
zimos nossas ações de 
modo a criar o melhor 
lugar que podemos 
desejar para trabalhar, 
o que inspira nossos 
funcionários a aderirem 
ao nosso propósito de 
ajudar nossos clientes 
a construir um mundo 
melhor”, afirma o pre-
sidente da Caterpillar 
Brasil, Odair Renosto 

“Happy people are 10% more productive,” said 

Ruy Shiozawa, president of Great Place to 

Work, at the event that unveiled the winning 

companies. The complete guide comes to the 

newsstands in September in special edition of 

Época Negócios magazine, which will bring 

all the People Management practices of the 

winning companies.

Caterpillar also received the “Caring” high-

light. This special award is attributed to the 

company that best demonstrates the personal 

and professional needs of each employee, pro-

viding a better quality of life.

“We value excellence in everything we do. 

From the daily practice of our values to the 

delivery of machines, motors and solutions to 

customers. By doing so, we conduct our ac-

tions to create the best place we can desire to 

work, which inspires our employees to adhere 

to our purpose of helping our customers build 

a better world, “says Caterpillar Brazil President 

Odair Renosto 
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P rojetado para operar 

com as máquinas 

mais pesadas do mer-

cado e nos mais árduos 

terrenos na área flo-

restal, terraplanagem 

e na construção de 

estradas, o inovador 

Nokian Tractor King traz 

novas características, 

desde o inteiramente 

reformulado design das 

cintas e uma carcaça 

reforçada. As demandas 

de mercado por um 

trator de alta resistência 

e versatilidade, difíceis 

de solucionar devido ao 

alto peso das máquinas 

utilizadas na área e à 

tendência por maior 

potência e velocidade 

em estradas. Porém, 

com o Nokian Tractor 

King, a Nokian Tyres se 

propõe a suprir essa 

demanda de forma 

segura e sustentável 

nos setores florestal, de 

terraplanagem e cons-

trução de estradas.

O novo pneu foi 
projetado de forma 
diferenciada da super-
fície ao núcleo do pro-
duto. Essencialmente, 
o Nokian Tractor King 
possui a carcaça de um 
pneu para terraplanagem, 
completo com cintas de 
aço e paredes reforçadas 
com aramida. As novas 

New Nokian Tractor King tire faces the 
most arduous grounds

Designed to operate with the heaviest 

machines on the market and in the most 

arduous terrain in forestry, earthworks and 

road construction, the innovative Nokian 

Tractor King brings new features, from the 

fully reformulated design of the straps and a 

reinforced casing. The market demands for a 

tractor of high strength and versatility, difficult 

to solve due to the high weight of the ma-

chines used in the area and the tendency for 

greater power and speed in roads. However, 

with Nokian Tractor King, Nokian Tires aims 

to meet this demand in a safe and sustainable 

way in the forestry, earthmoving and road 

construction sectors.

The new tire has been designed differently 

from the surface to the core of the product. 

Essentially, the Nokian Tractor King has the 

Novo pneu Nokian Tractor King 
enfrenta os mais árduos terrenos
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características, combi-
nadas com o resistente 
composto de borracha, 
resultam em um pneu 
extremamente resistente 
contra cortes ou perfu-
rações mesmo nas mais 
árduas áreas florestais. 

Pneus da categoria 
costumam sofrer com 
problemas de vibração, 
que tendem a piorar 
com o aumento da 
velocidade ou a idade 
do pneu. O Nokian 
Tractor King se propõe 
a oferecer uma opera-
ção estável, mesmo em 
altas velocidades. Sua 
durabilidade, resistência 
e sistema de produção 
ambientalmente sus-

tentável são destaques 
do novo produto da 
Nokian Tires. Outras 
características incluem: 
bordas de tração 50% 
maiores comparados 
ao design tradicional, 
fornecendo estabili-
dade em todo tipo de 
terreno; velocidade 
máxima de 65 km/h; 
capacidade de carga de 
320 kPa; durabilidade 
em árduas condições 
com alta resistência a 
perfurações. 

casing of a earthmoving tire, complete with 

steel straps and aramid-reinforced walls. The 

new features, combined with the tough rubber 

compound, result in an extremely rugged tire 

against cuts or punctures even in the most 

arduous forest areas.

Tires of this category usually suffers from 

vibration problems, which tend to get worse 

with increasing speed or the age of the tire. 

Nokian Tractor King is intended to offer stable 

operation, even at high speeds. Its durabili-

ty, strength and environmentally sustainable 

production system are highlights of the new 

Nokian Tires product. Other features include: 

traction edges 50% larger than traditional 

design, providing stability on all terrain; maxi-

mum speed of 65 km/h; 320 kPa load capac-

ity; durability in arduous conditions with high 

resistance to perforations. 

O NOKIAN 

TRACTOR KING 

SE PROPÕE A 

OFERECER UMA 

OPERAÇÃO 

ESTÁVEL, 

MESMO 

EM ALTAS 

VELOCIDADESCrédito: Nokian Tyres
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Suzano lança Bluecup, um produto 
de fonte renovável

A Suzano lançou 

recentemente o 

Bluecup, um papel-

cartão que tem como 

grande diferencial ser 

desenvolvido no Brasil 

a partir de fontes reno-

váveis e com caracte-

rísticas físicas propícias 

para o desenvolvimento 

de ações de marketing. 

A novidade atenderá 

o mercado nacional 

de copos descartá-

veis, que atualmente é 

abastecido sobretudo 

por produtos de fontes 

não renováveis ou por 

papéis fabricados na 

Ásia, Europa e América 

do Norte.

“Ofereceremos um 
produto mais branco 
e mais liso, diferenciais 
importantes para os 
end-users que queiram 
usar os copos descar-
táveis na divulgação 
de suas marcas ou 
propósitos. Além disso, 
garantiremos aos nossos 
parceiros uma maior 
competitividade de 
custos e uma estrutura 
diferenciada de abaste-
cimento, a partir de 24 
pontos de distribuição 
espalhados por todo o 
País”, afirma Leonardo 

Suzano launches Bluecup, a renewable source 

product

Suzano recently launched Bluecup, a paper-

board that has as great differential to be 

developed in Brazil from renewable sources 

and with physical characteristics conducive 

to the development of marketing actions. 

The novelty will serve the domestic market 

of disposable cups, which is currently sup-

plied mainly by products from non-renewable 

sources or by papers manufactured in Asia, 

Europe and North America.

“We will offer a whiter and smoother 
product, important differentials for end-users 
who want to use disposable cups in disclos-
ing their brands or purposes. In addition, we 
will guarantee our partners greater cost com-
petitiveness and a differentiated supply struc-
ture, from 24 distribution points throughout 
the country, “says Leonardo Grimaldi, execu-
tive director of paper at Suzano.

Grimaldi, diretor execu-
tivo de papel da Suzano.

O mercado brasi-
leiro de copos descartá-
veis movimenta apro-
ximadamente 580 mil 
toneladas por ano no 
Brasil. Porém, os produ-
tos de fontes renováveis 
respondem por uma 
fatia bastante reduzida 
deste volume. Além 
disso, o papelcartão 
oferecido no mercado 
doméstico é majorita-
riamente importado, 
o que reduz a compe-
titividade e a capaci-
dade de desenvolver o 
mercado por parte das 
gráficas brasileiras.

“Este mercado tem 
um grande potencial de 
evolução e queremos ir 
muito além de simples-
mente abastecer o mer-
cado com o Bluecup. 
Estaremos ao lado dos 
convertedores e dos 

end-users para transfor-
marmos esse mercado”, 
explica Grimaldi. Por 
isso, a Suzano reali-
zou pesquisas e testes 
durante mais de um 
ano e meio até desen-
volver o Bluecup, um 
papel reciclável produ-
zido a partir de euca-
lipto certificado.

A partir do Bluecup, 
as empresas poderão 
utilizar os copos des-
cartáveis como mais 
uma ferramenta de 
marketing, ou seja, 
adotar uma nova opção 
de comunicação para 
reforçarem suas marcas 
de forma diferenciada, 
um mercado explorado 
sobretudo por end-u-
sers dos setores de fast 
foods e redes de café e 
sorvetes. 

The Brazilian market for disposable cups 
moves approximately 580,000 tons per year 
in Brazil. However, products from renewable 
sources account for a very small share of 
this volume. In addition, paperboard offered 
in the domestic market is mostly imported, 
which reduces competitiveness and the abil-
ity to develop the market by Brazilian printing 
companies.

“This market has great potential for evolu-
tion and we want to go beyond simply sup-
plying the market with Bluecup. We will be 
alongside converters and end-users to trans-
form that market, “explains Grimaldi. There-
fore, Suzano has conducted research and 
testing for more than a year and a half until 
developing Bluecup, a recyclable paper pro-
duced from certified eucalyptus.

From Bluecup, companies will be able to 
use disposable cups as another marketing tool, 
that is, adopt a new communication option to 
reinforce their brands in a differentiated way, 
a market explored mainly by end-users of the 
fast foods and coffee nets and ice creams. 
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M enor e mais leve 

que o modelo 

anterior, o 3310B 

ainda entrega alta 

performance e pode 

operar em espaços 

mais reduzidos para 

operações de limpeza 

de área e produção 

de biomassa flores-

tal. O equipamento 

possui uma abertura 

de descarga capaz de 

rotacionar 270 graus, 

permitindo operações 

bastante flexíveis. Com 

um motor Caterpillar 

Nível III ou IV de 540 hp 

(402 kW) de potência, o 

3310B é capaz de pro-

cessar toras de até 61 

cm de diâmetro. Com 

amplas portas e acesso 

de ambos lados da 

máquina para manuten-

ção, o compartimento 

do motor é completa-

mente protegido.

O design horizontal 
do 3310B resulta em 
uma área de operação 
muito menor, forne-
cendo configurações 
de produção diversas 
para diferentes terrenos. 
Utilizando o design do 
tambor e facas da série 
maior de picadores a 
tambor 4300, os prin-
cipais componentes do 

Peterson introduces drum chipper 3310B

Smaller and lighter than the previous model, 

the 3310B still delivers high performance and 

can operate in smaller spaces for area cleanup 

operations and forest biomass production. The 

equipment has a discharge spout capable of 

rotating 270 degrees, allowing very flexible op-

erations. With a Caterpillar Level III or IV engine 

of 540 hp (402 kW) power, the 3310B is capa-

ble of processing logs up to 61 cm in diameter. 

With large doors and access on both sides of 

the machine for maintenance, the engine com-

partment is completely protected.

The 3310B’s horizontal design results in 

a much smaller operating area, providing 

diverse production configurations for different 

Peterson introduz picador 
a tambor 3310B
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3310B são robustos e 
oferecem longa vida útil. 
O equipamento está dis-
ponível com um tambor 
de quatro compartimen-
tos para produção de 
cavacos para biomassa 
ou uma opção com 
oito para aplicações de 
produção de cavacos 
menores. Os cavacos 
são expelidos com um 
inovador sistema que 
utiliza um acelerador 
para aumentar a densi-
dade da carga entregue.

O 3310B está dispo-
nível com um deck de 
alimentação opcional e 
pode utilizar o sistema 
Peterson+, uma nova 
solução de monito-
ramento remoto que 
permite aos proprietá-
rios da máquina acessar 
dados históricos e em 
tempo real da perfor-
mance e localização de 
cada picador. 

terrains. Utilizing the drum design and knives 

of the largest 4300 drum chipper series, the 

3310B’s main components are rugged and of-

fer long service life. The equipment is available 

with a four compartment drum for biomass 

chip production or an option with eight for 

smaller chip production applications. The 

chips are expelled with an innovative system 

that uses an accelerator to increase the densi-

ty of the delivered load.

The 3310B is available with an optional 

power deck and you can use the Peterson+ 

system, a new remote monitoring solution 

that allows machine owners to access re-

al-time, historical data on the performance 

and location of each chipper. 
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A Fibria bateu novos 

recordes de desem-

penho operacional no 

segundo trimestre do 

ano ao atingir Ebitda 

(lucro antes de juros, 

impostos, depreciação 

e amortização) de R$ 

2,5 bilhões e margem 

Ebitda de 58%, benefi-

ciada pelo aumento do 

preço da celulose em 

reais, maior volume de 

vendas e pela melhora 

nos custos de produ-

ção, apesar do impacto 

da greve dos cami-

nhoneiros ocorrida em 

maio. O fluxo de caixa 

livre de R$ 1,7 bilhão, 

excluindo-se investi-

mentos não recorren-

tes e antes do paga-

mento de dividendos, 

também foi recorde 

para um trimestre.

A combinação desses 
resultados com uma 
robusta solidez financeira 
fez com que a Fibria 
retornasse, no segundo 
trimestre de 2018, ao 
nível de alavancagem 
que possuía antes de 
iniciar o ciclo de investi-
mento na construção da 
segunda linha de produ-
ção de Três Lagoas (MS) 
ao atingir 1,58 vezes em 
dólar na relação dívida 
líquida/Ebitda, o menor 
nível desde o terceiro 
trimestre de 2015, 
quando os investimentos 
do projeto de ampliação 
estavam na fase inicial. 

Fibria closes second quarter with Ebitda and 

record cash flow

Fibria broke new operating performance 

records in the second quarter of the year 

by reaching Ebitda (earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization) of R$ 

2.5 billion and EBITDA margin of 58%, bene-

fiting from the increase in the price of pulp in 

higher sales volume and improved produc-

tion costs, despite the impact of the truck 

drivers’ strike in May. The free cash flow of 

R$ 1.7 billion, excluding non-recurring invest-

ments and before the payment of dividends, 

was also a record for a quarter.

The combination of these results with 

a robust financial strength allowed Fibria to 

return, in the second quarter of 2018, to the 

level of leverage that it had before starting 

the cycle of investment in the construction 

of the second production line of Três Lagoas 

(MS) on reaching 1.58 times the dollar in the 

net debt / EBITDA ratio, the lowest level since 

the third quarter of 2015, when the expansion 

Fibria encerra segundo 
trimestre com Ebitda e fluxo 
de caixa recordes

O segundo trimestre 
de 2018 também mar-
cou a conclusão, com 
sucesso, da curva de 
aprendizagem da nova 
fábrica em Mato Grosso 
do Sul, dentro dos nove 
meses previstos no 
projeto.

“Completamos 
o ciclo. Anunciamos 
a expansão em Três 
Lagoas em maio de 
2015 e, em agosto de 
2017, iniciamos a ope-
ração da nova linha, 
antes do prazo e abaixo 
do orçamento, tendo 
preservado o grau de 
investimento durante 
todo o período. Agora, 
no segundo trimes-
tre deste ano, a curva 
de aprendizagem da 

fábrica foi concluída e 
voltamos, em apenas 
dez meses após sua 
entrada em operação, 
ao nível de alavancagem 
que tínhamos há três 
anos. Tudo isso mostra 
a qualidade da decisão 
do investimento, o alto 
grau de excelência na 
execução do projeto 
e a competitividade 
estrutural da companhia. 
Conquistamos um alto 
patamar de estabilidade 
operacional da nova 
linha de produção 
que se traduz na 
nossa capacidade de 
obter desempenhos 
econômicos ainda 
melhores”, afirma 
Marcelo Castelli, presi-

dente da Fibria. 

project investments were in the initial phase. 

The second quarter of 2018 also marked the 

successful conclusion of the learning curve of 

the new plant in Mato Grosso do Sul, within 

the nine months of the project.

“We completed the cycle. We announced 

the expansion in Três Lagoas in May 2015 and, 

in August 2017, we started the operation of 

the new line, before the deadline and below 

the budget, having preserved the investment 

grade throughout the period. Now, in the 

second quarter of this year, the learning curve 

of the plant was completed and we returned, 

within only ten months after its entry into op-

eration, to the level of leverage we had three 

years ago. All this shows the quality of the 

investment decision, the high degree of excel-

lence in project execution and the company’s 

structural competitiveness. We have achieved 

a high level of operational stability for the 

new production line, which translates into 

our ability to achieve even better economic 

performance, “said Marcelo Castelli, president 

of Fibria. 
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Komatsu 901XC com cabeçote S82

Winch Skidder Tigercat DW610E

VEJA MAIS | SEE MORE

VEJA MAIS | SEE MORE
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JOHN DEERE G SERIES FORESTRY SWING MACHINES

Processador CAT 320D FM – Log Max E6

VEJA MAIS | SEE MORE

VEJA MAIS | SEE MORE

https://colheitademadeira.com.br/videos/winch-skidder-tigercat-dw610e/
https://colheitademadeira.com.br/videos/komatsu-901xc-com-cabecote-s82/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XcOUUQt_h-s
https://www.youtube.com/watch?v=-7myVCFjyiA
https://colheitademadeira.com.br/videos/processador-cat-320d-fm-log-max-e6/
https://colheitademadeira.com.br/videos/john-deere-g-series-forestry-swing-machines/
https://www.youtube.com/watch?v=QgUZ4EhLozk
https://www.youtube.com/watch?v=DE_P8iD3oNw
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Para mais informações, clique nos links espalhados ao longo da agenda

AGENDA
For more information, click on the links throughout the calendar.

03
O U T U B R O

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 

15
23

congresso florestas online
Quando | When:  15, 16, 17, 18 e 19  | Onde: São Paulo - São Paulo - Brasil
Info: http://florestasonline.com.br/2018/evento.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/

2019

05

11

N o v e m b r o

S E T E M B R O

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-Forestsand-
Water2018-1st-announcement_pdf/

LIGNUM latin america
Quando | When:  11,12 E13 | Onde | Where: CURITIBA - PARANÁ - BRASIL
Info: http://lignumlatinamerica.com

m
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m
.b

r

http://florestasonline.com.br/2018/evento.html
http://lignumlatinamerica.com
http://www.mirex-s.com.br/
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https://revistabforest.com.br/
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