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Planning and fertilization
are essential for forestry
productivity

Queridos amigos e leitores da B.Forest,
Apesar de toda a instabilidade que a corrida

EDIÇÃO 51

política e outros desdobramentos socioeconômicos

ANO iV | Dezembro 2018. YEAR 4 | December 2018

trouxeram à indústria nacional neste ano de 2018,
o setor brasileiro de florestas plantadas permanece

Dear friends and B.Forest readers,

uma força significativa e resiliente, cumprindo um

Despite the instability that national
elections and other social and economic
developments brought the Brazilian industry in 2018, the forestry sector remains a
significant and resilient force, playing a key
role in the development of our economy
before the rest of the world. And the results
achieved thus far seem to further prove its
success: according to the last economic report by the Brazilian Tree Industry
(IBÁ), the national forestry sector’s exports
reached USD 8.8 billion from January to
October, a 26% increase for this timeframe.

importante papel no desenvolvimento da economia
de nosso país perante o resto do mundo. E os resultados obtidos até aqui corroboram esse sucesso:
de acordo com o último boletim econômico da
Indústria Brasileira de Árvores, as exportações do
setor florestal brasileiro atingiram US$ 8,8 bilhões de
janeiro a outubro deste ano, representando alta de
26% no período.
O entrevistado destaque da edição deste mês
foi selecionado justamente por sua visão experiente do mercado global: Marco Tuoto, CEO da
Tree Wood Products, fala à B.Forest sobre fundos
de investimento, expansão de fábricas no Brasil e
suas expectativas para o ano vindouro.
Não perca a entrevista na íntegra e também não
deixe de conferir as reportagens especiais desta
edição, que abordam arranjos espaciais nos plantios florestais, benefícios e entraves da adubação
de liberação lenta e de liberação concentrada, e
os recentes anúncios de novos investimentos que
devem aquecer e movimentar a indústria nacional –
e o setor florestal em especial – nos próximos anos.
Saudações florestais e boa leitura,

Our special guest this issue was selected precisely due to his experience and
vision of the global market: Marco Tuoto,
CEO of Tree Wood Products, talked to our
reporter about investment funds, factory
expansions in Brazil and his expectations
for the coming year.
Don’t miss the interview and the other
special articles contained in this issue,
which deal with many topics ranging from
spatial arrangements for forest stands, the
benefits and cons of slow release fertilization, and recent announcements of new
investments that may drive growth in the
Brazilian industry – especially forestry – in
the coming years.

Greetings from the forest and happy reading,
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Marco Tuoto | diretor na TREE Florestal e CEO da Tree Trading
Marco Tuoto | director of TREE Florestal and CEO of Tree Trading
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Marco Tuoto
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Como diretor na TREE Florestal e CEO da
subsidiária Tree Trading,

E N TR E V I S TA | I N T ER VI EW

o engenheiro florestal Marco Tuoto é
um profissional com ampla visão da
dinâmica do mercado internacional
de produtos florestais. Nesta entrevista
exclusiva, Tuoto fala à B.Forest sobre as
exportações brasileiras de madeira e o
que esperar do ano vindouro.

As the director of TREE
Florestal and CEO of its
subsidiary Tree Trading,
forestry engineer Marco Tuoto is a
professional with a deep understanding of the dynamics of the international market for forestry products.
In this exclusive interview, Tuoto
discusses Brazilian timber exports and
what to expect from the coming year.

01
Fale um pouco sobre o início da
sua carreira. Como se deu seu
envolvimento com o setor florestal?
Sou graduado em Engenharia Florestal pela UFPR em 1995. Fiz pós-graduação em Economia de Empresas
pela FAE Business School e, posteriormente, fiz mestrado em Economia e
Política Florestal também na UFPR.
Iniciei minha carreira na área de
consultoria, ainda antes de concluir

8

“Exports are
currently the only
choice for the
Brazilian timber
industry.”

a graduação, em 1992. Isso me deu
uma bagagem muito importante
de toda a cadeia produtiva florestal,
desde o estabelecimento de plantações florestais, gestão e suprimento
de madeira para projetos industriais,
passando pela indústria florestal
propriamente dita e mercado de
produtos florestais, não somente no
Brasil, mas também em outros países, como, por exemplo, Argentina,
Bolívia, Canadá, Chile, EUA, Finlândia,
Uruguai, entre outros.
Depois de quase 20 anos em
consultoria, trabalhei para um family-office com investimentos em plantações florestais e, posteriormente, fui
contratado pela TREE Florestal, um
fundo de private equity dedicado a
investimentos em plantações florestais e comercialização de produtos de
madeira. Atualmente, ocupo a posição de diretor na TREE Florestal e de
CEO da TREE Trading, subsidiária da
TREE Florestal dedicada a comercialização de produtos de madeira.

02
Quais foram suas influências?

Tell us a little about your career.
How did you get involved in forestry?
I graduated as forestry engineer
in 1995, at UFPR. I took a post-grad
course in Business Economics at FAE
Business School and later got my
MSc in Economics and Forestry Policy at UFPR.
My career began in consultancy,
before I had even finished college,
in 1992. This helped me have great
understanding of the entire forestry
production chain, from the establishment of a cultivated forest to timber
management and supply for industrial
projects, as well as the forestry industry itself and the market for forestry
products not only in Brazil, but also
other countries such as Argentina,
Bolivia, Canada, Chile, Finland, Uruguay, the USA and more.
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diretor na TREE Florestal e CEO da Tree Trading
director of TREE Florestal and CEO of Tree Trading

After nearly 20 year working in
consultancy, I worked for a family
office with investments in planted
forests and was later hired by TREE
Florestal, a private equity fund dedicated to investments in planted
forests and the commercialization of
timber products. Currently, I am the

Sem dúvida, a principal influência
para que eu tenha escolhido a enge-
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nharia florestal foi, sem dúvida, meu
saudoso pai, Carlos Carmelo Tuoto,
também engenheiro florestal da chamada “velha-guarda”.

03
Como você analisa o estado atual do
mercado exterior para as exportações
florestais brasileiras?
Historicamente, a participação
do Brasil no comércio internacional
de produtos de madeira é pouco
representativa.
As exportações brasileiras de
produtos de madeira apresentaram
um comportamento extremamente
positivo até 2007, quando alcançaram USD 3,3 bilhões. Em 2008,
a partir da “crise do subprime” nos
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company’s director, as well as CEO
of its subsidiary TREE Trading, dedicated to the commercialization of
timber products.

02

Who were your main influences?
Without a doubt the main influence
in my choice for forestry engineering
was my father Carlos Carmelo Tuoto,
sorely missed, a forestry engineer from
the so-called “old school”.
I also believe any professional, no
matter their field of expertise, must
have mentors, people who they can
mirror professionally. I hope I’m not
being unfair to anyone, but four forestry engineers influenced me professionally: Henrique Koehler, Ivan
Tomaselli, Joésio Siqueira and Markku
Simula. They are highly competent
professionals who I had the privilege
of working with and each one, in their
own time and their own way, contributed to my professional as well as
personal development.

How would you analyze the current
state of the foreign market for
Brazilian forestry exports?
EUA e da concomitante desvalorização da moeda americana, os
volumes de produtos de madeira
exportados pelo Brasil caíram para
patamar inferior a USD 2 bilhões nos
anos subsequentes.
A partir da “crise do subprime”,
a indústria da madeira no Brasil
sofreu uma importante transformação, pelo menos no tocante ao
direcionamento da produção. A
retomada do crescimento da economia brasileira entre 2010 e 2014,
sobretudo do segmento da construção civil, permitiu que a indústria
da madeira mantivesse suas operações, mesmo com a forte redução
das exportações.
A indústria da madeira brasileira
manteve seu desempenho atrelado
a demanda do mercado doméstico
até meados de 2014. A partir de então, na contramão do cenário mundial, a economia brasileira começou
a sofrer um processo de deterioração, o que desencadeou uma contínua desvalorização do Real.

Brazil’s participation in the international commerce of timber products
has had little representativeness.
Brazilian exports of timber products presented an extremely positive
performance up to 2007, when a high
of USD 3.3 billion was reached. In
2008, following the subprime crisis
in the USA and the consequent devaluation of the American dollar, the
volume of timber products exported
by Brazil fell to less than USD 2 billion
in the following years.
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Também acredito que qualquer
profissional, independente da sua
área de atuação, tem que ter mentores, pessoas em que possa se espelhar profissionalmente. Espero não
estar cometendo nenhuma injustiça,
mas quatro engenheiros florestais
me influenciaram profissionalmente:
Henrique Koehler, Ivan Tomaselli,
Joésio Siqueira e Markku Simula. São
profissionais de altíssima competência com os quais tive o privilégio
de trabalhar e que cada um, em seu
momento e de sua maneira, contribuíram para minha formação tanto
pessoal como profissional.

03

Following the subprime crisis, the
Brazilian timber industry underwent an
important transformation, at least when
it comes to the direction given to production. The resumption of growth in
the Brazilian economy between 2010
and 2014, especially in civil construction, allowed the timber industry to
maintain its operations, even with the
drastic decrease in exports.
The Brazilian timber industry kept
its performance tied to the demand
of the domestic market until mid
2014, when the Brazilian economy

11
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Os volumes exportados cresceram significativamente nos últimos
anos e, em 2017, o Brasil ultrapassou o volume recorde observado antes do advento da “crise do
subprime”. A expectativa ainda para
2018 é que um novo recorde de
exportação de produtos de madeira
seja alcançado.

04
Então, isso significa que o
Brasil é muito competitivo
internacionalmente?
Não necessariamente. Não podemos esquecer que o setor florestal
brasileiro possui vantagens comparativas imbatíveis frente a seus competidores internacionais. Por outro lado,
o Brasil não consegue transformar
suas vantagens comparativas em
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vantagens competitivas. E, por isso,
tem dificuldade de competir internacionalmente.
– contrary to the global scenario –
began to go through a deterioration
process, which led to a continuous
devaluation of the Brazilian Real.
The first signs of a weakening
economy in Brazil observed in 2014,
added to the devaluation of the Real
and the gradual recovery of the American market, especially in the civil construction industry, allowed the tiber
industry to quickly resume exports.
Export volumes grew significantly
in the last years and, in 2017, Brazil
surpassed the record figure reached
before the advent of the subprime
crisis. Expectations for 2018 is for a
new timber product export record to
be reached.

04

Does this mean Brazil is now very
competitive internationally?
Not necessarily. We cannot forget
that the Brazilian forestry sector has
unbeatable advantages compared to
its foreign competitors. On the other
hand, Brazil isn’t able to transform its
comparative advantages into com-

Na realidade, existe uma falsa
competitividade da indústria da madeira brasileira no mercado externo,
a qual está calcada basicamente no
câmbio favorável. A ampliação da
participação do Brasil no mercado
internacional passa necessariamente por uma maior competitividade
tanto da indústria da madeira como
do país propriamente dito. No caso
da indústria da madeira, a competitividade depende de investimentos
para melhorar sua produtividade,
enquanto que a competitividade do
país deve estar associada a ganhos
de eficiência para redução do “custo
Brasil” (infraestrutura, logística, energia elétrica, carga tributária, etc).

05
Por que o país não consegue agregar
maior valor ao produto final
exportado?
A indústria da madeira não deve
se preocupar se está agregando valor
ao seu produto ou não. Na realidade, ela tem que se preocupar em

petitive ones. Thus, it faces difficulties
competing internationally.
In reality, the Brazilian timber industry shows a false competitiveness,
supported basically by favorable exchange rates. The expansion of Brazil’s participation in the international
market must necessarily go through
greater competitiveness in the timber
industry as well as in the country itself. In the case of the timber industry,
competitiveness depends on investments to increase productivity, while
the country’s competitiveness must
be associated with efficiency gains for
the reduction of the so-called “Brazil
Cost” (infrastructure, logistics, electric
power, tax rates, etc).
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Os primeiros sinais do enfraquecimento da economia brasileira
observados em 2014, aliado a desvalorização do Real e o gradativo
reaquecimento do mercado americano, sobretudo da indústria da
construção civil, permitiram uma
rápida retomada das exportações
pela indústria da madeira.

05

Why can’t the country add greater
value to the final exported products?
The timber industry should not be
worried if it is adding greater value to
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06
Esse excelente desempenho das
exportações brasileiras de produtos
de madeira é sustentável a médio e
longo prazo?
Atualmente, a exportação é a única saída para a indústria de madeira
do Brasil, na medida em que as perspectivas de crescimento do mercado
doméstico são pouco promissoras,
pelo menos no curto prazo.
A forte dependência do câmbio
e a falta de investimentos para me-
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lhorar a competitividade da indústria
são os principais fatores que podem
comprometer o desempenho das
exportações brasileiras de produtos
de madeira.

its product or not. In fact, it should
be worried about being competitive
in what it knows how to do best.
Many think that aggregating value
automatically increases a product’s
final price, but it often leads to the
added cost overcoming price. That
means cost aggregations end up
higher than price aggregation. Adding value doesn’t necessarily mean
that profitability will be higher than
that for products in their primary
transformation form (crude sawn
timber, for example).

06

Is the current great performance of
Brazilian timber exports sustainable in
the medium to long term?
Exports are currently the only
choice for the Brazilian timber industry, as growth perspectives for the domestic market are not very promising,
at least in the short term.

A elevada concentração de mercado das exportações brasileiras de
produtos de madeira é também um
fator de risco e pode comprometer
sua sustentabilidade. Embora a concentração de mercado proporcione
vantagens, sobretudo na redução dos
custos de venda, por outro lado, uma
eventual crise em um determinado
país importador com uma participação importante pode provocar uma
redução acentuada nas exportações.
No passado recente isso já ocorreu
com o Brasil, por exemplo, nos EUA.
Outro tema não menos importante, que já está afetando a sustentabilidade das exportações brasileiras
de produtos de madeira, é a limitada
oferta de matéria-prima (tora). Num
primeiro momento, isso tem repercutido no preço e, consequentemente, na rentabilidade do negócio.
Inclusive, importantes regiões pro-

Its strong reliance on the exchange
rate and lack of investments aimed at
increasing the industry’s competitiveness are the main factors that could
compromise the performance of Brazilian timber product exports.
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ser competitiva naquilo que ela sabe
fazer de melhor. Muitos pensam que
agregar valor melhora automaticamente o preço final do produto. Porém, muitas vezes quando se agrega
valor (preço) o custo adicionado
supera o preço. Ou seja, a agregação
de custo é maior que a agregação
de preço. Agregar valor não significa
necessariamente que a rentabilidade
será melhor que aquela experimentada para produtos em sua forma
de transformação primária (madeira
serrada bruta, por exemplo).

The high market concentration
of Brazilian timber product exports
is also a risk factor that could compromise its sustainability. Although
market concentration does provide
advantages, especially in reducing
sale costs, any crisis in an importing
country with significant participation
in our foreign sales could result in a
sharp decrease in exports. This has
already happened to Brazil in the recent past, eg. the USA crisis.
Another important topic which has
already begun to affect exports for
Brazilian timber products is the limited supply of raw materials (logs). At
first, this has been reflected in prices,
and consequently in the business’
profitability. Important raw material
producer regions haven’t been able to

15

“ A expectativa
ainda para 2018 é
que um novo recorde
de exportação de
produtos de madeira
seja alcançado.”

meet demands by the timber industry,
which has gradually forced many producers to fragment their production
capacity, increasing production costs
and lowering competitiveness.

07
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dutoras de matéria-prima não têm
sido capazes de atender a demanda
imposta pela indústria da madeira,
o que gradativamente tem forçado muitos produtores a fragmentar
sua capacidade de produção. Isso
aumenta os custos de produção e
diminui a competitividade.

07
Quais são as suas principais
expectativas para o setor florestal
brasileiro quanto ao novo ciclo
político-econômico que se iniciará
em 2019?
As expectativas são muito boas, na
medida que o setor privado deseja
um governo menos intervencionista e
que traga as reformas necessárias
para permitir que a indústria da madeira seja mais competitiva.

16

What are your expectations for the
Brazilian forestry sector regarding
the new political and economic cycle
which will begin in 2019?
Expectations are quite good, as the
private sector wants a less interventionist federal government, able to
bring about the necessary reforms to
allow the timber industry to be more
competitive.
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O ARRANJO ESPACIAL DOS PLANTIOS

FOCUSING ON ALIGNMENT

DO PLANEJAMENTO DE QUALQUER

FOREST SPATIAL ARRANGEMENT IS AN

EMPREENDIMENTO NO SETOR.

ESSENTIAL ASPECT OF ANY UNDERTAKING

QUANTO MELHOR O PLANEJAMENTO,

IN THE FORESTRY SECTOR. THE MORE

MAIORES OS GANHOS LOGÍSTICOS E

THOROUGH THE PLANNING, THE GREATER

MAIOR A PRODUÇÃO.

THE LOGISTICS AND PRODUCTION GAINS.

W

orking with planted forests
is, above all, a matter of logistics. From timber harvesting
to log transportation, from plant
nurseries to the application of
herbicides in the field – all these
operations are linked to thorough planning with the aim of
maximizing forest productivity
and profitability. Such objectives are, of course, impossible
to reach without dedicating
special attention to one key
factor: the spatial arrangement
of cultivated forest stands.

No setor florestal brasileiro, os produtores e as

Crédito: Acervo Malinovski
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FLORESTAIS É UM ASPECTO ESSENCIAL
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ALINHAMENTO

rabalhar com florestas
plantadas é sobretudo
uma questão logística.
Da colheita ao transporte
de madeira, dos viveiros à
aplicação de herbicidas no
campo – todas essas operações estão ligadas a um
planejamento detalhado,
visando à máxima produtividade e rentabilidade
das florestas. É claro, tais
objetivos não são possíveis
se não há especial atenção
dedicada a um fator crucial: o arranjo espacial dos
plantios florestais.
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In the Brazilian forestry
sectors, foresters and forestry
companies – small, medium
and large alike – are aware of
the importance of this planning
from the inception of each
and every project. This doesn’t
mean that there is a single
formula fitting any scenario, but
that each company must have
great knowledge of the reality
of each specific area in order to
carry out the proper planning
for its spatial arrangement.
Rodrigo Zagonel, manager of silviculture and nursery
at Fibria, explains that spatial

20

“O espaçamento
é algo muito
particular de
cada empresa.”

Mecanização e
realinhamento
Os ganhos a serem
obtidos nos resultados
finais com o alinhamento
adequado de cada talhão
podem ser expressivos.
Porém, em situações em
que os resultados não são
satisfatórios, pode ser necessário considerar realizar
o realinhamento do plantio
ao invés da condução da
rebrota, por exemplo. A
grande dificuldade, neste
caso, são os custos: devido

arrangements are a particular
point for every company and
are linked to the final product
each forest is supposed to
generate. “Currently, Fibria’s
spacing is aimed at increasing
forest productivity for pulp
production. Our challenges are
mainly linked to the increase in
timber production at optimized
costs in climate conditions that
transform daily,” he says.

with the proper alignment for
each stand. However, in situations where results aren’t quite
satisfactory, it may be necessary
to consider realignment instead
of conducting regrowth. In
this case, the great challenge
is cost-related: due to the
need for operations such as
destumping, operational costs
may end up making realignment unfeasible.

Mechanization and
realignment

“Forest realignment today
is viable in reformed areas with
the use of track dozers able to
remove stumpage with attachments that break the stumps be-

There are expressive gains
to be obtained in final results
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Rodrigo Zagonel, gerente de silvicultura e viveiros
na Fibria, explica que o

espaçamento é algo muito
particular de cada empresa
e está ligado ao produto
que cada floresta irá gerar.
“Atualmente, o espaçamento da Fibria busca a melhor produtividade florestal
visando à produção de
celulose. Os desafios estão principalmente ligados
a ampliar a produção de
madeira com custo otimizado em uma condição
climática que se transforma
a cada dia”, relata.

Crédito: Acervo Malinovski

empresas de base florestal
– sejam eles grandes, médios ou pequenos – estão
cientes da importância
desse planejamento desde
o início de cada projeto.
Isso não quer dizer que há
uma fórmula única para
todos os cenários, mas que
cada empresa deve conhecer a realidade de cada área
específica para realizar o
talhonamento adequado.

tween planting lines. Destumping becomes more feasible if
there is a market for it, which is
still a big challenge today,” adds
Fibria’s Rodrigo Zagonel.
Thanks to advancements in
spatial arrangement microplanning techniques, which encourage mechanization, several companies aim to offer innovative
solutions in specialized machinery and equipment for operations such as soil preparation,
land clearing and destumping.
“The Brazilian culture has
always been to use small agri-
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“A cultura brasileira sempre teve como foco o uso
de tratores de roda menores,
adaptados da área agrícola,
para realizar o preparo de
solo em diferentes passagens. Nosso desafio diário é

cultural wheel tractors and do
the soil preparation in different
passages. Our daily challenge
is to demonstrate to our new
customers that with the appropriate track dozers or forestry
skidder for any different application the advantages are real.
Our implements are extremely
heavy duty, they need to be
attached to the proper machine
to ensure the best results,”
states Davide Porzio, Interna-
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tional Product Manager for
Savannah Global Solutions.
Savannah currently offers
technologies from destumping
to land conversion and their
most common technology
in Brazil is the V-shearing and
subsoiling bedding procedures.
According to Porzio, when
the V-shear and the subsoiler
bedding plow work together, in just one pass users can

demonstrar aos novos clientes que as vantagens são reais quando se utiliza tratores
de esteira ou skidders florestais em diferentes aplicações.
Os implementos são de
operação pesada e precisam
ser utilizados com a máquina
correta para garantir os melhores resultados”, diz Davide
Porzio, gerente internacional
de produtos da Savannah
Global Solutions.
Atualmente, a empresa
oferece tecnologias voltadas à destoca, limpeza
e conversão de áreas.
Suas principais soluções

renew an existing plantation
having three major advantages.
First, with the V-shear you can
change the plantation direction, it does not matter which
lines have been followed in the
previous forest the V-shear will
cut all the stumps at ground
level. Second, the subsoiler
plow guarantees, even in the
dirtiest conditions, an excellent
ground breaking from 45 to
95 cm deep. Third, the stump

utilizadas no Brasil atualmente são a lâmina em V
e o subsolador. De acordo
com Porzio, quando esses equipamentos atuam
em conjunto, uma única
passagem é o suficiente
para renovar um plantio
existente, com três vantagens principais. Primeiro,
é possível alterar a direção
do plantio, não importa o
alinhamento previamente
existente, pois a lâmina em
V realiza a destoca a nível
do solo. Segundo, o subsolador é capaz de realizar
o preparo do solo com
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“O realinhamento hoje é
viável em áreas de reforma
com o uso de tratores de
esteira que rebaixam os tocos e possuem implementos que rompem os tocos
na entrelinha. A destoca se
torna viável se houver um
mercado consumidor, o
que hoje ainda é uma dificuldade”, acrescenta Zagonel, da Fibria.

Graças aos avanços nas
técnicas de microplanejamento dos arranjos espaciais, que facilita a mecanização, diversas empresas
hoje buscam oferecer
soluções inovadoras em
máquinas e equipamentos
especializados para operações como destoca e
preparo de solo.
Crédito: Acervo Malinovski

à necessidade de se realizar
operações como a destoca,
os custos operacionais podem acabar inviabilizando o
realinhamento.

jump technology applied to the
Savannah plow creates a perfect planting bed even after the
third, fourth and so on rotation
ensuring a hundred percent of
tilleage without having to worry about sticks, logs or stumps
location.
“All these advantages
working together give the
customer as a result the best
optimization of plants per
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Percebendo o potencial

hectare. Shearing the stumps
will incredibly facilitate the
following maintenance and
harvesting operations, giving
the customer a 360 degree
advantage. The subsoiling and
bedding operations in just one
pass will optimize the capacity
of the ground to keep humidity. In Brazil our customers
are obtaining a major difference regarding maintenance
costs caused by the increased
velocity of which the trees
grow,” he adds.
Aware of the potential of
the Brazilian market for pur-
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pose-built machinery and
attachment for silviculture, the
company’s near future goal is
to have an active spare parts
department in Belo Horizonte
to and to introduce soon a
new trailed subsoiler and fertilizing concept.

desse mercado de máquinas
e implementos purpose-built
para a silvicultura no Brasil, a
Savannah hoje busca desenvolver um departamento de
peças de reposição em Belo
Horizonte (MG) e introduzir
um novo subsolador e uma
nova solução para adubação
mecanizada no futuro.
E, quando se trata de
futuro, as potencialidades
para o setor florestal são
amplas. Afinal, o desenvolvimento de novos materiais

genéticos e a evolução das
técnicas de microplanejamento deverão permitir
arranjos ainda mais específicos e adequados à realidade de cada área plantada,
o que trará grandes ganhos
em mecanização com o
uso de tecnologias embarcadas e Inteligência Artificial
– e, quem sabe, teremos
operações completamente
automatizadas em um futuro não tão distante assim.

“As
potencialidades
para o setor
florestal são
amplas.”
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“Estas três vantagens
operando em conjunto permitem a maior otimização
das plantas por hectare. A
remoção dos tocos facilita

as operações de colheita e manutenção, dando
ao produtor florestal uma
vantagem de 360º. Realizar
as operações de preparo de
solo de uma só vez também otimiza a capacidade
do solo de manter umidade. No Brasil, temos relatos de clientes que obtêm
ganhos em custos de manutenção devido à maior
velocidade de crescimento
das árvores”, detalha Porzio.

Crédito: Acervo Malinovski

alcance de 45 a 95 cm de
profundidade. Terceiro, a
tecnologia stump jump
aplicada ao arado da Savannah que cria pontos de
plantio ideais mesmo após
a terceira ou quarta rotação da área, garantindo a
remoção de galhos, tocos
e outros resíduos.

arrangement adapted to the
reality of each planted area,
which could bring great gains
in mechanization with the use
of new technologies and AI –
and we could even have fully
automated operations in the
not so distant future.

When it comes to discussing the future, potential
developments for the forestry
sector are many. After all, the
development of new genetic
materials and the evolution
of microplanning techniques
should allow companies to
plan even more specific spatial
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AD U B A Ç Ã O

S I LV I C U LTU R A | S Y LVI C U LT U R E

E NRTR
TA C U LT U R E
S I LV I C U LTU
A E| VSIYSLVI

IDEAL
ATUALMENTE, OS CUSTOS DA FERTILIZAÇÃO REPRESENTAM
PARTE SIGNIFICATIVA DOS CUSTOS OPERACIONAIS DE
IMPLANTAÇÃO DE FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL.
NOVOS FERTILIZANTES COM TECNOLOGIAS AGREGADAS TÊM
DESPONTADO NO MERCADO – MAS SEUS BENEFÍCIOS SÃO
SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR MAIORES CUSTOS?

IDEAL FERTILIZATION
FERTILIZATION COSTS CURRENTLY REPRESENT A SIGNIFICANT
PORTION OF OPERATIONAL COSTS FOR IMPLEMENTING
CULTIVATED FORESTS IN BRAZIL. NEW FERTILIZERS WITH
INNOVATIVE TECHNOLOGY HAVE BEEN GROWING IN THE
MARKET – BUT ARE THEIR BENEFITS ENOUGH TO OUTWEIGH
HIGHER COSTS?
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É

seguro dizer que não há produção de madeira, papel, celulose,
carvão, resina ou outros produtos
derivados das florestas plantadas se não
houver fertilização adequada para que
as árvores cresçam saudáveis no ciclo
planejado. De fato, as operações de
adubação são essenciais para garantir a
produtividade dos plantios florestais, e
representam atualmente parte significativa dos custos operacionais de implantação dos talhões.

I

t is safe to say that there is no timber, paper, pulp, coal, resin or other
products from cultivated forests if there
is no adequate fertilization that allows
the trees to grow healthily within the
planned timespan. Indeed, fertilization
operations are essential to ensure productivity in planted forests, and they currently represent a significant percentage
of operational costs when the stands are
being established.
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“Fertilizantes
de liberação
controlada levam
grande vantagem
aos convencionais
quando se trata de
mecanização.”

“A adubação concentrada pode ser
realizada com os adubos convencionais ou com adubos com tecnologias
agregadas (NPK no grânulo, liberação
lenta, adição de compostos orgânicos,
de antiumectante, etc), e consiste em
fazer toda a aplicação dos nutrientes por
ocasião do plantio ou logo após, sem
parcelamento da adubação de cobertura, realizada uma única vez”, resume
o professor José Leonardo Gonçalves,
professor titular da ESALQ/USP.
Ainda, o pesquisador explica que os
adubos de liberação lenta têm algumas vantagens, como o baixo efeito
salino, a possibilidade de concentrar
toda a adubação no plantio e aumentar
o arranque de crescimento inicial das
plantas. Mas, destaca que as diferenças
de crescimento tendem a desaparecer
em médio prazo em relação ao adubo
convencional. Segundo ele, indepen-
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That is the reason why fertilizer
manufacturers aim to aggregate new
technology to their products in search of
more efficient, productive and economically feasible solutions to offer companies and forest producers. Moreover, the
methods used throughout the country
are not homogenous, as there is a possibility of using slow release (controlled)
fertilizers or concentrated (conventional)
release fertilizers.
“Concentrated fertilization can be carried out with conventional fertilizers or with
new fertilizers with aggregated technologies (typically slow release products). This
operation consists in applying the nutrients
based on the implementation phase or
soon after, without the need to split the
operation for top-dressing, which is carried
out only once,” summarizes USP / ESALQ
professor José Leonardo Gonçalves.

dentemente do tipo de adubo, a quantidade de nutriente a ser aplicada não
deve ser alterada, porque as prescrições
são baseadas em balanços nutricionais,
que consideram as entradas e as exportações de nutrientes em cada rotação
de cultivo.
Ercy Gomes, gerente comercial de
florestas da Produquímica, enfatiza que a
opção por um ou outro método deve ser
baseada em uma análise clínica e física
do solo, identificação da espécie e/ou
material genético, fatores edafoclimáticos, investimento financeiro e técnicas
de plantio. “A tomada de decisão por
utilizar tecnologias aprimoradas como os
adubos de liberação controlada, dentro
das características dos manejos nutricionais, permite que esses fertilizantes sejam
utilizados em todas as situações, desde
regiões com regimes chuvosos regulares
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Por este motivo, empresas produtoras
de fertilizantes visam agregar novas tecnologias a seus produtos na busca por soluções mais eficazes, produtivas e rentáveis
para as empresas e produtores florestais.
Além disso, os métodos utilizados não são
uniformes, havendo a possibilidade de se
realizar operações de adubação de liberação lenta (controlada) ou de liberação
concentrada (convencional).

The researcher also explains that
slow release fertilizers have certain
advantages such as low saline effect
and the possibility of concentrating the
fertilization operation fully in the implementation phase, as well as driving the
plants’ initial growth, but he also states
that differences tend to disappear in the
medium term compared to conventional fertilizers.
Ercy Gomes, commercial forestry
manager at Produquímica, says that the
choice of one method over the other
must be based on clinical and physical
analysis of the soil, identification of the
species and/or genetic material, climate
and soil characteristics, financial investment and plantation techniques. “Choosing to use enhanced technology such as
slow release fertilizers, within the characteristics of nutritional management, allows
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Devido à maior eficiência, necessita
menor volume em relação aos fertilizantes convencionais, assim como menor
quantidade de máquinas e equipamentos para aplicação, “resultando no uso
racional de fontes finitas que são as
matérias-primas para os fertilizantes e
dos combustíveis fósseis utilizados para
o transporte e aplicação.”
No manejo nutricional, esses fertilizantes também permitem nutrir a plantas durante todo o ciclo do plantio com
redução no número de adubações necessárias, risco bastante reduzido de salinização, perdas por volatilização, fixação
e lixiviação superficial quando se aplica
altas doses de fertilizantes em coberturas, que podem causar a contaminação
dos leitos fluviais.
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those fertilizers to be used in all situations,
ranging from regions with regular or excessive rainfall to drier areas,” he stresses.
Gomes also outlines the benefits
such products may bring to commercial
forests of different species (eucalyptus,
pine, African mahogany etc.), such as
logistic gains in transportation from the
factory to the forest stand where the
product is applied.
Due to their higher efficiency, these
fertilizers demand less volume compared to conventional products, as well
as fewer machines and equipment for
application, “resulting in the rational use
of finite resources that are the raw materials for fertilizers and fossil fuels used in
their transportation and application.”
In nutritional management, these fertilizers also nourish plants during their entire plantation cycle, reducing the number of necessary fertilization operations,
lower risk of salinization, reduced volatilization, fixation and superficial leaching
losses when high doses of fertilizer are
applied in top-dressing, which otherwise
may contaminate stream beds.

Apesar dos benefícios que as novas
tecnologias podem trazer aos produtores florestais, a realidade no mercado
ainda está distante de ser homogênea
em favor de um ou outro insumo. De
acordo com José Leonardo Gonçalves,
um entrave para o uso de adubos de
liberação lenta é o custo do produto,
mais elevado que o fertilizante convencional. “Como os custos de fertilização
para produção de madeira são muito
altos, representando entre 25 e 30% do
custo de produção, as empresas têm
dificuldades em justificar a aquisição
desses produtos de custo mais elevado,
sobretudo quando em médio prazo não
há diferença entre as fontes”, diz.
Quanto à adubação concentrada, o
pesquisador da ESALQ/USP recomenda
não misturar a adubação de plantio com
a adubação de cobertura. Na primeira,
são usadas fontes de nutrientes pouco
móveis no solo (adubos fosfatados e
fontes de micronutrientes metálicos,
como o zinco e o cobre), e a aplicação é feita em filete continuo na linha

Application
Despite the benefits these new
technologies may bring to forest producers, the reality in the market is still far
from being homogenous in favor of one
method or the other. According to professor Gonçalves, a setback for the use
of slow release fertilizers is the cost of
such products, which tends to be higher
than conventional ones. “As fertilization
costs for timber production are high,
currently representing around 25 to 30%
of operational costs, companies have
difficulties in supporting this purchase
decision, especially as there is no great
difference in the medium term,” he says.
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O profissional aponta os benefícios
aos plantios comerciais das diversas
espécies cultivadas (eucalipto, pinus,
mogno africano etc.), como ganhos no
transporte dos fertilizantes da fábrica ao
local de aplicação.

Crédito: Produquímica
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Aplicação

ou excessivos, e também em regiões que
apresentam estresses hídricos”, aponta.

As for concentrated fertilization,
the professor recommends not mixing
traditional plantation fertilization with
top-dressing fertilizers, as the former
tend to be sources of non-mobile nutrients (such as phosphorus and metallic
micronutrients, eg. zinc and copper),
which is why they have always been applied in a concentrated manner following the subsoiling lines, and that remains
unchanged.
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de subsolagem ou em covetas laterais.
Na adubação de cobertura, são usadas
fontes de nutrientes solúveis e móveis
no solo, como os adubos nitrogenados,
potássicos e boratados. “Se for aplicada a mistura na linha de subsolagem,
poderá ocorrer percolação profunda
dos nutrientes móveis, os quais ficam
distantes da zona radicular de absorção.
Se o solo tiver ao menos 15% de argila,
a adubação de cobertura pode ser feita
em uma vez, entre 45 e 60 dias após
o plantio. Se o solo for muito arenoso
(< 15% argila), sobretudo nos períodos
muito chuvosos, com excedente hídrico, recomenda-se parcelar em duas
vezes a adubação de cobertura, sendo
a primeira realizada entre 30 e 45 dias
pós-plantio e a segunda entre 90 e 120
dias pós-plantio”, detalha. Nesses solos
arenosos, se houver um período de ao
menos dois a três meses sem chuvas
intensas e concentradas, não há necessidade de parcelamento.
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Another factor to be taken into
consideration is the possibility of more
mechanized fertilization operations,
allowing the use of more modern, integrated and connected technologies.
For the interviewees, there is adequate
technology in Brazil for applying fertilizers in continuous line over the soil, and
the machines – usually adapted from the
agriculture market – have electronic and
mechanical control mechanisms able
to deliver the proper dosage. Thus, it is
possible to apply fertilizers in non-variable doses independently of the tractor’s
speed, a problem that persisted before
the introduction of electronic sensors.
According to Produquímica’s commercial forestry manager, slow release
fertilizers have advantages when it
comes to mechanization, as they have
higher fluidity, keep the correct dosage

Crédito: Produquímica

Outro fator a ser levado em consideração é a possibilidade de maior mecanização das operações de aplicação,
permitindo o uso de tecnologias mais
modernas, integradas e conectadas. Para
os profissionais, há tecnologia adequada
no Brasil para aplicação de fertilizantes
em filete contínuo na linha de plantio ou
em filete contínuo na cobertura sobre o
solo na projeção da copa das mudas, e
as adubadoras – frequentemente adaptadas da área agrícola – contam com
mecanismos eletrônicos e mecânicos de
controle das doses de aplicação. Desta
forma, é possível ter uma aplicação de
fertilizantes em dose fixa independente
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“O setor florestal
brasileiro tem
grande demanda por
inovações.”

“What has been proposed is to
change the top-dressing fertilizers,
which are sources of mobile nutrients
(nitrogen and potassium). These could
well be applied a single time, and my
suggestion is to apply them in continuous lines following the seedlings between 45 and 60 days after plantation,
with one exception: in sandier ground,
with less than 15% clay, it is interesting
to split the top-dressing fertilization
operation into two – the first between
30 to 45 days after plantation and the
second 90 to 120 days,” he explains. In
such sandy soil, if there is a period of
at least two to three months without
intense rainfall, there would be no need
for splitting the operation.

throughout the whole operation, with no
risk of damages to the system and thus
reducing the number of maintenance
operations necessary.

Tendencies
Ercy Gomes explains that agribusiness has come a long way in the last
years with the arrival of biotechnology and other management solutions,
and the forestry market is not exempt
from this context. “We need to offer the
forestry market innovative products that
make forest management easier and
maximize investments. That is why we
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De acordo com o gerente comercial
de florestas da Produquímica, os fertilizantes de liberação controlada levam grande
vantagem aos fertilizantes convencionais
quando se trata de mecanização, pois
apresentam alta fluidez, mantêm a dosagem correta durante toda a aplicação,
sem risco de mela, livre de entupimento
do sistema e evitando maior necessidade
de manutenção do maquinário.

Investments in research and innovation are necessary not only to the development of new aggregated technologies that give fertilizers available in the
market greater productivity and lower
application costs, but also to enhance
the physical and chemical characteristics
of conventional fertilizers, such as low
hygroscopicity and high flowability.
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Tendências
Ercy Gomes explica que o agronegócio evoluiu muito nos últimos anos com
a chegada da biotecnologia e outras
soluções de manejo, e o setor florestal
não está isento deste contexto. “Precisamos oferecer ao setor florestal produtos
diferenciados que facilitem os manejos e
maximizem os investimentos aplicados.
Por isso, mantemos hoje protocolos de
avaliação de manejo de adubação florestal em nosso Centro de Pesquisa e
Inovação”, ressalta.
Certamente, investimentos em pesquisa e inovação são necessários não
apenas para o desenvolvimento de novas tecnologias agregadas que permitam
aos fertilizantes oferecidos ao mercado
maior produtividade e menores custos
de aplicação, mas também para aprimorar as qualidades físicas e químicas
dos adubos convencionais, como baixa
higroscopicidade e alta escoabilidade.
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“Fertilizer costs will always weigh
heavily on decisions about new technologies. If there is no additional gain
to compensate higher purchase costs,

“O custo do adubo sempre pesará
muito nas decisões por novas tecnologias. Se não houver um ganho adicional que compense um preço mais alto
da aquisição do adubo, creio que não
deverá ser usado. Mas, se os fornecedores conseguirem colocar no mercado
adubos de melhor qualidade química e
física, sem aumento expressivo de custo,
isso vai estimular o uso”, argumenta o
professor José Leonardo Gonçalves.

“O custo do
fertilizante
sempre pesará
muito nas
decisões
por novas
tecnologias.”

Independentemente do método
utilizado, os adubos florestais do futuro
certamente trarão grande inovação e
ganhos em produtividade para os produtores e empresas, maximizando a rentabilidade dos plantios.
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have protocols for evaluating forestry
fertilization in our Research and Innovation Center,” he reiterates.
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da velocidade do trator, o que não era
possível antes da introdução dos sensores e dosadores eletrônicos.

I believe these products won’t be used.
On the other hand, if manufacturers are
able to offer the market fertilizers with
better chemical and physical qualities,
that is going to be the deciding factor,”
argues professor Gonçalves.
No matter the method used, the forestry fertilizers of the future will certainly
bring great innovation and productivity
gains for companies and forest producers, maximizing profitability.
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A expectativa de crescimento do PIB brasileiro em 2018 (estimada em Dezembro)
é de 1,30% de acordo com o BCB (Banco
Central do Brasil). Esta apresentou pequena queda em relação à expectativa de
Nov/18 (1,36%). Para 2019, a estimativa do
BCB para o PIB é de +2,53%.

Inflação
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Nov/18 apresentou
deflação de 0,21%, enquanto em Out/18
apresentou alta de 0,45%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA atingiu
4,05%. A estimativa do BCB para o fechamento da inflação em 2018 é de 3,71%,
significativamente abaixo do centro da
meta (4,50%).

Taxa de Juros

MACROECONOMIC FIGURES
Economic perspectives: Growth projections
for the national GDP in 2018, estimated
in December, reached 1.30%, according
to the BCB (Brazilian Central Bank). This
represents a small decrease compared
to Nov/2018 (1.36%). For 2019, BCB’s
expectations is of +2.53%.
Inflation: The IPCA (Ample Consumer
National Prices Index) for Nov/18 fell by
0.21%, whereas October registered had a
0.45% high. Accumulated growth over the
last 12 months place the IPCA at 4.05%
and BCB expects 2018 to close with 3.71%
inflation, significantly lower than the center of the target figure (4.50%).

“O valor do ICI em cada período permite avaliar o grau de aquecimento da atividade industrial: quando o índice se encontra acima de 100, estará acima
da média histórica do período 1996-2005, refletindo, portanto, satisfação do setor industrial com o estado dos negócios e/ou otimismo com o futuro.
Analogamente, para valores abaixo desta referência, tem-se uma situação de insatisfação/pessimismo.” (FGV/IBRE, 2017)
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O Comitê de Política Monetária (Copom)
do Banco Central, em sua última reunião
de 2018 (Dez/2018), manteve a taxa Selic
em 6,50% ao ano pela sexta vez consecutiva. O Banco Central apresentou expectativa
de fechar 2019 com taxa Selic em 7,5%.

Interest rates: The BCB’s COPOM (Monetary Policies Committee) kept the basic
interest rate (SELIC) at 6.50% a year in
its last meeting, held in Dec/18, for the
sixth time in a row. The BCB expects to
end 2019 with the SELIC rate at 7.5%.

Taxa de Câmbio

USD commercial exchange rate closed
at BRL 3.79/USD, with a small rate of
devaluation of 0.8% from BRL to USD
compared to the Oct/18 average (BRL
3.76/USD). Average exchange rates in
the first two weeks of Dec/18 reached
BRL 3.88/USD, fluctuating between BRL
3.83/USD and BRL 3.92/USD. Accumulated growth in 2018 (Jan 1st to Dec.
13th) shows the BRL fell by 19% in value
compared to the dollar. This exchange
rate profile helped Brazilian exports of
forestry products, although some products have suffered negative fluctuation
in foreign currency.

A taxa média cambial do USD comercial
encerrou Nov/2018 em BRL 3,79/USD,
apresentando pequena desvalorização de
0,8% do Real frente ao USD em relação ao
mês de Out/18 (BRL 3,76/USD). A média
cambial na 1ª quinzena de Dez/18 atingiu
BRL 3,88/USD, oscilando entre BRL 3,83/
USD e BRL 3,92/USD. No acumulado do
ano entre 1º/Jan-13/Dez, o Real desvalorizou 19% frente à moeda norte-americana.
Esse perfil cambial ajudou a favorecer as
exportações brasileiras de produtos florestais, embora alguns produtos tenham sofrido variação negativa na moeda estrangeira.
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Perspectivas Econômicas

Exchange rates: In Nov/2018, average
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ÍNDICE DE PREÇOS DE MADEIRA EM TORA NO BRASIL TIMBER PRICES INDEX IN BRAZIL
ÍNDICE DE PREÇO NOMINAL DE TORAS DE EUCALIPTO E PINUS NO BRASIL (BASE JAN-FEV/14 = 100)
Nominal Price for Eucalyptus and Pine Index in Brazil (Basis Jan-Feb/14 = 100)

tora de eucalipto Eucalyptus Timber

tora de pinus Pine Timber

mercado de produtos florestais
tendências e perspectivas

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

ÍNDICE DE PREÇO REAL DE TORAS DE EUCALIPTO E PINUS NO BRASIL (BASE JAN-FEV/14 = 100)
Real price for eucalyptus and pine index in brazil (basis jan-feb/14 = 100)

tora de eucalipto Eucalyptus Timber

tora de pinus Pine Timber

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

Comments on Eucalyptus Timber

Em parte das regiões Sul e Sudeste do país
continua o excedente de oferta de tora
fina de eucalipto, principalmente em áreas
mais distantes do mercado consumidor.
No entanto, a demanda por essa matéria-prima segue estável. Os segmentos
de celulose, siderurgia e o agronegócio
seguem como os mais demandantes. No
caso do agronegócio, a expectativa do
IBGE é que 2018 encerre com produção
agrícola de 227,3 milhões de toneladas,
o que representaria queda de 5,5% em
relação a 2017, ano de recorde de produção. Mesmo assim, caso essa estimativa se
confirme, a safra será a terceira maior da
histórica, atrás de 2017 (240,6 milhões t) e
2015 (209,7 milhões t). Para 2019, a estimativa é de aumento de 1,7% na produção agrícola (cereais, oleaginosas, outras)
frente a 2018, superando 230 milhões de
toneladas. Essa perspectiva tende a man-

In the South and Southeast regions of
Brazil, the surplus in thin eucalyptus log
supplies remains, especially in areas farther away from the consuming markets.
However, demand for this raw material
remains stable. Pulp, siderurgy and agribusiness remain the most demanding
consumers. In the case of agribusiness,
the IBGE expects 2018 to close at 222.3
million tons of agricultural production,
a 5.5% decrease compared to 2017, the
highest year on record. Even if these
expectations are confirmed, it will be
the third largest harvest in Brazil’s history, behind 2017 (240.6 million tons)
and 2015 (209.7 million tons). For 2019,
growth expectations are of 1.7% for agriculture production (cereals, oilseeds and
more) compared to 2018, surpassing
230 million tons. This perspective tends
to keep demand for thin eucalyptus logs
and firewood especially for grain drying.
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Com possíveis impactos nos níveis de
consumo de madeira de eucalipto, o
Instituto Aço Brasil (IABr) estima que o
consumo nacional de aço, em 2019, poderá aumentar 5,8% em relação a 2018,
atingindo 20 milhões ton. Para atender
esse aumento, há a perspectiva de maior
consumo de carvão vegetal e consequentemente de madeira em tora de
eucalipto onde se concentra a produção
de aço – Minas Gerais.

Comentários - Tora de Pinus
O preço médio da tora fina de pinus continua estável, principalmente na região sul do
Brasil. Alguns produtores mencionam que a
oferta deste sortimento continua acima da
demanda em função, entre outros fatores,
do interesse de pequenos produtores florestais, principalmente em Santa Catarina e
Paraná em vender seus ativos, aumentando
assim a oferta de madeira.
A demanda por madeira em tora de pinus
tem sido crescente para atender o mercado de celulose e parte para fins energéticos
em algumas regiões.

With possible impact in consumption
levels for eucalyptus timber, the Brazilian
Steel Institute (IABr) estimates national domestic consumption of steel to
increase by 5.8% in 2019 compared to
2018, reaching 20 million tons. In order
to meet that rise, there is a possibility
of higher vegetable coal consumption
rates, and consequently for eucalyptus
timber where steel production is concentrated – Minas Gerais state.

Comments on Pine Timber
Prices for thin pine logs remain stable,
especially in the country’s South region. Some producers state that supply
for these materials remain higher than
demand due to, among other factors,
the interest of small forest producers,
especially in Santa Catarina and Paraná,
of selling their assets, thus increasing
timber supplies.
Demand for pine logs has been growing
to meet the demands of the pulp market and for energy production in some
regions.
However, demand remains low for thicker
pine logs, as changes in management of

No entanto, para tora grossa de pinus,
a oferta permanece baixa, visto que nos
últimos anos vem ocorrendo mudança no
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ter a demanda por tora fina e lenha principalmente para a secagem de grãos.

manejo de plantios de pinus, privilegiando rotações mais curtas em detrimento
do uso múltiplo da madeira. A demanda é
relativamente maior do que a oferta, com
exigências específicas pelo mercado de
serrados e laminados. No entanto eventuais
aumentos de preço não têm acompanhado a inflação em algumas regiões produtoras de tora deste sortimento.

cultivated pine forests have been taking
place in the last years, prioritising shorter
cycles to the detriment of multiple uses
for timber. Demand is relatively higher
than supplies, with specific demands by
the sawn timber and plywood markets.
Nevertheless, eventual price increases
have not kept up with inflation in some regions that produce logs in this category.
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COM O C L I E N T E
COMPREENDER AS REAIS NECESSIDADES DOS
PRODUTORES FLORESTAIS BRASILEIROS É
ESSENCIAL PARA TODA EMPRESA DEDICADA
A OFERECER TECNOLOGIA INOVADORA E
SOLUÇÕES QUE PERMITEM ELEVAR A RENTABILIDADE DOS PLANTIOS FLORESTAIS.

CLIENT PROXIMITY
UNDERSTANDING THE REAL NEEDS OF BRAZILIAN
FOREST PRODUCERS IS ESSENTIAL FOR EVERY
TIVE TECHNOLOGY AND SOLUTIONS CAPABLE OF
INCREASING PLANTED FORESTS’ PROFITABILITY.

44

Crédito: Bayer

COMPANY DEDICATED TO OFFERING INNOVA-
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I

n order to fully exploit the
excellent climate and soil
conditions in Brazil, forestry
companies in the Brazilian forestry sector need cutting-edge
solutions to protect and maintain the integrity and health of
their cultivated forests – and
the quality of the final product.
Well aware of the actual needs
of Brazilian forest owners and
their particular difficulties and
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buscando reduzir custos
e desenvolvendo o setor
florestal brasileiro. Para nós,
é fundamental ter uma visão
mais próxima do nosso
cliente e do mercado”, diz.

Ricardo Cassamassimo,
coordenador de marketing
da área florestal da Bayer
no Brasil, explica o primeiro
dos pilares do Forestry Plus,
a Parceria com os clientes:
“Temos como compromisso
entender os desafios do dia
a dia dos nossos clientes e
por isso ouvimos com atenção e estamos em campo
junto a eles para entender
suas necessidades e descobrir em conjunto a melhor
solução para uma silvicultura competitiva, sempre

setbacks, Bayer’s aim is to have
in-depth knowledge of the
Brazilian market for the development and commercialization
of their solutions.
With the goal of making
proximity with the Brazilian
client easier and more effective, Bayer has created a special
competence platform named
Bayer Forestry Plus, consisting in

“Commitment to
sustainability is
the second pillar
of the platform.”

O segundo pilar é o
compromisso com a sustentabilidade e inclui estudo e acompanhamento
de impacto ambiental por
meio do Carbon Disclosure
Project (CDP), análise do
ciclo de vida dos produtos e
melhorias em embalagens,
visando redução de resíduos
no ambiente, assim como
soluções de alta produtividade que contribuem para um
melhor desempenho florestal e econômico, gerando

four pillars exclusively personalized to meet the needs of each
forest owner: Sustainability, Partnerships, Quality and Solutions.
Ricardo Cassamassimo,
Bayer’s forestry marketing
coordinator in Brazil, explains
Forestry Plus’ first pillar, Partnership with Clients: “We are
committed to understanding
the day to day challenges of
our clients and thus we listen
carefully and join them in the
field to understand their needs
and discover together the

mais resultados com os
recursos disponíveis, assim
como o mais recente lançamento, o Esplanade, herbicida pré-emergente que
reduz, pelo menos, uma
aplicação de pós emergente
no ciclo do eucalipto, economizando água e combustível e gerando menos
embalagens no campo.
Na frente de Soluções
inovadoras, a Bayer oferece um portfólio dinâmico,
treinamento e capacitação
sobre uso de produtos e
comprometimento com o
desenvolvimento sustentável.
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Para tornar a proximidade
com todo cliente brasileiro
mais fácil e efetiva, a Bayer
criou uma plataforma es-

pecial de competências, a
Bayer Forestry Plus, que consiste em quatro pilares personalizados exclusivamente
para atender às necessidades
especiais de cada silvicultor:
Sustentabilidade, Parceria,
Qualidade e Soluções.

Crédito: Bayer

P

ara obter máximo
aproveitamento das
excelentes condições
edafoclimáticas do Brasil, as
empresas de base florestal
que compõem o setor brasileiro de florestas plantadas
necessitam de soluções de
ponta para proteger e garantir a integridade e saúde
de seus plantios – e a qualidade do produto final. Ciente das necessidades efetivas
dos produtores brasileiros e
suas dificuldades e entraves
particulares, a Bayer busca
compreensão aprofundada
do mercado no desenvolvimento e comercialização
de suas soluções.

Já o quarto pilar, Qualidade da marca, consiste
no respaldo de uma marca

best solution for competitive
silviculture, always looking to
reduce costs and develop the
Brazilian forestry sector. For us,
having a closer understanding
of our client and the market is
crucial,” he states.
The second pillar is commitment to sustainability and
includes environmental impact
studies and follow-up via the
Carbon Disclosure Project
(CDP), product life cycle analysis
and improvements in packaging,
aiming to reduce residue gener-
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líder com uma organização
global e uma equipe exclusivamente dedicada ao setor
de florestas plantadas. Sob o
lema “Ciência para uma vida
melhor”, a companhia busca oferecer continuamente
novas soluções baseadas
nas mais recentes pesquisas
científicas, com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida
do silvicultor brasileiro.

ation, as well as high productivity solutions that contribute for a
better forest and economic performance, generating more results with the available resources, such as the recent launch
of the Esplanade pre-emergent
herbicide, which reduces at least
one post-emergent application
in the eucalyptus cycle, saving
water and fuel and generating
less packages in the field.
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In the Innovative Solutions
front, Bayer offers a dynamic
portfolio, as well as training on the
use of products and commitment
to sustainable development.
Lastly, the fourth pillar,
Brand Quality, consists in the
backing by a leading brand
with global branches and a
team exclusively dedicated to
cultivated forests. Under the

Com base nesses princípios norteadores, a empresa
fornece soluções que contemplam os plantios florestais desde a fase de implantação até o fechamento da
copa, com ações técnicas

motto “Science for a better
life”, the company aims to offer new solutions continuously, based on the most recent
scientific research, with the
goal of improving the quality
of life for Brazilian forest owners and producers.
Based on these guiding
principles, the company offers
solutions that encompass the
cycles of planted forests from its
establishment to the closing of
the trees’ crowns, with technical
actions to protect silviculture

para proteger a silvicultura
durante todo o seu ciclo,
treinamentos para equipes
técnicas das empresas e seus
prestadores de serviços, desenvolvimento de trabalhos
de campo customizados
para os clientes e mais.
Graças ao know-how
global da companhia, as
embalagens da Bayer são
atualizadas para tamanhos
adequados com o objetivo
de diminuir a quantidade
de embalagens enviadas
ao campo – mantendo, ao
longo de toda sua cadeia,
a sustentabilidade como
prioridade.
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“A Bayer Forestry
Plus consiste em
quatro pilares
personalizados
para atender às
necessidades de
cada consumidor:
Sustentabilidade,
Parceria,
Qualidade e
Soluções.”

during its entire cycle, professional trainings for the clients’
and service providers’ technical
teams, development of customized field work and more.
Thanks to the company’s
global know-how, Bayer’s
packages are updated to meet
adequate sizes with the objective of reducing the number
of packages sent to the field
– keeping sustainability as a
priority throughout its entire
trajectory.
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importância da certificação e da escolha
por portas de madeira certificadas.
Além do vídeo sobre as patologias já
está disponível também a animação que
apresenta como é possível, por meio da
certificação e do PSQ-PME, garantir aos
clientes desempenho, qualidade técnica
e cumprimento às normas da ABNT.

Na sequência serão lançados novos
conteúdos em vídeo com temas como
pesquisa e desenvolvimento, especificação por desempenho, recebimento e
armazenamento das portas, instalação,
como identificar produtos certificados e
sustentabilidade.

Crédito: ABIMCI

Novo vídeo da série “PSQ-PME, a
marca de qualidade da sua porta”

New video from “PSQ-PME” series

T

he new video from the “PSQ-PME, the quality brand for your door” is already available online.
The production presents six common errors to avoid in the production, specification, logistics
and installation processes to ensure wooden door quality in any building.

J

á está no ar o novo vídeo da série “PSQ-PME, a marca de qualidade da sua porta”.
A produção apresenta seis erros que podem ser evitados nas etapas do processo
produtivo, especificação, logística e instalação para garantir a qualidade das portas
de madeira nas edificações.

Os vídeos são uma iniciativa do Programa Setorial da Qualidade de Portas de
Madeira para Edificações (PSQ-PME), coordenado pela Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanica-
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mente (Abimci). O objetivo da campanha
é disponibilizar ao mercado informações
que esclareçam as principais dúvidas dos
profissionais que especificam os materiais
utilizados na construção civil, promover a

The videos are made by the Sector Program for Wooden Door Quality in Buildings
(PSQ-PME), coordinated by the Brazilian
Association of Mechanically Processed Wood
Industries (ABIMCI). The campaign’s objective
is to offer the market information that may
clarify the main issues professionals who
specify these materials used in civil construction may have, as well as promote the importance of certification and the choice for
certified wooden doors.

Aside from the video on pathologies, an
animated short is already available showcasing how it is possible, through certification
and the PSQ-PME, to ensure clientes have
performance, technical quality and compliance with national regulations.
Following this release, new content will
be produced on themes such as research and
development, specification by performance,
door reception and storage, how to identify
certified products and sustainability.
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Presente no encontro, o engenheiro
florestal Jorge Farias, coordenador do
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, destacou
a importância do evento para o trabalho
desenvolvido pelas universidades e órgãos de pesquisa em conjunto com os
produtores e empresas do setor florestal.
Ainda ressaltou a valor cultural e econô-

mico da produção florestal e do plantio
de pinus na região dos Campos de Cima
de Serra.
Também presente no evento, o site
Página Rural produziu vídeo entrevistando
os participantes (confira aqui) . A apresentação “Vespa-da-madeira – Biologia,
ecologia, danos, monitoramento e controle” está disponível online aqui.

Crédito: Página Rural

Encontro Técnico e Dia de Campo
sobre controle e monitoramento
da vespa-da-madeira

TECHNICAL MEETING ON SIREX NOCTILIO CONTROL

A

A

Ageflor, em conjunto com a empresa Reflorestadores Unidos e a Embrapa Florestas, promoveu no dia 27 de novembro em Cambará do Sul (RS) o Encontro Técnico e Dia de Campo sobre controle e monitoramento da vespa-da-madeira, reunindo
mais de 40 produtores, técnicos e pesquisadores de diferentes municípios gaúchos.

O evento realizado na sede da empresa Reflorestadores Unidos contou
com palestras pela manhã e atividade de
campo à tarde para demonstração sobre
preparo de inóculo, instalação de árvores-armadilha, aplicação do nematoide e
aplicação das amostragens sequencial e
sistemática.
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Além de palestra técnica da pesquisadora
Susete Penteado, da Embrapa Florestas, sobre a vespa-da-madeira, seus danos e medidas contra a praga, o vice-presedente da Cadeia do Pinus da Ageflor, Daniel Chies, falou
sobre os avanços na regulamentação da Lei
de Florestas Plantadas no RS, seus aspectos
legais e Cadastro Florestal.

geflor (the Rio Grande do Sul Forestry Association), in partnership with Reflorestadores
Unidos and Embrapa Florestas, held a Technical Meeting on the control and monitoring of
the Sirex noctilio wasp, gathering over 40 foresters, technicians and researchers from different
municipalities in the state.

The event consisted in lectures held in the
morning and field operations in the afternoon
where demonstrations were carried out on
how to install traps, apply the nematodes for
biological control as well as sequential and
systematic sampling.
Besides the technical lecture by Embrapa
Florestas researcher Susete Penteado on the
timber wasp (discussing its damages and control
methods), Daniel Chies, vice-president of pine
chain at Ageflor, spoke about advancements in
the Cultivated Forests Law in Rio Grande do Sul.
Present at the event, forestry engineer Jorge
Farias, coordinator of the post-grad program at

the Federal University of Santa Maria, highlighted the importance of the event for the work developed by universities and research institutions
in partnership with foresters and forestry companies, as well as the cultural and economic
value of forest production and pine plantations
in the Campos de Cima de Serra region.
The website Página Rural attended the event
and released a video with interviews with the
participants (here, in Portuguese)
. The presentation on “Sirex noctillio – Biology, ecology,
damages, monitoring and control) is available
here

(Portuguese).
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O

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA)
lançou, no último dia
05, o Plano Nacional
de Desenvolvimento
de Florestas Plantadas
(PlantarFlorestas), com
ações previstas para
os próximos dez anos.
O objetivo é aumentar
em 2 milhões de hectares a área de cultivos
comerciais. Atualmente, de acordo com
dados do IBGE, a área
cultivada chega a 10
milhões de hectares,
principalmente com
eucalipto, pinus e
acácias.
“O plano que nós
estamos lançando
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hoje é resultado de
um processo que envolveu várias propriedades, profissionais,
entidades e órgãos de
governo. Esse trabalho
foi finalizado no âmbito da Câmara Setorial
da Cadeia Produtiva
de Florestas Plantadas
por um grupo técnico
criado pela Câmara,
coordenado pela Embrapa Florestas, que
nos facilitou bastante
o trabalho”, disse o
presidente da Câmara
Setorial, Walter Vieira.
Para o coordenador-geral de Florestas
e Assuntos de Pecuária, da Secretaria de
Política Agrícola, João

MAPA releases National Development
Plan for Planted Forests

T

he Ministry of Agriculture, Livestock and
Supply (MAPA) released earlier this month
the National Development Plant for Planted Forests (PlantarFlorestas), with actions
scheduled for the next 10 years. The aim is to
increase commercial cultivated forests by 2
million hectares in area. Currently, according
to data by IBGE, the cultivated area is roughly
10 million hectares, mainly eucalyptus, pine
and acacias.
“The plan we are releasing today is a
result of a process involving many properties,
professionals, institutions and government
sectors. This work was finalized at the Planted Forest Production Chain Sector Group
by a special technical body, coordinated by
Embrapa Florestas, which made our work
much easier,” said the Group’s president,
Walter Vieira.
For the general coordinator for forestry
and livestock matters at the Secretariat for
Agriculture Policies, João Salomão, the forest

NOTAS
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NOTAS

MAPA lança Plano Nacional
de Desenvolvimento de
Florestas Plantadas

Salomão, a importância do setor vêm
crescendo ano a ano.
No acumulado até
outubro deste ano,
o setor foi o terceiro
do Agronegócio em
exportações, registrando um valor recorde
de US$ 11,61 bilhões
(+23,2%) atrás apenas
do complexo soja
(US$ 36,27 bilhões) e
de carnes (US$ 12,12
bilhões), finaliza.
Segundo o pesquisador Erich Schaitza,
da Embrapa Florestas,
que participou do GT,
“esses 2 milhões de
hectares colocados

como meta deverão
ser plantados em
áreas hoje de baixa
produtividade agrícola, em especial pastagens e áreas sem
vocação agrícola, mas
boas para plantios
florestais. Com isso,
contribuirão, e muito,
para a mitigação de
mudanças climáticas.
Se bem planejados e
implantados, como o
plano preconiza, esses
2 milhões de hectares
podem ainda prover
outros serviços ecossistêmicos interessantes, com conservação
de solos e água”.

market’s importance has been growing year
by year. Accumulated growth from January
to October 2018 placed third in exports in
the agribusiness industry, reaching a record
figure of USD 11.61 billion (+23,2%), behind
only the soy (+USD 36.67 billion) and meat
(USD 12.12 billion) markets.
According to Embrapa Florestas researcher Erich Schaitza, “these 2 million
hectares of our target must be planted in
areas that currently register low agriculture productivity, especially pasture and
areas without agricultural potential, but
good for planting forests. Thus, the sector
will contribute greatly to mitigating climate change. If they are well planned and
implemented, as the plan foresees, these 2
million hectares could still promote other
interesting ecosystem services, with soil
and water preservation.”

O PlantarFlorestas foi estruturado
em nove grandes temas:

PlantarFlorestas was structured
following nine main themes:

1. Locus institucional do setor de

1. Institutional locus of the forestry sector

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

florestas plantadas

2. Strategic information

Informação estratégica

3. Demands for forest products

Demandas por produtos florestais

4. Incentives for cultivated forests

Fomento ao cultivo de florestas plantadas

5. Research, development and innovation
in cultivated forests

Pesquisa, desenvolvimento e inovação em florestas plantadas

6. Infrastructure and logistics

Infraestrutura e logística

7. Legal matters

Questões legais

8. Health defense in forestry

Defesa sanitária florestal

9. Communications and commercial
promotion

Comunicação e promoção comercial
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“Até 2020,
serão
investidos
em torno de
R$ 14 bilhões
em expansões
e novas
plantas.”

Komatsu demonstra
otimismo setorial

A

Komatsu, fabricante de máquinas
para diversos setores,
participou da M&T
Expo, feira de equipamentos de construção e mineração, que
aconteceu entre os
dias 26 e 29 de novembro em São Paulo.
A linha florestal da
empresa também foi
exposta na feira, mostrando o otimismo em
relação ao setor.
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O diretor executivo da Komatsu
Forest, que atende o
mercado florestal, Edson Leonardo Martini,
conta que até 2020
serão investidos em
torno de R$ 14 bilhões em expansões
e novas plantas.

K

“Em 2016 o Brasil
colheu 194 milhões
de metros cúbicos de
madeira de florestas
plantadas. No ano

Komatsu Forest’s executive director in
Brazil, Edson Leonardo Martini, says that
roughly BRL 14 billion will be invested by
2020 in expansions and new plants. “In
2016, Brazil harvested 194 million cubic

Komatsu reveals optimism for Brazil
omatsu, machine manufacturer for several industries, was an exhibitor at M&T
Expo, a construction and mining equipment
fair, which took place from November 26
to 29 in São Paulo, Brazil. The company’s
forestry line was also exhibited at the fair,
showcasing Komatsu’s optimism for the
forestry market.

seguinte este número subiu para 206
milhões. Nós temos
florestas altamente
produtivas, com a possibilidade de dobrar
a área plantada no
Brasil”, explica Martini. De acordo com
o profissional, alguns
dos técnicos mais
renomados do setor
estão preparando
propostas de políticas
públicas para o setor
de florestas plantadas
e também para as
áreas de preservação

permanente e reserva
legal, o que faz muita
falta atualmente.
“O Brasil tem potencial para chegar
perto dos Estados Unidos, que produz em
torno de 400 milhões
de metros cúbicos de
madeira por ano e é o
maior produtor mundial. A Komatsu aposta
nesse desenvolvimento e está investindo
em engenharia para
focar no mercado nacional”, diz Martini.

meters of timber from cultivated forests.
The following year, that figure rose to 206
million. We have highly productive forests,
with the possibility of doubling the planted
area in Brazil. Some of the most renowned
technicians in the sector are preparing public policy proposals for the cultivated forest
sector and also for the permanent preservation areas and legal reservations, which
we currently lack. Brazil has the potential of
nearing the United States, which harvests
around 400 million cubic meters of timber
per year as the world’s leading producer.
Komatsu is betting on this development and
investing in engineering to focus on the
national market,” he explains.
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Exportações do setor
atingem US$ 8,8 bilhões

O

Boletim Cenários
Ibá, produzido pela
Indústria Brasileira de
Árvores (Ibá), indicou
alta nas exportações
de celulose (+33,7%),
painel de madeira
(+5,0%) e papel (+4,2%)
na comparação anual. O total das negociações com outros
países cresceu 26%,
totalizando US$ 8,8
bilhões de janeiro a
outubro de 2018.
O saldo da balança
comercial do setor
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também foi positivo,
com avanço de 28,7%
e resultado final de
US$ 7,9 bilhões. A
representatividade da
balança do setor seguiu com bons resultados e aumentou entre janeiro e outubro
deste ano, totalizando
4,4% do total de exportações brasileiras e
10,4% das exportações
do agronegócio.
A China segue
como principal mercado externo para

Sector exports reach USD 8.8 billion

T

he Brazilian Tree Industry’s (Ibá) last economic update reported growth in pulp
exports (+33.7%), wood panels (+5.0%) and
paper (+4.2%) compared to the same period
in 2017. Negotiations with foreign countries
grew by 26%, totaling USD 8.8 billion from
January to October 2018.
There was a surplus in the commercial
balance, which advanced by 28.7%, with a
final result of USD 7.9 billion. Representativeness of the sector’s commercial balance kept
its good performance and rose from January
to October, totaling 4.4% of total Brazilian
exports and 10.4% of agribusiness exports.
China remains the main foreign market
for commercialization of pulp, buying USD

comercialização da
celulose e até outubro adquiriu US$2,9
bilhões do produto
brasileiro, aumento de
39,1% em relação ao
mesmo período de
2017. O papel, por sua
vez, continua com seu
foco de negociações
externas na América
Latina, que apresentou avanço de 9,0%
no valor negociado. A
América Latina ainda

é o principal destino
dos painéis de madeira e investiu US$ 142
milhões na aquisição
do produto neste ano,
alta de 12,7%.
Confira a seguir os
indicadores de desempenho do setor
de árvores plantadas,
na 54ª edição do Cenários Ibá , boletim
mensal da Indústria
Brasileira de Árvores.

2.9 billion of the Brazilian product, a 39.1%
increase compared to the same time frame
in 2017, whereas paper commercialization
remains focused on foreign negotiations
in Latin America, with negotiated values
growing by 9.0%. Latin Ameria remains the
main destination for wood panels, investing
USD 142 million in the product this year, a
12.7% increase.
The 54th edition of Cenários Ibá, the association’s monthly publication, is available
here

(English and Portuguese).

59

NOTAS

Crédito: Nokian Tires

NOTAS

Novo centro de P&D da
Nokian Heavy Tyres

A

demanda por
pneus premium
para operações pesadas apresenta tendência de crescimento
em todo o mundo e
há grande demanda
por pneus novos e
maiores para máquinas
mais robustas. Para
suprir essa demanda,
a Nokian Heavy Tyres
irá construir, em 2019,
um novo centro de
pesquisa e desenvolvimento na cidade de
Nokia, na Finlândia. O
moderno centro de
P&D irá acelerar a fase
de testes de novos
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modelos de pneu,
mantendo a qualidade dos pneus Nokian
Tyres, a culminação de
120 anos de história.
A nova unidade irá
cobrir cerca de 3.500
m2 e será parte de
uma significativa expansão da capacidade
produtiva da companhia. Um ano atrás, a
Nokian Heavy Tyres
Ltda., parte do grupo
Nokian Tyres, reagiu
à crescente demanda
por pneus com um
investimento de produção de aproximada-

New Nokian Tyres R&D centre

T

he demand of premium tires for heavy
work is in global growth and new bigger
tires for bulkier machines are needed. To
meet the demand, in 2019 Nokian Heavy
Tyres will build a new research and development centre in Nokia, Finland. The modern
R & D centre accelerates the testing phase
of new tire models, maintaining the premium quality that Nokian Tyres has been
known for 120 years.
The new R & D Centre will be approximately 3 500 square meters large (350,000
square feet), and is part of a substantial
production capacity increase. A year ago,
Nokian Heavy Tyres Ltd, part of the Nokian Tyres group, reacted to growing global
demand of tires with an ongoing 3-year R
& D and production investment of approxi-

mente € 50 milhões
em um plano de
pesquisa e desenvolvimento de duração de
três anos para aumentar em 50% sua capacidade de produção.
A construção da
nova fábrica está em
dia com o cronograma. O primeiro
estágio de expansão
da unidade de produção está completo,
enquanto o segundo será concluído
até abril de 2019.
No meio do ano, a
empresa irá iniciar a
instalação de novas

máquinas. No novo
centro de pesquisa,
todos os testes indoor serão realizados
na mesma unidade,
próxima às linhas de
produção, localizadas
em Nokia. Com as
novas tecnologias, a
Nokian poderá triplicar o número de
pneus testados e testar mais variáveis para
suprir a demanda de
seus clientes – grandes fabricantes de
máquinas e equipamentos – mantendo a
qualidade do produto
oferecido.

mately EUR 70 million and 50% production
capacity growth target.
The new facility is well on schedule. The
first stage of production plant expansion is
complete, and the second part will be ready
in April 2019. In Summer 2019 they will start
the installation of new machinery. In the
new R & D centre, all indoor testing will be
in the same facility and close to production
lines which are all located in Nokia. This
makes operation optimally efficient. The
centre will be filled with modern machinery
and Nokian can triple the number of tires
tested and test more variables to serve their
OEM clients with the highest standards.
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Ponsse: Campeonato de Melhor Operador (Rússia)

V Í D EO S /V I D EO

Ponsse BestOperator competition in Russia

VEJA MAIS | SEE MORE

Skidder e shovel logger Tigercat em área inclinada
Tigercat Skidder and Shovel Logger on Steep Slope Logging

VEJA MAIS | SEE MORE
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11

WoodTrade
Quando | When: 11 | Onde | Where: Sistema FIEP – Campus Indústria
Info: https://lignumlatinamerica.com/3o-woodtrade-brazil/

setembro

12
AGENDA

2019| 2020

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

junho

20

ASTURFORESTA
Quando | When: 20,21 e 22 | Onde | Where: Espanha
Info: http://www.asturforesta.es/

10

Quando | When: 10 e 11 | Onde | Where: À definir | To be determined
Info: https://lignumlatinamerica.com/2o-woodprotection/

SETEMBRO

11
64

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

Quando | When: 12 e 13 | Onde | Where: Sistema FIEP – Campus Indústria
Info: https://lignumlatinamerica.com/2o-prowood/

setembro

12

Encontro Brasileiro de Biomassa e Energia da madeira
Quando | When: 12 e 13 | Onde | Where: Sistema FIEP – Campus Indústria
Info: https://lignumlatinamerica.com/3o-encontro-brasileiro-de-biomassa-e-energia-da-madeira/

setembro

29

SETEMBRO
Wood Protection

ProWood

XXV IUFRO World Congress – “Pesquisa Florestal e Cooperação pelo
Desenvolvimento Sustentável”
Quando | When: 29/09 a 5/10 | Onde | Where: Curitiba, Brasil
Info: https://www.iufro.org/events/congresses/2019/

2020
julho

01

LIG18ª KWF-Tagung
Quando | When: 01,02,03,04 | Onde | Where: Schwarzenborn, Alemanha
Info: http://www.kwf-tagung.org/

65

66

67

