TECHNOLOGY AND INNOVATION
From automated nurseries to
attachments and sawmills,
technologies keep improving the
timber production chain

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
De viveiros robotizados a cabeçotes e
serrarias, tecnologias continuam a aprimorar
a cadeia produtiva da madeira

S O LUÇÃO D E VA LO R

É um programa de suporte ao uso de MIREX-S, que otimiza recursos e contribui com
soluções personalizadas e maior eﬁcácia operacional para o manejo das formigas
cortadeiras. Com equipe altamente capacitada, parcerias técnicas e ferramentas exclusivas,
para assegurar os melhores padrões de proteção, eﬁciência operacional e custos.
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O PROGRAMA RESULT É UM
NOVO CAPÍTULO NA GESTÃO
OPERACIONAL DE CONTROLE EM
ÁREAS DE REFLORESTAMENTO.
CUSTOMIZADO PARA
AS SUAS NECESSIDADES

Aplicativos especíﬁcos para diagnóstico
Ferramenta exclusiva para recomendações
Alta precisão de planejamento
Otimização de recursos operacionais
Gestão intensiva das operações de controle
Capacitação de mão de obra

T UD O S O B ME D I DA

Ações técnicas e de gestão operacional sempre alinhadas com as
exigências especíﬁcas de cada cliente.

RESULT ENTREGA EXATAMENTE
O QUE VOCÊ PRECISA.

Reduz custos
operacionais
por hectare

I N T E L I G Ê N C I A E P RE C I S ÃO
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Análise de infestações
Recomendações de manejo adequado
Plano customizado de controle
Monitoramento de operações
Avaliação contínua de resultados
Identiﬁcação de oportunidades de melhoria

Ú N I CO E M R E SU LTADO S

Result vai muito além do manejo eﬁcaz das cortadeiras, pois agrega valor nas três
dimensões estratégicas para melhor gestão das infestações: na tecnologia
embarcada, no capital humano e na expertise gerencial das operações de controle.

Result está alinhado com
todas as demandas de
certiﬁcações ﬂorestais.

Queridos amigos e leitores da B.Forest,
Recentemente, o Ministério da Agricultura,
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Pecuária e Abastecimento aprovou o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas

Dear friends and B.Forest readers,

(PNDF), que tem como meta ampliar a área de pro-

Recently, the Ministry of Agriculture,
Livestock and Supplies approved the National Plan for the Development of Planted
Forests, with the goal of expanding the
country’s productive forest area in 2 million hectares by 2030, a 20% increase in
the current planted area. This is definitely a
moment of new opportunities and broadened horizons for the entire forest production chain, in which we will have a national
policy with established actions over the
next 10 years, providing greater legal security for investments in forest cultures.

dução florestal no país em dois milhões de hectares
até 2030, um aumento de 20% sobre a área plantada atual. Definitivamente, este é um momento
de oportunidades e novos horizontes para a cadeia
produtiva da floresta, em que teremos uma política
nacional com ações previstas para os próximos dez
anos, dando maior segurança jurídica aos investimentos em culturas florestais.
Como veículo de comunicação dedicado à
cobertura do setor florestal, a B.Forest continuará
a realizar seu trabalho de análise das principais
tendências tecnológicas, mercadológicas e políticas do setor. Nesta edição, trazemos três reportagens especiais para você: a primeira diz respeito
às possibilidades de automação em viveiros florestais; a segunda trata de tecnologias de ponta
para serrarias no Brasil e no exterior; e a terceira
discute a importância de se optar por um cabeçote
de colheita robusto e versátil para uma colheita
florestal produtiva.

As a publication aimed at covering the
forestry sector, B.Forest will continue to
analyse the main technological, political
and market trends in our sector. In this
edition, we have three special reports for
you: the first discusses automation opportunities in forest nurseries; the second
deals with cutting-edge technology for
sawmills in Brazil and abroad; whereas the
third covers the importance of choosing
a robust and versatile harvest head for
productive logging.

dessa gigante do mercado mundial. Não perca!

And our special guest this month is
Mario Grass, executive forestry manager
at Suzano, which is currently the biggest
agribusiness company in the country. In
the interview, Grassi discusses the merger
process and the silvicultural challenges the
Brazilian giant faces in the global market.
Don’t miss it!

Saudações florestais e boa leitura,

Greetings from the forest and happy reading,

E o convidado especial deste mês é Mario
Grassi, gerente executivo florestal da Suzano, hoje
a maior empresa do agronegócio brasileiro. Nessa
entrevista especial, Grassi fala à B.Forest sobre
o processo de fusão e os desafios da silvicultura
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SEMPRE EM FRENTE
ALWAYS AHEAD
Mário Grassi

Gerente executivo florestal da Suzano

Mário Grassi | Executive forestry manager at Suzano

www.minusa.com.br

/Minusatratorpecas

Minusa Tratorpeças
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Gerente executivo florestal da Suzano
Executive forestry manager at Suzano
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Mário Grassi é gerente executivo
florestal da atual maior empresa
do agronegócio brasileiro: a Suzano,
empresa resultante da fusão da Suzano
Papel e Celulose e da Fibria.
Nesta entrevista especial, Mário discute
os desafios da fusão e outras metas
atuais da companhia. Confira!

Mário Grassi is the
executive forestry manager
in the current biggest
agribusiness company in
Brazil: Suzano,
the company resulting from the merger
of Suzano Papel e Celulose and Fibria.
In this special interview, Mário discusses
challenges posed by the merger and
other targets.

01
Fale um pouco sobre a sua carreira.
Como se deu seu envolvimento com o
setor florestal? Como chegou aonde
está hoje?
Sou natural de Curitiba, uma
cidade grande, e meus pais eram
jornalistas, não produtores ou

10

"We are now more
focused on pulp
production per hectare,
not only on the
volumetric production
of timber"

Iniciei no grupo Votorantim através do Programa de Engenheiros
Trainee. Depois de 4 anos atuando
na área de Planejamento Florestal,
assumi uma pequena operação de
silvicultura na Unidade de Luiz Antônio (SP), que cresceu e integrou
outros processos em outras unidades no decorrer de 19 anos de
empresa. Ao longo desse período
acumulei conhecimentos e colecionei amigos verdadeiros, equipes,
parceiros e gestores que me acompanharam, instruíram e fazem parte, até hoje, da minha trajetória e a
quem sou profundamente grato.

01

Tell us a little about your career.
How did you get started in forestry?
How did you get where you are today?
I am from Curitiba, which is a big
city, and my parents were journalists,
not producers or farmers. Therefore
I didn’t have any rural influences
during my childhood that led me to
choose field-related activities. Until
I was 17, I was undecided about my
professional future. What attracted
me in Forestry Engineering was the
possibility of a comprehensive training, which could up open a wide
range of possibilities. When I left
college, however, I knew my career
would be in forestry.
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Mário Grassi

fazendeiros. Não tive, portanto,
influência rural, na infância, que
me levasse a escolher atividades
relacionadas ao campo. Até os 17
anos estava bastante indeciso em
relação ao meu futuro profissional.
O que me atraiu na Engenharia
Florestal foi a possibilidade de ter
uma formação mais abrangente,
que me abrisse um leque amplo de
possibilidades. Ao sair da faculdade, contudo, já sabia que seria no
setor florestal que eu desenvolveria
minha carreira.

I began at Votorantim with their
Trainee Engineer Program. After four
years of experience in the Forest
Planning area, I took charge of a
small silviculture operation in the
Luiz Antônio (SP) Unit, which grew
and integrated other processes in
other units over 19 years of work. In
this time, I gained knowledge and
met true friends, teams, partners

11

A fusão da Fibria e Suzano foi a
principal grande transformação
do setor nos últimos tempos. Como
tem sido o desafio de fundir duas
grandes empresas com culturas
organizacionais diferentes?
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Esta consolidação, sem dúvida,
fortalece muito o setor e a indústria
brasileira. Tem sido uma grande experiência participar de perto desse
processo e um grande desafio capturar todos os ganhos de sinergia,
pois a cada dia identificamos novas
oportunidades.
Existe, claro, um período de acomodação dos profissionais a uma
nova empresa, esta nova Suzano
que surge da fusão da Suzano Papel
e Celulose com a Fibria, porém um
grande facilitador é o fato de termos, nas duas antigas empresas,
valores muito aderentes. Isso motiva
e inspira as pessoas, que são a garantia de sucesso que precisamos.
Como em todo processo de
mudança, os desafios vão nos empurrar para fora da zona de confor-

12

and managers that followed me,
instructed me and are still a part of
my trajectory – and to whom I am
deeply grateful.

02

The merger of Fibria and Suzano
was the big new change in Brazilian
forestry. What are the challenges
in merging two companies with
different corporate cultures?
This merger doubtlessly strengthens the sector and the Brazilian
industry. Being a part of this process
has been a great experience and
a great challenge in capturing all
synergy gains, as we identify new opportunities every day.
There is definitely a getting-usedto period of professionals arriving in
a new company, this new Suzano
resulting from the merger between
Suzano Papel e Celulose and Fibria,
but it’s made easier by the fact that
we had very similar values in both
companies. This motivates and inspires people, who are the guarantee
of success we need.

to, nos obrigar a usar a criatividade
e enfrentar as dificuldades iniciais,
mas ao passarmos pelo período
de adaptação e alinhamento de
processos e cultura , estaremos
melhores e mais fortes como profissionais e como pessoas. Estar
consciente deste processo nos ajuda a olhar sempre o futuro e seguir
com nosso objetivo de construir
uma nova empresa ainda melhor
que as duas que a formaram.

"Challenges increase
when we are currently
inserted in a very
volatile scenario"
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03
Atualmente, como gerente executivo
de operações florestais na Suzano,
quais são seus principais desafios?
Quantos colaboradores estão
envolvidos na operação florestal
da Suzano no MS?
A Unidade de Três Lagoas possui
uma base de 310 mil hectares de
plantios de eucalipto, colhe e abastece duas linhas de produção de celulose com 11 milhões de m³ de madeira
anualmente, para produção de 3,25
milhões de toneladas de celulose.
São, na Florestal, mais de 4 mil colaboradores entre próprios e terceiros e

As in every process of change,
our challenges will push us out of our
comfort zone, make us use our creativity and face the initial difficulties,
but when we go through this adaptation period of aligning our processes
and culture, we will emerge better
and stronger as professionals and
human beings. Being aware of this
process helps us keep looking ahead
and maintaining our goal of building a
new company, one even better than
the two that made it.

03

Currently, as the company’s executive
forestry manager, what are your main

13
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manter a rotina de processo por si só
já é um grande desafio.
Mas, claro, que a busca é constante por aumentar a eficiência,
fazer sempre mais e melhor, de
forma sustentável, para a Suzano e
para seus parceiros. Isso traz desafios mais complexos, que passam
por mudanças estruturais nos processos, aplicação de tecnologia e
um trabalho constante no desenvolvimento de pessoas.
Os desafios aumentam quando
nos inserimos em um cenário tão
volátil como o atual, principalmente com a evolução exponencial de
novas tecnologias, que nos obriga
a estar constantemente atentos às

14

challenges? How many professionals
are involved in Suzano’s forest
production in Mato Grosso do Sul?
The base of our Três Lagoas Unit
covers 310,000 hectares of cultivated eucalyptus forests, and it harvests
and supplies two pulp production
lines with an input of 11 million m3 of
timber annually, for the production of
3,25 million tons of pulp. In our Forest
division, we have over 4,000 professionals (our own and outsourced),
and keeping our processes’ routine is
by itself a major challenge.
But of course the search for increased efficiency is constant, doing
more and doing it better and sustainably, for Suzano and its partners. This
implies more complex challenges,
which include structural changes in
our processes, use of technology
and constant work towards the development of our people.
Challenges increase when we are
currently inserted in a very volatile
scenario, especially with the exponential development of new technology, which forces us to remain

oportunidades que possam mudar
nossa operação de patamar. Escolher onde, como, quando e com
quem investir exige uma preparação
organizacional que realmente desafia os gestores florestais atualmente.

04
Qual a produtividade média dos clones
de Eucalyptus sendo plantados hoje?
O que a empresa busca atualmente em
termos de melhoramento genético?
As medições mais recentes de inventário nos indicam produtividades
muito aderentes ao que falam nossos modelos de previsão de potencial: IMA’s acima de 45 m³/ha/ano
nesta região da costa leste do MS.
Porém, cada vez mais, a produção
medida em metros cúbicos perde
importância no processo e nossos
olhares voltam-se para produção de
celulose/ha, afinal, além da produção volumétrica de madeira o que
buscamos é uma maior eficiência na
conversão da madeira em celulose.

constantly attentive to opportunities
that may bring our operations to a
higher level. Choosing where, how,
when and with whom we invest
demands corporate preparation, a
major challenge for forestry managers nowadays.

04

What is the average productivity of
the Eucalyptus clones being planted
today? What is the company currently
looking for in terms of genetic
enhancement?
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"Esta consolidação, sem
dúvida, fortalece muito
o setor e a indústria
brasileira."

Our most recent inventory measurements show productivity much in
line with what our forecast models for
potential predicted: average annual
growth rates above 45 m3/hectare/
year in this region, the eastern part of
MS. However, production in terms of
cubic meters is becoming increasingly
less important in the process and we
are now more focused on pulp production per hectare, looking not only
at the volumetric production of timber.
What we’re looking for is greater efficiency in converting wood into pulp.
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PLANEJAMENTO
• Conhecimento da infestação;
• Definições para o controle;
• Metodo de aplicação a
ser utilizado;
• Quantidade de isca a
ser adquirida.

05

A Suzano não possui plantio de
Eucalipto geneticamente modificado para fins comerciais em suas
áreas no momento.
E N TR E V I S TA | I N T ER VI EW

A empresa obteve, em 2015, por
meio da FuturaGene, sua subsidiária
dedicada à biotecnologia, a aprovação da CTNBio (Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança) para o
uso comercial de uma variedade de
eucalipto geneticamente modificado com aumento de produtividade,
considerado tão seguro quanto o eucalipto convencional. Após a aprovação, ampliamos os testes de campo
com cruzamentos desta variedade
com o objetivo de selecionar clones
adaptados a todas as diferentes regiões onde a Suzano atua.

05

• Alta atratividade;
• Pellets diferenciados;
• Aplicação georeferenciada;
• Rastreabilidade.

Are there already commercial genetically modified eucalyptus forests in
MS? Are there any expectations regarding large-scale production?

01
CAPACITAÇÃO

Suzano does not have genetically
modified eucalyptus plantations for
commercial use at the moment. In
2015, we obtained, through FuturaGene (our subsidiary dedicated to
biotechnology), the approval of the
National Technical Committee of Biosecurity (CTNBio) for the commercial
use of a range of genetically modified
eucalyptus with increased productivity,
considered as safe as conventional
eucalyptus. After the approval, we
expanded our field tests and crossings
with this range with the goal of selecting the most adapted clones for each
region where Suzano operates.

02
RESULTADOS

• Gestão do controle de
formigas cortadeiras;
• Maior eficiência no controle;
• Redução no custo
do controle;
• Máxima produtividade
florestal.

Equipe técnica altamente
qualificada para promover
ganhos de eficiência, uso
racional do formicida,
segurança no trabalho e
do meio ambiente.

03

04

06

What do you expect from the future
of Brazilian forestry in the short and
medium run?
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TECNOLOGIA
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Já existem plantios comerciais de
Eucalyptus geneticamente modificado
no MS? Há alguma expectativa para
plantios em larga escala?
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Nos últimos 30/40 anos o setor
deixou de apresentar produtividades na ordem de 25 para atingir
45 m³/ha/ano, 55 m³/ha/ano nas
melhores regiões. Este ganho de
produtividade financiou as transformações mais expressivas do setor
na modernização das condições de
trabalho, mecanização da colheita
florestal, implantação tecnológica
nos viveiros, na silvicultura e massivos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento. Saltos tão expressivos em produtividade são muito
difíceis de se repetir, há limitações
físicas dos sites produtivos. Acredito
que a próxima revolução do setor
será tecnológica, para otimização
dos ativos na produção florestal e
ganho de eficiência. Quando falo de
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Over the last 30 or 40 years, the
sector went from productivity levels
of 25 to 45 m3/hectare/year, or even
55 in the best regions. This gain in
productivity financed the sector’s
most expressive transformations.
The modernization of working conditions, mechanization of forestry
harvest, technological implementation in nurseries and in silviculture
and massive investments in research
and development. Such expressive
leaps in productivity are very hard to
repeat, as the productive sites have
physical limitations.
I believe the next revolution in
forestry will be technological, in the
optimization of assets in forest production and efficiency gains. When
I say technology I don’t mean only
computers, drones and advanced
software, but new molecules, studies
in data analytics, biotechnology, professionals with new levels of training
and an agile work model, with faster
and more solid decision making.

tecnologia não se trata apenas de
computadores, drones, softwares
avançados. Falo em novas moléculas de insumos, estudos em data
analytics, biotecnologia, profissionais com formação diferenciada e
um modelo de trabalho ágil, com
tomada de decisões mais embasada
e mais rápida.
Isto trará competitividade ao setor
e proporcionará seu crescimento. Em
consequência da escala adquirida,
teremos atração para fornecedores e
parceiros com novos investimentos.
Hoje, pelo tamanho do setor, ainda
seguimos e adaptamos muita tecnologia e maquinário do setor agrícola
e sucroalcooleiro. Há, sim, grandes
sinergias entre estes negócios, mas
desenvolvimento em produtos, máquinas e soluções focados na Floresta
é o que acredito que elevará o setor
para o próximo patamar.

"Being a part of this
process has been a
great experience."
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O que você espera do futuro do setor
florestal brasileiro a curto e médio
prazo?

This will bring greater competitiveness to our sector and provide
its growth. As a consequence of the
scale we’ve reached, we will attract
suppliers and partners with new investments. Today, due to the size of
our sector, we still follow and adapt
technologies and machines from the
agriculture and sugarcane sectors.
There is indeed great synergy between these sectors, but I believe the
development of products, machines
and solutions focused on the forest
will bring the sector into a new level.
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SERRARIAS
D E P O N TA
APESAR DO DÉFICIT TECNOLÓGICO
DAS SERRARIAS DE PEQUENO E MÉDIO
PORTE BRASILEIRAS EM RELAÇÃO
M A D E I R A | T I M BER

GRANDES EMPRESAS BRASILEIRAS,
NOVAS SOLUÇÕES VÊM CHEGANDO
AO MERCADO BRASILEIRO PARA
TRAZER GRANDES AVANÇOS À CADEIA
PRODUTIVA DA MADEIRA.

E

m nações de grande tradição florestal e madeireira
como a Alemanha e os
países nórdicos, tecnologias de
altíssimo nível de especialização
já são realidade mesmo em empreendimentos de menor porte.
É o caso da indústria da madeira, em especial das serrarias,
que frequentemente empregam
tecnologias de grande eficiência
e precisão, como tomógrafos 3D
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para análise de toras e processos
altamente automatizados.

CUTTING-EDGE SAWMILLS
ALTHOUGH THERE IS A TECHNOLOGY
GAP BETWEEN SMALL AND MEDIUM SIZED
BRAZILIAN SAWMILLS COMPARED TO
THEIR FOREIGN COUNTERPARTS, NEW
TECHNOLOGIES ARE COMING TO THE
NATIONAL MARKET TO GREATLY ADVANCE
THE TIMBER PRODUCTION CHAIN.

No Brasil, contudo, as mais
avançadas novidades tecnológicas para serrarias são utilizadas
apenas nas maiores empresas do
setor. Nas serrarias de médio e
pequeno porte, há um déficit tecnológico significativo em comparação a países com indústrias
madeireiras mais consolidadas.
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Crédito: Ricardo Malinovski

ÀS SERRARIAS ESTRANGEIRAS E ÀS

I

n countries of great forestry and
logging tradition, such as Germany
and the Nordic countries, technologies of a high level of specialization
are already a reality even in smaller
businesses. Such is the case of the
timber industry, especially sawmills,
which frequently use technologies of
great efficiency and accuracy, such as
3D tomography for log scanning and
highly automated processes.

“Quando falamos de tecnologia de ponta no mundo, estamos
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falando de altos investimentos e
altas produções. Isso no Brasil se
aplica apenas a algumas poucas
gigantes do mercado. De forma
geral, o mercado brasileiro é composto em sua maioria por pequenas
e médias empresas. Aos poucos, os
fabricantes de máquinas estão aplicando mais e mais sistemas automáticos de produção, buscando aos
poucos ir se adequando às tendências de mercado, mas esbarram na
falta de alta tecnologia nacional e
no alto custo de importação destes
componentes, fazendo com que

este processo se torne mais lento”,
explica Jonathan Taborda, gerente
comercial de equipamentos da Mill
Indústria de Serras Ltda.

In Brazil, however, the most advanced
technological updates for sawmills are
only used in the biggest companies in the
market. In medium sized or small sawmills, there is a significant technology gap
compared to countries where the timber
industry is better established.

of small and medium-sized companies.
Little by little, machine manufacturers are
applying more automated production
systems, looking to gradually catch up to
market trends, but they face challenges
in the lack of high domestic technology and the high import costs for these
components, making the process slower,”
explains Jonathan Taborda, commercial
manager of Mill Indústria de Serras Ltda.

Jakson Fabiani, gerente comercial da Vantec Indústria de Máquinas,
explica que são poucas as linhas no
Brasil com alta tecnologia empregada, porém há o uso de tecnologias
intermediárias mais adequadas ao
público brasileiro que vêm trazendo
resultados surpreendentes.

Desafios e oportunidades

está relacionada a uma série de fatores de mercado, dinâmica que pode
vir a ser alterada no futuro. De forma
geral, segundo Taborda, a mão de
obra nesse setor ainda é de baixo
custo (apesar de estar aumentando),
e na hora de calcular o payback de
um investimento em um projeto de
automação, as empresas percebem
que pode levar muitos anos para
haver retorno, e a maioria acaba optando por modelos mais mecânicos
e menos eletrônicos.
Contudo, ele alerta que já estamos vendo algumas empresas de

Brazil with the newest technology, but
there is the use of intermediate technology, more adapted to the Brazilian public,
which have brought surprising results.

the closer we get to the highly developed
automation in the great lines,” he says.

“In more developed countries, the
use of 3D scanners and extremely precise
controls result in a competitive edge in
terms of production and yield, but this
condition isn’t specifically the most suitable for every model. What we must keep
in mind is that we have great potential
for the domestic industry, and the more
we insist on automating our base lines,

The technology problem in small and
medium-sized Brazilian sawmills are related to different market factors, the dynamics of which could be altered in the future. Overall, according to Taborda, labor
in this sector is still cheap (even though
labor costs are growing), and when it’s
time to calculate payback on investments
on automation projects, companies realize it could take many years for financial
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A defasagem tecnológica nas pequenas e médias serrarias brasileiras
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“Nos países mais desenvolvidos, o
uso de scanners 3D e controles extremamente precisos dão um toque

diferenciado tanto em termos produtivos quanto de rendimento, porém
esta condição não é especificamente a mais indicada para todos os
modelos. O que precisamos ter em
mente é que temos muito potencial
na indústria nacional e, quanto mais
insistirmos em automação nas linhas
de base, mais próximos chegamos
das automações evoluídas das grandes linhas”, resume.

“When we’re talking about cutting-edge technology in the world, we’re
talking about high investments and high
production. This, in Brazil, is only applicable to a few market giants. Overall,
the Brazilian market is mostly composed
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Jakson Fabiani, commercial manager
of Vantec Indústria de Máquinas, explains
that there are few production lines in

Challenges and opportunities
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tecnologia nacionais se movimentando cada vez mais nesse novo
caminho, trazendo ou reprojetando
tecnologias já existentes lá fora e
tentando adaptá-las à nossa realidade, o que poderia eventualmente
resultar na produção e comercialização de equipamentos nacionais mais
modernos e a custos mais acessíveis.

De fato, é na própria cadeia de
gestão que estão ocorrendo mudanças que deverão levar à incorporação de tecnologias existentes
ou ao desenvolvimento de novas
ferramentas e equipamentos.

Case: Vantec
A Vantec é uma empresa com
56 anos de história, especializada
no desenvolvimento e fabricação
para equipamentos para a indústria madeireira. Ainda, a empresa
trabalha com projetos especiais,
desenvolvendo tecnologias com a
indústria nacional para chegar a um
incremento produtivo considerável.
Recentemente, dois cases de
sucesso exemplificam a inovação
tecnológica desses projetos e seus
resultados. “Aplicamos um contro-
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“A mudança que está ocorrendo na maturidade da indústria

madeireira talvez seja forjada por
todas as dificuldades de se trabalhar no Brasil, mas também vem
formando uma geração de gestores de fábrica que estão lutando
dia a dia para melhorar seus processos com os recursos disponíveis. Aqueles que não estão levando a sério a otimização de suas
fábricas com certeza serão engolidos pelos custos. A serraria de
hoje é embasada em gestão. Não
é mais um negócio de amadores”,
argumenta o gerente comercial de
equipamentos da Mill.
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“Temos visto que os clientes
buscam por soluções que garantam qualidade no produto e aceleração dos processos. Cada vez
mais é considerada uma análise
de payback ao invés de apenas o

investimento inicial. Desta forma,
vemos uma indústria madeireira mirando o desenvolvimento e, mesmo nos períodos abaixo do ideal,
ainda buscando ser mais eficientes
e reduzir os custos operacionais”,
diz Fabiani, da Vantec.

However, he stresses that we’re already
seeing some Brazilian technology companies going down that new road, bringing or
redesigning technologies already established abroad and trying to adapt them to
our reality, which could eventually lead to
the production and commercialization of
more modern national machinery, at more
competitive prices.
“We’ve seen clients looking for solutions that will ensure increased product
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The changes taking place as the timber industry matures may be results of
all the difficulties of working in Brazil, but
have also been formed by a generation
of factory managers fighting day by day
to improve their processes with the available resources. Those not taking factory
optimization seriously will certainly be
swallowed by costs. Today’s sawmills are
based on management. It is no longer
an amateur business,” argues Mill’s commercial equipment manager.

quality and faster processes. More and
more, a payback analysis is considered instead of only the initial investment. Thus,
we see the timber industry aiming for
development and, even in periods below
the ideal figure, still looking to be more
efficient and reduce operation costs”,
says Vantec’s Jakson Fabiani.
Indeed, it is at the management level
that many changes are taking place,
which should lead to the consolidation of
existing technologies or the development
of new tools and equipment.
Crédito: Ricardo Malinovski

return, and most end up choosing more
mechanical and less electronic models.
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modelo (baixa produção/mercado
interno), mais de R$ 50.000,00
de incremento produtivo mensal”,
detalha Jakson Fabiani.

efit is decreased operation times, which
can be reduced by up to 8 seconds per
minute at certain production steps, and it
could result, in a line of this model (low
production/domestic market), in over
BRL 50,000.00 in monthly production
increase,” details Jakson Fabiani.

gauge servomotors, ensuring low thickness variation, even with a 50% increase
in processing speed compared to the
previous best line, reaching up to 180
linear meters per minute of processing. A
system with two additional servomotors
controls the angle of the knife and the
car, keeping the tool’s area of contact
with the wood always in the ideal position. Data is collected and standardized
so that even a change in plank thickness
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No segundo caso, a Vantec
desenvolveu, para as linhas de laminação (torno laminador) da nova
geração, chamada High Speed,
um sistema de controle de avanço
simultâneo dos servo-motores da
bitola, garantindo uma baixa variação da espessura, mesmo com um
acréscimo de 50% na velocidade
de processamento da melhor linha
anterior, atingindo até 180 metros
lineares por minuto de processamento. Um sistema de mais dois
servo-motores controla a angula-
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le de ações no sistema do carro
porta toras que tira do operador
a maiorias das funções básicas,
detendo sua atenção à gestão
produtiva (Controle por CLP e
inversores de frequência). Os comandos de avanço, retorno, bitola
ocorrem de forma ágil e automática na maior parte do tempo. O sistema controla também o esforço
dos motores e ajusta as velocidades garantindo uma bitola bastante uniforme. Outro atrativo é a
diminuição dos tempos de operação, que podem ser reduzidos
em até 8 segundos por minuto em
dado momento produtivo, o que
pode gerar, em uma linha deste

Case: Vantec
Vantec is a 56-year-old company
specializing in the development and
manufacture of equipment for the timber
industry. Moreover, the company works
with special projects, developing technologies with the domestic industry to reach
significant production growth.
Recently, two successful cases
showcase the technological innovation
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of these projects and their results. “We
applied an action control system in the
log carrying car, relieving the operator
of more basic duties and allowing them
to focus on productive management
(Control via CLP and frequency inverters).
Advancement, return and gauge controls
happen swiftly and automatically most of
the time. The system also controls engine
effort and adjusts working speed, ensuring a more uniform gauge. Another ben-

In the second project, Vantec developed, for their new generation High
Speed lamination lines, a simultaneous
advancement control system for the
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ção da faca e do carro, mantendo a
área de contato da ferramenta com
a madeira sempre na posição ideal.
As informações são parametrizadas
e mesmo uma mudança da espessura da lâmina a ser processada
não interfere no funcionamento.
Uma terceira parte do software
controla o tempo efetivo de operação, rendimento e produtividade de
cada tora e produção geral, mantém histórico no sistema, controla
quantidade e motivos de paradas.
O sistema de corte (guilhotina) possui sistema de faca tensionada com
dois rolos de apoio. O controle de

corte se dá pelo mesmo software
interligado a dois servo-motores,
que permitem atingir a marca de
1.200 golpes por minuto.

does not interfere in the workings of
the system. A third part of the software
controls effective operation times, yield
and productivity for every log, general
production, keeps a history in the system, controls the number and reason
for technical stops. The cutting system
has its own tensioned knife system with
two support feeders. The cutting control works with the same software linked
to two servomotors, which reach up to
1,200 strikes a minute.

stops due to tool breakage (sawmills),
grain size and electronically activated
clutches for forest chippers.

Além destes dois projetos, a
empresa também trabalha com
controles de paradas por quebras
de ferramentas (serrarias), controle
de granulometria do chip e embreagens acionadas eletronicamente
em picadores florestais.

Case: Mill Indústrias

Continuando o trabalho de
desenvolver equipamentos de
maior rendimento para a indústria
nacional, a Mill passou a trabalhar
na área de secagem de madeiras,
desenvolvendo Túnel de Secagem
Contínuo e Estufas Estáticas de alto
rendimento, oferecendo redução
de custos no processo de secagem
com excelente qualidade de secagem da madeira. Junto ao cliente,
a empresa desenvolve estudos para
M A D E I R A | T I M BER

São três as principais unidades
de negócio da companhia, setorizadas na mesma fábrica: o setor de
equipamentos (máquinas avulsas e
projetos de serraria completos); o

segmento de caldeiras (caldeiras,
secadores de madeira, estufas, túneis
de secagem, silos e autoclaves); e a
linha de serras especializadas.
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A Mill está no mercado há 23
anos e foi criada para encontrar
soluções viáveis para o mercado

madeireiro, desenvolvendo equipamentos robustos de fácil manutenção e padronizando peças e sistemas. A empresa aplica um sistema
de corte com serras estreitas de
alta precisão, que proporcionam
alto aproveitamento na conversão
tora/madeira, aumentando a rentabilidade dos clientes ao usar menos
matéria-prima com maior volume
de madeira serrada.

Aside from these two projects, the
company also works with controls of
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Case: Mill Indústrias
Mill has been in the market for 23
years and was created to find viable solutions for the timber market, developing
robust equipment of easy maintenance
and standardizing components and
systems. The company applies a cutting
system with narrow, high precision saws,
which provide high yield in log/wood
conversion, increasing profitability, as

clients use less raw materials, obtaining a
higher volume of sawn timber.
The company works on three main
fronts, located at the same plant: the
equipment sector (specific machines and
complete sawmill projects); the boiler
sector (boilers, timber dryers, hothouses,
drying tunnels, silos and autoclaves); and
the specialized saw line.
Continuing the goal of developing
equipment of better performance for the
domestic industry, Mill began to work on
timber drying, developing the Continuous

Drying Tunel and Static Hothouses of
high output, providing cost reduction in
drying processes while maintaining great
quality. Along with the client, the company develops studies for optimizing all processes, analysing raw materials and the
product range to provide an optimized
cutting project.
“After this process and the sawmill’s
layout are defined, we carry out a study
of factory displacements, in which we optimize different sectors aiming to obtain
gains in displacements (log stocks, sawmills, biomass storage facilities, boilers,

29

timber dryers and more)”, says Taborda,
commercial equipment manager.

International Timber Week
These and other trends will be discussed at the 3rd International Timber
Week, a series of events taking place in
Curitiba from September 10 to 13th, 2019.
The main event is Lignum Latin
America is a trade fair focused on wood
Transformation, Beneficiation, Preservation, Energy, Biomass, Forest Manage-
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Estas e outras tendências serão
discutidas na terceira edição da
Semana Internacional da Madeira,
série de eventos que ocorrem em
Curitiba (PR) de 10 a 13 de setembro deste ano.
O evento principal é a Lignum
Latin America, feira focada na
Transformação, Beneficiamento,
Preservação, Energia, Biomassa,
Manejo Florestal e Uso da Madeira.
A cada edição, a Lignum apresenta

soluções, lançamentos e tendências para o setor industrial madeireiro e florestal de forma estática e
dinâmica. A Vantec e a Mill são dois
dos mais de 100 expositores esperados para a feira.
A Lignum Latin America
éo
principal evento da SIM, que reúne
além da feira eventos técnicos que
têm como propósito proporcionar
aos participantes a melhor atualização sobre o mercado madeireiro em todos os seus componentes. São eles: o 3º WoodTrade

Brazil,
o 3º Encontro Brasileiro
de Biomassa e Energia da Madeira,
o 2º ProWood,
o GIS Forest
e o Floresta 4.0 .
A realização dos eventos,
durante a terceira Semana Internacional da Madeira, proporcionará uma verdadeira integração
do setor industrial madeireiro. A
sinergia entre os diferentes players
novamente mostrará o Poder da
Madeira para o mercado nacional
e internacional.
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“Após definido este processo e
o layout da serraria, fazemos um
estudo de movimentação geral
de fábrica, em que otimizamos
os setores buscando ganhos em
movimentação (estoque de toras,
serraria, depósito de biomassa de
venda e consumo, caldeira, secadores de madeira, enfardamento,
expedição)”, diz Taborda, gerente
comercial de equipamentos.

Semana Internacional
da Madeira

Crédito: Ricardo Malinovski

otimização de todos os processos,
analisando matéria-prima e grade
de produtos a fim de fornecer um
projeto otimizado de corte.

ment and Timber Use. With every edition,
the fair brings solutions, product launches
and trends for the industrial timber and
forestry sectors in static and dynamic
demonstrations. Vantec and Mill are two
of the roughly 100 exhibitors expected to
be present at the fair.

2rd ProWood,
GIS Forest
Energy,
and Floresta 4.0
– which have as
their main goal providing participants the
best opportunity for professional updating on the timber and wood protection
markets.

is the main
Lignum Latin America
event of the International Timber Week,
which also encompasses four technical
3rd
events – the 3rd Woodtrade Brazil,
Brazilian Meeting of Biomass and Wood

During the 3rd International Timber
Week, the events will provide the true
integration of the industrial timber sector.
The synergy between different players will
once again prove the Power of Wood to
the national and global markets.
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M

A garantia da produtividade dos
plantios florestais começa no uso de
mudas de qualidade e, para isso, as
etapas de produção devem ser monitoradas e desenvolvidas com o objetivo
de atingir o melhor resultado possível.

Crédito: Suzano

Atualmente, os viveiros vêm incorporando tecnologias de altíssima
especialização para trazer ganhos à
cadeia produtiva. É neste ponto que a
automação e robotização das atividades fazem a diferença.
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PEÇA CENTRAL DA CADEIA PRODUTIVA DA FLORESTA, OS VIVEIROS FLORESTAIS VÊM
INCORPORANDO NOVAS TECNOLOGIAS PARA ATINGIR NÍVEIS CADA VEZ MAIORES DE
PRODUTIVIDADE, FITOSSANIDADE E EFICIÊNCIA

De acordo com Robert van Arnhem, representante na América
Latina do Iso Group (empresa especialista mundial em Robot Vision,
com imenso know-how em estaqueamento e seleção 3D de mudas),
os viveiros robotizados possibilitam
melhorias constantes em qualidade,

AUTOMATED NURSERIES
A KEY COMPONENT IN THE FOREST
PRODUCTION CHAIN, FORESTRY
NURSERIES ARE INCORPORATING NEW
TECHNOLOGIES AND REACHING HIGHER
LEVELS OF PRODUCTIVITY, PLANT
HEALTH AND EFFICIENCY
S I LV I C U LTU R A | S I LVI C U LT U R E
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VIVEIROS
ROBOTIZADOS

ais do que apenas um ponto
de partida para o empreendimento florestal, os viveiros são
peça chave de toda a cadeia produtiva do setor de florestas plantadas.
A muda é, provavelmente, o insumo
mais importante na formação florestal. É nela que estão os resultados de
anos de investimento em pesquisa e
desenvolvimento realizados na busca
pelo material genético mais adaptado
a cada região de atuação.

M

ore than just the first stepping
stone for every forestry business,
forest nurseries are a key component
in the entire production chain of the
cultivated forest industry. Seedlings are
likely the most important asset in the
establishment of a forest. They carry
the results of years of investments in
research and development, carried
out in search of the most well adapted
genetic material to each region.
Ensuring forest productivity begins
in using quality seedlings, and thus
production steps must be monitored and developed with the goal of
reaching the best result possible.
Forest nurseries have been incorporating new technologies of high
levels of specialization, bringing gains
to the production chain. This is where
automation plays a big part.
According to Robert van Arnhem, representative in Latin America
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cada muda e dividi-las em
categorias que recebem
diferentes tratamentos.

Case: Suzano

“O interessante é que,
uma vez parametrizado, o
sistema usa o mesmo critério para todas as mudas, o
que não é possível em um
viveiro em que esta atividade é feita por vários diferentes profissionais, visto que,
neste caso, a análise é mais
subjetiva”, explica Grassi.

Após a fusão com a
Fibria, empresa que era referência em viveiros robotizados no Brasil, a Suzano
hoje possui viveiros com a
mais alta tecnologia presente no país. O conjunto
de câmeras, juntamente
com o sistema de visão
tridimensional que a empresa utiliza em seu viveiro
automatizado, foi desenhado para identificar 13 diferentes características de

of the Iso Group (a renowned
expert in Robot Vision, with
great know-how in staking
and 3D seedling selection),
automated nurseries allow for
constant increases in quality, a
reduction in the labor force, as
well as detection, identification
and data management.
These technologies involve
rigorous control of the produc-
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tion environment in all stages,
controlling factors such as temperature, air humidity, irrigation
volume, fertilizer volume etc.
“Selection and groupings over
the productive cycle, when carried out by robots and advanced
vision systems, minimize errors
and ensure reliability in the quality level we demand,” explains
Suzano’s executive forestry
manager Mario Grassi.

Case: Suzano
After the merger with Fibria,
which was the market reference for automated nurseries
in Brazil, Suzano now holds the
country’s most advanced nurseries. The camera set, together
with the 3D vision system the
company employs in its automated nursery, was designed to
identify 13 different characteris-

Outro grande ganho que
um viveiro com alto nível
de automação traz é a rastreabilidade dos processos.
Por estar equipado com
etiquetas de RFID (radio
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Essas tecnologias envolvem o controle rigoroso do
ambiente de produção em
todas as etapas, regulando
fatores como temperatura,
umidade do ar, quantidade
de irrigação e de fertilizantes aplicados etc. “As seleções e os agrupamentos no
decorrer do ciclo produtivo,
quando feitos por robôs
e sistemas avançados de
visão, minimizam erros e
garantem a confiabilidade
do nível de qualidade que

exigimos”, explica o gerente
executivo florestal da Suzano, Mario Grassi.

Crédito: ISO Group Agri Systems BV

redução na mão-de-obra
necessária, detecção e
identificação e gerenciamento de informações.

tics in every seedling and divide
them into categories for different treatment.
“What’s interesting is that,
once standardized, the system
uses the same criteria for every
seedling, which isn’t possible
in nurseries where this activity
is carried out manually, as their
analyses tend to be more subjective,” explains Grassi.

35

De acordo com o gerente executivo florestal, a
Fábrica de Mudas da Suzano – Unidade Três Lagoas é
a única que utiliza este nível
de automação e robótica

As dificuldades estavam
ligadas ao ineditismo do
projeto, que foi idealizado praticamente do zero,
com a importante decisão
de manter 100% da produ-

Another major gain a forest
nursery at such a high level of automation brings is process traceability. As the nursery is equipped
with RFID tags and readers in all
production stages, the company
is able to obtain a large amount
of data collected and stored at a
high level of reliability. This database is a rich source for the use of
data analytics tools, which further
improve the processes involved.
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According to their executive forestry manager, Suzano’s
Seedling Factory – Três Lagoas
Unit is the only one using this
level of automation and robotics for the production of
eucalyptus seedlings in the
world, which has made the
project a unique and complex
investment. In order to achieve
this high level of technology,
Suzano looked for reference in

ção de mudas em tubetes
biodegradáveis, reduzindo o impacto ambiental e
aumentando a eficiência do
processo automatizado.

the tools used in flower production in the Netherlands, and
ended up adapting them for
use in forestry.
Difficulties were tied to the
project’s uniqueness, practically conceived from scratch,
with the important decision of
keeping 100% of the production
in biodegradable rolls, reducing environmental impact and

Nesse viveiro, a Suzano
possui duas linhas tecnológicas. A primeira é física,
com hardware aplicado e
adaptado: esteiras e trilhos
com acionamento e mais
de 3.000 rotas automáticas, 18 robôs Denso SCARA
para movimentação das
mudas, 18 câmeras Blaser
para seleção automatizada,
controladores programáveis
Rockwell, além de mais de
.1000 sensores e leitores.
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para produção de mudas
de eucalipto no mundo,
o que torna o projeto um
empreendimento com alto
grau de ineditismo e complexidade. Para obter esse
alto grau de tecnologia, a
Suzano buscou referência
nas ferramentas utilizadas
na produção de flores na
Holanda, e acabou por
adaptá-las para a produção
de mudas florestais.

Crédito: ISO Group Agri Systems BV
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frequency identification) e
leitoras no decorrer das etapas de produção, obtém-se
uma grande quantidade de
informações coletadas e
armazenadas com altíssimo nível de confiabilidade.
Este banco de dados forma
uma fonte riquíssima para o
uso de ferramentas de data
analytics, que aprimoram
ainda mais os processos
envolvidos.

increasing the efficiency of
automated processes.
In their nursery, Suzano has
two technology sets. The first
is physical, with applied and
adapted hardware: tracks and
conveyors and over 3,000 automated routes, 18 Denso SCARA
robots for moving the seedlings,
18 Blaser cameras for automated
selection, programmable Rock-
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Automação do futuro

well controllers, as well as over
1,000 sensors and readers.
Equally complex is the second line, made up of softwares
capable of managing all mechanisms in the nursery: computer
vision developed in Phython,
mobile application in ArcGIS’
Survey123 , irrigation control supervisory in an Elipse E3 platform,
logistics control developed in C#
in Microsoft’s Dot.Net platform.
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Crédito: Malinovski
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“É importante destacar
que, ao aplicar este nível
de tecnologia no viveiro, mudou-se o perfil de
profissional para atuar na
produção de muda. Hoje,

“It is important to highlight
that, when we apply this level
of technology to a nursery, it
changes the profile of professionals needed for seedling
production. Today, aside from
the field and the nursery teams
and physiology technicians, we
need technicians in automation,
programmers and specialized
mechanics,” Grassi says. The
nursery currently produces

É certo que, embora já
existam tecnologias extremamente eficazes, ainda
há espaço para grandes
evoluções na silvicultura
para que sejam alcançados
níveis ainda maiores de
automação.

350,000 seedlings per worker
per year in an area of 4 hectares.

Future automation
Granted, extremely reliable
technology already exists, but
there is still room for great development in silviculture so that
even higher levels of automation
may be achieved.
Innovations in areas such as
artificial intelligence and Big Data

Inovações em áreas
como inteligência artificial
e Big Data analytics permitirão não apenas um
maior grau de automação
dos processos hoje mecanizados ou manuais, mas
também o tratamento e
análise de informações
cruciais em larga escala,
priorizando produtividade e
fitossanidade. Ainda, como
no case da Suzano, muitas
soluções poderão surgir do
uso criativo de tecnologias
desenvolvidas para outras
indústrias, já consolidadas
em diferentes mercados.
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além da equipe de campo,
dos viveiristas e técnicos
em fisiologia, precisamos
de técnicos em automação,
programadores e mecânicos especializados”, relata
Grassi. Hoje, o viveiro produz mais de 350 mil mudas
por funcionário/ano numa
área de 4 hectares.

Uma segunda tecnologia igualmente complexa é
a aplicação dos softwares
que gerenciam todos os
mecanismos do viveiro:
visão computacional desenvolvida em Phython, aplicação mobile no Survey123
do ArcGis, supervisório do
controle de irrigação em
plataforma Elipse E3, controlador logístico desenvolvido em C# na plataforma
Dot.Net da Microsoft.

“Para os viveiros florestais do futuro, podemos

analytics may allow not only a
higher level of automation in processes that are still mechanized
or manual, but also in analysing
crucial data in a large scale,
prioritizing productivity and plant
health. Moreover, as the Suzano
case shows, many solutions may
come from the creative use of
technologies developed for other
industries, already established in
different markets.
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realizado manualmente
atualmente, já há um robô
estaqueador em desenvolvimento na empresa, tecnologia que está próxima
de se tornar operacional.

Mesmo em um viveiro
de alta tecnologia como
o da Suzano, o manejo e
a coleta de mini cepas no
minijardim ainda são realizados de forma manual,
processo que poderá ser
automatizado no futuro
com o desenvolvimento da
devida tecnologia. Por sua
vez, para o estaqueamento
das mini cepas, também

Para as empresas florestais, a grande questão
é o trade-off entre custo/
risco vs. inovar e manter
a competitividade. Neste
cenário, a tecnologia deve
continuar a evoluir exponencialmente e se tornar
cada vez mais acessível, e
os viveiros robotizados são
certamente parte do futuro do setor florestal.

“For the forest nurseries of the
future, we can expect advancements such as the identification
of growth curves per area and
phenotyping of high technology,”
summarizes Robert van Arnhem.
Even in a highly advanced
nursery such as Suzano’s, collection of mini-stumps in the
garden is still carried out manually, a process that could be
automated in the future with the
development of the right technology. On the other hand, stak-
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esperar elementos como
identificação de curva de
crescimento por área determinada e fenotipagem
de alta tecnologia", resume
Robert van Arnhem.

ing is also carried out manually,
but there is already a robot being
designed at the company for this
activity, a technology that could
soon be operational.
For forestry companies, the
big question is the trade-off between costs/risks vs. innovation
and competitiveness. In this scenario, technology should evolve
exponentially and become more
accessible, and automated nurseries are certainly a part of the
future of forestry.

Montanhas e florestas:

mundo
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florestal
TODO MÊS, A COLUNA MUNDO FLORESTAL

P

aís mundialmente conhecido por
ter grande parte de seu território
dominada por montanhas, a Áustria
é também um dos grandes exportadores
mundiais de produtos derivados da madeira. Em meio à imponente cordilheira
dos Alpes, o manejo florestal austríaco é
um exemplo de expertise, tecnologia e
sustentabilidade.

FORESTRY
WORLD

APRESENTA O SETOR FLORESTAL DE
UM PAÍS DIFERENTE, COM FOCO NOS
GRANDES PLAYERS MUNDIAIS E MERCADOS
EMERGENTES. CONFIRA!

EVERY MONTH, THE FORESTRY WORLD

De acordo com a plataforma Forest
Atlas, a indústria exportadora de produtos derivados da madeira é bastante
desenvolvida no país, que se beneficia
do livre comércio com outros países da
União Europeia, principalmente Itália e
Alemanha, os maiores consumidores
dessa classe de exportação austríaca. Segundo os dados coletados, são
processados e exportados 7 milhões
de toneladas de produtos madeireiros
austríacos anualmente.

COLUMN PRESENTS THE FORESTRY
SECTOR OF A DIFFERENT COUNTRY,
FOCUSING ON GREAT WORLD PLAYERS
AND EMERGING MARKETS. READ ON!

Cerca de 46,2% do território do
país (que cobre uma área de apenas
83,879 km2) é coberto por florestas.
Desses 46,2% (ou 3.878.000 hectares),
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O setor florestal austríaco

Mountains and forests: the
Austrian forestry sector

A

side from being a world-renowned nation dominated by
mountains, Austria is also one of
the world’s leaders in wood product
exports. Right in the middle of the
majestic Alps, Austrian forest management is an example of expertise,
technology and sustainability.
According to Forest Atlas, the
wood products export industry is
quite developed in Austria, benefiting from free commerce with other
European Union countries, especially Italy and Germany, the biggest
consumers of Austrian wood product
exports. According to the data, 7 million tons of Austrian wood products
are exported annually.
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Com forte ênfase à sustentabilidade
dos empreendimentos florestais, o Ato
Florestal Austríaco determina os princípios básicos para a exploração florestal
no país: conservação da área florestada
e do solo; preservação de florestas para
que a capacidade produtiva do solo
seja garantida, bem como as funções
sociais e econômicas da floresta; garantir potencial produtividade para futuras
gerações; reflorestamento e tratamento
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reafforestation and special treatment
of protective and protection forests;
forest protection against pests, fires
and air pollution; general restrictions
related to harvesting; the obligation of
forest enterprises to employ trained
personnel; governmental support to
improve all effects of forests; forest
land use planning;; rules regulating
the use of forest seedlings and genetic material; supervision by government forestry authorities of forestry
rules and regulations.

Desde 1961, o Inventário Florestal
Austríaco, realizado pelo Instituto Federal de Pesquisa Florestal da Áustria,
avalia continuamente o estado de
desenvolvimento das florestas no país,
levantando dados acerca do modelo de

Since 1961 the Austrian Forest
Inventory, carried out by the Federal
Forest Research Institute, assesses
the state and development of forests.
The inventory covers the proportions
regarding ownership and types of for-
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3.044.000 ha são florestas comerciais.
As florestas produtivas, que representam as florestas comerciais somadas às
florestas de proteção ainda em desenvolvimento, representam 86% do total da
área florestada do país.

especial de florestas produtivas e de preservação; proteção contra pragas, incêndios e poluição do ar; restrições específicas a determinados volumes de colheita;
obrigação, por parte das empresas,
de empregar mão de obra qualificada;
apoio governamental ao segmento
florestal; planejamento do uso da terra;
regulamentos acerca do uso de mudas e
material genético; e supervisão por parte
das autoridades florestais competentes.

Roughly 46.2% of the country’s
territory (which totals only 83.879 km2)
is covered in forests. Of those 46.2%
(or 3,878,000 hectares), commercial
forests represent 3,044,000 hectares.
Productive forests, representing commercial forests plus protective forests
in yield, represent 86% of the total
wooded area in the country.
With a strong emphasis on the
sustainability of forestry businesses,
the Austrian Forestry Act sets the basic
principles guiding forest use in the
country: conservation of woodland
and forest soil; preservation of forests
so that the productive capacity of the
forest soil is ensured and the economical as well as social functions of
the forests are guaranteed; assure potential yields for further generations;
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Florestas austríacas
39%

4%
Empreendimentos privados
abaixo de 50 ha

Florestas de propriedade
da igreja

Private enterprises under 50 ha

Forests owned by the church

26%

6%
Empreendimentos privados
acima de 50 ha

Florestas de propriedade das
comunidades e províncias

Private enterprises over 50 ha

Forests owned by communities
and provinces
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9%

16%
Florestas comuns

Florestas federais

Common forests

Federal forests
Fonte: FAO
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propriedade e tipos de manejo florestal,
bem como tamanho dos talhões, distribuição das espécies plantadas, volume
de incremento anual, densidade das
estradas florestais, métodos silviculturais
aplicados e mais.

est management, size of the wooded grown area, distribution of tree
species and their composition, age
classes and growth classes, altitude,
inclination of the forest area, density
of skidding tracks, silvicultural treatments and more.

De acordo com o Inventário, as
florestas austríacas atingem incremento anual nos talhões produtivos de 31,4
milhões de m3. Como o volume de
colheita é, em média, 19,8 milhões de
m3, o setor florestal austríaco mantém os
empreendimentos sustentáveis para as
futuras gerações.

According to the Inventory, Austrian forests reach an yearly increment in productive stands of 31,4
million m3. As the harvest volume
averages about 19,8 million m3 a year,
the sustainability of the Austrian forestry sector preserves resources for
future generations.

PESQUIS A EM FOCO RES EA RCH I N FO CU S

PE SQ U I SA E M F OCO RESEARCH IN F OCUS

“Growth of Pinus glabra in Southern Brazil”,
no periódico Floresta (da UFPR).

Para saber mais sobre a metodologia e
os resultados obtidos, leia o artigo na íntegra clicando aqui.

Crédito: wikimedia

Os valores encontrados para o P. glabra
plantado na região estudada foram comparados aos índices atingidos pela espécie
em sua região de distribuição natural e aos
dados relativos a Pinus taeda no Sul do
Brasil. Por meio de medições dendrométricas anuais durante praticamente todo o

período estudado, especialmente aos 24
anos de idade, o crescimento e a produtividade da espécie são discutidos no artigo. O
estudo atestou o potencial comercial de P.
glabra na região Sul.

PINUS GLABRA

Pinus glabra

O

gênero Pinus representa as espécies de árvores mais plantadas no Brasil, após as espécies do gênero Eucalyptus. Entre as espécies mais cultivadas do gênero, P. taeda e
P. elliottii encabeçam a lista, responsáveis por abastecer diversos segmentos da indústria.
Embora não sejam muito estudadas,
outras espécies da mesma região de distribuição natural também podem apresentar
bom potencial de crescimento.
Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de diferentes características den-
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drométricas em espécimes de Pinus glabra
plantados no sul do Brasil ao longo de 24
anos de crescimento, os pesquisadores
Mário Dobner Jr., Marcos Felipe Nicoletti,
Nilton Sergio Novack Jr. e Glaucia Cota
Nunes publicaram um artigo intitulado

P

inus is the most planted tree genus in Brazil behind only Eucalyptus species. Among the most
planted pine species, P. taeda and P. elliottii lead the list and are responsible for supplying several
segments of the industry. Although other species from the same region of natural distribution are
not often studied, they may also present great growth potential.

With the goal of evaluating the development
of different dendrometric characteristics of
provenances of Pinus glabra grown in the highlands of south Brazil during 24 years of growth,
researchers Mário Dobner Jr., Marcos Felipe
Nicoletti, Nilton Sergio Novack Jr. and Glaucia
Cota Nunes published an article titled “Growth
of Pinus glabra in Southern Brazil”, in UFPR’s
Floresta journal.
The values obtained for P. glabra in the
studied region was compared with the ones
from its natural distribution region and with

data of P. taeda in south Brazil. By means of
annual dendrometric measurements during
almost the entire studied period, especially at
age 24 years, the growth and productivity of
the species are addressed in the paper. The
study confirmed the commercial potential of P.
glabra in the Southern region.
Find out more about the methodology and a
detailed analysis of the results by reading the full
article here.
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875

PRODUTIVIDADE
E BAIXO CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL

M A R K E T A N A LY S I S

O Komatsu 875 é um forwarder potente e versátil. Indicado para desbaste e corte
raso. É equipado com um motor diesel (252 hp) de projeto robusto e de durabilidade
comprovada nas mais rígidas condições ﬂorestais. Com força de tração de 214 kN,
tem toda a potência necessária. A caixa de carga é ampla e sua capacidade é de 16
toneladas. A manutenção é realizada de forma rápida e fácil. Se você procura um
forwarder que atende às necessidades do setor ﬂorestal e gera rentabilidade
sustentável a longo prazo, seu equipamento é o Komatsu 875.

MERCA
DOLÓ
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Perspectivas Econômicas
A N Á LI S E M E R C AO LÓ G I C A | M A R K ET A N A LY S I S

O Banco Central do Brasil (BCB) revisou
para baixo sua expectativa de crescimento
da economia brasileira para 2019, em boletim publicado em 28/06/19. Segundo o
BCB, a expectativa é de que o Brasil cresça
0,85% nesse ano, o que evidencia queda de
25% na previsão da Instituição comparativamente ao evidenciado no boletim anterior
(1,13%). Esta é a 18ª semana consecutiva de
redução nas previsões de crescimento do
PIB pelo BCB. Essa perspectiva está condicionada ao cenário de continuidade de
reformas e ajustes na economia brasileira
e incorpora expectativa de recuperação da
atividade econômica no restante do ano.

Taxa de Juros

MACROECONOMIC FIGURES
Economic perspectives: The Brazilian
Central Bank (BCB) states lower expectations for the growth of Brazil’s economy this year, in a document published
on June 28th. According to the BCB,
Brazil is expected to grow by 0.85%
this year, a 25% decrease in the Institution's forecast compared to the previous disclosed document (1.13%). This
is the 18th week in a row of lowered
GDP growth perspectives by the BCB.
This perspective is linked to a scenario
of continued economic reforms and
adjustments and incorporates expectations of economic resumption during
the remainder of the year.

inflação

Inflation: The IPCA (Ample Consumer

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Mai/19¹ foi de +0,13%,

National Prices Index) for May/19 reached
+0.13%, below the April/19 figure of
+0.57%. Accumulated growth in the last 12

O Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central, em reunião em Jun/19, manteve a taxa Selic em 6,50% ao ano. Desde
Mar/2018 o Comitê não altera tal taxa. O Relatório de Mercado Focus do BCB evidencia
a possibilidade de queda da taxa Selic para
5,50% a.a. no final de 2019.

Taxa de Câmbio
A taxa média cambial do Dólar Americano
(USD) comercial encerrou Jun/2019 em
BRL 3,86/USD, resultando em valorização
de 3,6% do Real (BRL) frente ao USD em
relação à taxa média de Mai/19 (BRL 4,00/
USD). No acumulado do ano, a moeda
norte-americana valorizou 3,1% frente ao
Real até Jun/2019.

months reached 4.66%, within the limits
of the official target for 2019, at 4.25%.
Economists in the financial market updated their forecast for the reduction of
the IPCA in June 2019 [not disclosed by
the time of this publication], from 0.24%
to -0.03%, according to a Focus Market
Report. The BCB’s Focus Market Report
shows estimates for the IPCA this year
went from 4.03% to 3.80%.

Interest rates: The BCB’s COPOM (Monetary Policies Committee) kept the basic
interest rate (SELIC) at 6.50% a year in its
meeting in June. The SELIC rate hasn't
been altered since March 2018. The
BCB'S Focus report shows the possibility
of a decrease in the SELIC rate to 5.50%
by the end of 2019.
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indicadores
macroeconômicos

abaixo da taxa de +0,57% de Abr/19. O
acumulado de 12 meses atingiu 4,66%,
situando-se dentro do limite da meta oficial
do Governo para 2019, que é de 4,25%.
Economistas do mercado financeiro atualizaram previsão para a redução do IPCA em
Jun/19 [ainda não divulgado até o encerramento desta edição], de 0,24% para -0,03%,
conforme o Relatório de Mercado Focus.
No relatório do BCB, a estimativa do IPCA
para 2019 passou de 4,03% para 3,80%.

Exchange rates: In June/2019, average
USD commercial exchange rate closed
at BRL 3.86/USD, with a rate of appreciation of 3.6% from BRL to USD
compared to the May/19 average (BRL
4.00/USD). So far in 2019, the American currency has had 3.1% appreciation
compared to BRL.
¹ I IPCA for June/19 hasn’t been disclosed as for
the time of this publication

¹ I IPCA de Jun/19 não foi divulgado até a data de
fechamento desta edição.

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

tora de eucalipto Eucalyptus Timber

tora de pinus Pine Timber

mercado de produtos florestais
tendências e perspectivas

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

ÍNDICE DE PREÇO REAL DE TORAS DE EUCALIPTO E PINUS NO BRASIL (BASE JAN-FEV/14 = 100)
Real price for eucalyptus and pine index in brazil (basis jan-feb/14 = 100) 1

tora de eucalipto Eucalyptus Timber

tora de pinus Pine Timber

Os preços nominais de mercado de madeira
em tora de pinus no Brasil mantiveram-se
estáveis desde o último mês, com pressão
positiva em regiões com movimentação
prevista na demanda para os próximos meses. A oferta e demanda desta matéria-prima
no mercado da região Sul do Brasil, no médio-longo prazo, deverá apresentar alterações em função do movimento observado
com compra e venda de ativos florestais
entre empresas e cenários de demanda em
expansão. Esse movimento poderá impactar os níveis futuros de preços da madeira
em tora de pinus e eucalipto. Atualmente a
demanda está mais concentrada em sortimentos de tora fina.
Nos primeiros três meses de 2019, a exportação de compensado de pinus foi elevada
em função principalmente do benefício da
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FORESTRY PRODUCTS MARKET | TRENDS AND PERSPECTIVES

Comments on Pine Timber
Nominal market prices for pine logs in
Brazil have remained stable since last
month, with positive pressure on regions
expected to have increased demand in
the coming months. Supply and demand
of this raw material in the South region of
Brazil, in the medium run, should present
changes due to sales and acquisitions of
forest assets between companies and a
scenario of growing demand. This movement could impact future price levels for
pine and eucalyptus timber. Demand is
currently concentrated for thin logs.
In the first three months of 2019, pine plywood exports grew mostly due to benefiting from tax exemption in the European
Union quota (annual quota of 650,000
m³ of pine plywood without a 7% tax in

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
O preço médio nacional da madeira em
tora de eucalipto permaneceu relativamente estável comparativamente ao mês anterior. Conforme evidenciado no comentário
acima (tora de pinus), a dinâmica de oferta
e demanda por madeira em tora (eucalipto
e pinus) poderá ser alterada no médio-longo prazo em função de novos anúncios de
investimentos industriais e de movimentos
de compra e venda de ativos florestais e de
madeira nas regiões sudeste e sul do Brasil.
Isso poderá refletir nos níveis de preços
desta matéria-prima no mercado regional.
Adicionalmente a este fato, o IBGE estima
que a safra agrícola de 2019 deve totalizar
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member countries). However, in the last
months (April–June/2019), the Brazilian
pine plywood industry has been going
through retraction in production levels
due to stagnated exports (international
market), a scenario which should remain
in July/2019, according to estimates by
the Brazilian Association of Mechanically
Processed Wood Industries (ABIMCI).

Comments on Eucalyptus Timber
Average national prices for eucalyptus
logs have remained relatively stable
compared to the previous month. As
evidenced by the comment above, the
dynamics of supply and demand for
timber logs (eucalyptus and pine) could
be changed in the medium and long run
due to new announcements for industrial investments as well as sales and
acquisitions of forest assets and timber
in the South and Southeast regions of
Brazil. This could reflect on prices for
this raw material at the regional level.
Additionally, the Brazilian Institute of
Geography and Statistics (IBGE) estimates
the agricultural harvest of 2019 to total
234.7 million tons, representing a pos-

234,7 milhões de toneladas, o que representa possível alta de 3,6% em relação ao
resultado de 2018. Essa perspectiva tende a
impactar na demanda for tora fina e lenha
principalmente para a secagem de grãos.
Nos cinco primeiros meses de 2019, o Brasil
exportou 6,9 milhões ton de celulose (US$
3,8 bilhões), o que representa acréscimo de
5% em volume e 9% em valor, comparativamente ao mesmo período de 2018, quando
se exportou 6,6 milhões de ton, equivalente
a US$ 3,5 bilhões. As exportações brasileiras
de celulose devem se manter em alta, o
que pode impactar na dinâmica de oferta e
demanda por tora fina nos principais centros
produtores de celulose.
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isenção de imposto da cota da União Europeia (cota anual de 650 mil m³ de compensado de pinus sem a incidência de imposto
de 7%, pelos seus países membros). Porém,
nos últimos meses (Abr-Jun/2019), a indústria brasileira de compensado de pinus tem
vivenciado retração nos níveis de produção
devido à estagnação nos níveis de exportação do produto (mercado internacional),
cenário este que deve permanecer em
Jul/19, conforme estimativas da Associação
Brasileira da Indústria de Madeira Processada
Mecanicamente (ABIMCI).

sible 3.6% rise compared to the 2018
results. This perspective tends to impact
demand for thin logs and firewood, especially for grain drying.
In the last five months of 2019, Brazil
exported 6.9 million tons of pulp (USD
3.8 billion), representing a 5% growth
in volume and 9% in value, compared
to the same period in 2018, when 6.6
million tons were exported, roughly
equivalent to USD 3.5 billion. Brazilian
pulp exports should remain high, which
could impact the dynamics of supply
and demand for thin logs in the main
pulp production centers.
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Implementos
em ação
ELEMENTOS ESSENCIAIS DE UMA COLHEITA DE MADEIRA PRODUTIVA,
A ESCOLHA POR UM CABEÇOTE DE HARVESTER DEVE LEVAR EM

Crédito: Log Max
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CONTA ASPECTOS COMO ROBUSTEZ E VERSATILIDADE.

ATTACHMENTS IN ACTION
ESSENTIAL ELEMENTS FOR PRODUCTIVE TIMBER HARVESTING, THE CHOICE
FOR A HARVESTING HEAD MUST TAKE INTO ACCOUNT ASPECTS SUCH AS
DURABILITY AND VERSATILITY.

58

I

n timber harvesting, one of
the most important factors in
ensuring efficient, safe, precise
and highly productive operations
is the choice for the attachment
best suited to each operation.
For maximum efficiency, harvesting heads – which can be
used with excavator adapted for
logging or purpose-built equipment – must be tough but agile,
as well as versatile and durable.
Such is the case of the
harvesting heads by Swedish

É o caso dos cabeçotes da fabricante sueca
Log Max, especializada em
implementos para colheita
de madeira. Desde o ano
2000, a empresa comercializa suas soluções no Brasil,
mas foi em agosto de 2018
que, motivada pelo foco total na satisfação do cliente,
a empresa lançou sua estrutura própria no país. Atualmente, a sede está localizada na região de Curitiba
(PR), com uma equipe de
15 pessoas dedicadas integralmente à satisfação do
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N

a colheita de madeira,
um dos mais importantes elementos para
garantir operações eficazes,
seguras, precisas e altamente produtivas é a escolha do
implemento mais adequado
à operação. Para máxima
eficiência, os cabeçotes
harvester – que podem ser
utilizados em máquinas-base adaptadas à atividade
florestal ou em máquinas
purpose-built – devem aliar
robustez a agilidade, bem
como trazer versatilidade e
durabilidade.

manufacturer Log Max, specialized in attachments for
timber harvesting. Since 2000,
the company sells their products in the Brazilian market,
but it was in August 2018 that
Log Max, motivated by a total
focus on client satisfaction,
launched their own structure
in the country. The headquarters are currently located in the
Curitiba area, with a team of 15
professionals fully dedicated to
client satisfaction. Moreover, the

59

company has a branch in Butiá
and plans for future branches in
Santa Catarina and Paraná.
“In terms of advantages,
the arrival of Log Max’s own
operations in Brazil allows the
company to directly reach consumers from the factory, with
a structure exclusively focused
on Log Max heads and more
competitive conditions. Log
Max heads are widely known

60

for their robustness and streamlined design, features that are
fundamental for operations in
Brazilian forests,” says Rodrigo
Contesini, Log Max’s general
manager in Brazil.
“With a population of 500+
heads sold in Brazil we have
proven that the products are
right for the market. With the
own organization we make
sure there is a long-term com-

"For maximum
efficiency,
harvesting heads
must be tough
but agile, as well
as versatile and
durable."

Entre a versátil gama de
soluções Log Max, a grande novidade é o cabeçote
Log Max 6000V, versão
aprimorada do campeão
de vendas 6000B, reprojetado para atender às
demandas do mercado.
Os principais avanços do
6000V incluem: atualização da função de medição
de comprimento para que
o sistema possa realizar a
melhor medição possível;
novos cilindros nas facas
de desgalhe superiores;
pinos substituíveis para o

mitment to take care of our
customers in the best possible
way,” adds Tom Sarin, CEO of
Log Max, who sees in Brazil a
strategic market for growth in
the coming years.
According to the CEO, the
goal is to make Log Max (along
with the recently acquired
brands Quadco and Southstar)
the main reference when clients
are choosing a logging attach-

cilindro do Link para simplificar a manutenção; e o
conjunto de corte True-Cut
218/318, o sistema de corte
mais ágil da Log Max.
“Nós recomendamos
que seja utilizado o sistema
True-Cut 318, pois possui
tensionamento automático
da corrente. A solução de
válvulas integradas ajusta
a velocidade da serra conforme o corte é realizado,
mantendo uma velocidade
constante de 40m/s. O True-Cut é regulado em fábrica e
não necessita de ajustes em
campo. Para que o True-Cut
funcione, é necessária uma
vazão de 200 L/min e uma
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“Em termos de vantagens, a chegada da operação própria da Log Max ao
Brasil possibilita atendimento direto da fabrica, estrutura
focada exclusivamente nos
cabeçotes Log Max e condições mais competitivas. Os
cabeçotes Log Max são amplamente reconhecidos por
sua robustez e simplicidade,
atributos fundamentais para
operar no perfil de florestas
brasileiras”, diz Rodrigo Contesini, gerente geral da Log
Max no Brasil.

de optar por um implemento
florestal, seja para colheita
CTL ou FT.

“Com uma população
de mais de 500 cabeçotes
vendidos no Brasil, nós comprovamos que os produtos
são apropriados para esse
mercado. Com organização
própria, garantimos o comprometimento a longo prazo
de cuidar dos nossos clientes
da melhor forma possível,”
corrobora Tom Sarin, CEO
da Log Max, que vê o Brasil
como um mercado estratégico para crescimento nos
próximos anos. De acordo
com o CEO, o objetivo é
tornar a Log Max (juntamente com as recém-adquiridas
marcas Quadco e Southstar)
a principal referência na hora

Crédito: Log Max

cliente. Além disso, a empresa conta com uma filial
em Butiá (RS) e planos para
outras filiais em SC e PR.

ment, whether for CTL or FT
timber harvesting.
Among their versatile range
of solutions, Log Max’s main
new product is the Log Max
6000V harvesting head, an
improved version of sales leader
6000B, redesigned to supply
the market’s demands. The
main advacements include: the
length measurement function
is updated to deliver the best
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Em termos de manutenção, diversas atualizações

possible measurement results;
new hydraulic cylinder for the
main knives; replaceable pins
for felling link cylinder to simplifying service and maintenance;
equipped with our smartest saw
218/318 TrueCut, Log Max’s
swiftest cutting system.
“We recommend the use of
the True-Cut 318 system, which
has automated chain tensioning.
The integrated valve solution
adjusts sawing speed as the cut
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Ainda, há a possibilidade
de equipar o cabeçote com
um kit de proteções XT, que
inclui um Link fundido e
placas de proteções reforçadas, permitindo que o novo
Log Max 6000V trabalhe nas
condições mais extremas,
da mesma forma que qualquer cabeçote da série XT.

is performed, keeping a uniform
working speed of 40 m/s. TrueCut is adjusted in the factory and
does not demand field adjustments. In order for the system
to work, there must be a flow
of 200 L/min and pressure of
250bar,” explains product specialist Vinicius Sbalqueiro.
To improve the frame’s durability and lifespan, changes were
made in the design of the measuring wheel hole. The Log Max

"Among their
versatile range
of solutions, Log
Max’s main new
product is the
Log Max 6000V
harvesting head."

6000V now has a more robust
structure in the measuring wheel
as well as for the roller arms. Additionally, to maximize head mobility, especially in steep slopes, the
tilt angle was increased by 5%.
In terms of maintenance,
several updates make this new
head more accessible to work
with. Access to lubrication
points has been facilitated and
lubrication can now be done
from safer positions. The frame
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Para aumentar a vida útil
da estrutura, o alojamento
da roda medidora foi totalmente reformulado. Agora,
o Log Max 6000V possui
uma estrutura mais robusta
tanto para a roda medidora
quanto para os batentes dos
braços de rolo. Ainda, com o
objetivo de maximizar a mobilidade do cabeçote, principalmente em operações em
áreas declivosas, o ângulo de
inclinação do cabeçote foi
aumentado em 5°.

tornam o novo cabeçote
mais acessível. O acesso
aos pontos de lubrificação
foi facilitado, e a lubrificação agora pode ser realizada em posições de maior
segurança. Já as mangueiras contam com novas
estruturas de proteção nos
dois lados.

Crédito: Log Max

pressão de 250bar”, detalha
Vinicius Sbalqueiro, especialista do produto.

has been equipped with new
hose protection on both the left
and right side.
There is also the possibility of
equipping the head with an XTkit, which includes a reinforced
casted felling link and a new
reinforced fixed protection plate,
allowing the new Log Max 6000V
to meet the demand of the
toughest operations just like the
other heads in the XT series.
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O tema central do congresso está
em sintonia com o trabalho que a ABAF
vem desenvolvendo na Bahia. “Além
de informar sobre importantes tópicos
para a diversificação e sustentabilidade
da atividade agropecuária, o objetivo da
ABAF é estimular a produção e processamento da madeira plantada. A Bahia
ainda não produz (e processa) a madeira plantada suficiente para atender
a demanda do estado e muito disso se
dá pela falta de conhecimento sobre

“Uso múltiplo sustentável” será
discutido em Salvador no IV
Congresso Brasileiro de Eucalipto

o setor. Trabalhamos, inclusive, para a
inclusão dos pequenos e médios produtores e processadores de madeira para
uso múltiplo, visando o atendimento da
demanda por móveis, peças e partes
de madeira na Bahia – hoje atendida,
na sua maior parte, por outros estados
brasileiros”, acrescenta Wilson Andrade,
diretor executivo da ABAF.
Mais informações: www.congressoeucalipto.com.br/index.php

“SUSTAINABLE MULTIPLE USE” WILL BE DISCUSSED IN
SALVADOR AT THE 4TH BRAZILIAN EUCALYPTUS CONGRESS

“

Sustainable multiple use” is the main theme of the 4th Brazilian Eucalyptus Congress, taking place on
August 7-8 at the headquarters of FIEB, in Salvador, Bahia. The event is held by the Bahia Association
of Forestry Companies (ABAF) and the Center for the Development of Agribusiness (Cedagro/ES).

“

Uso múltiplo sustentável” é o tema central do IV Congresso Brasileiro de Eucalipto
(IV CBE) que acontece em 07 e 08 de agosto na sede da Fieb, em Salvador (BA).
O evento é uma realização da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal
(ABAF) e do Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro/ES).
O objetivo principal é discutir e sugerir alternativas que removam os principais obstáculos ao desenvolvimento
do setor de florestas plantadas, bem
como mostrar os avanços tecnológicos
e as novas exigências de mercado e de
oportunidades de negócios. Destaque
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ainda, na abertura oficial do evento, para
o lançamento do Bahia Florestal 2019,
relatório que mostra um panorama
completo da cadeia produtiva de base
florestal no estado da Bahia (e com referências ao Brasil).

The main goal is the discussion of alternatives for removing the cultivated forests sector’s
main setbacks, as well as showing technological advancements and new market demands
and business opportunities. At the opening, the
Bahia Florestal 2019 report will be disclosed, a
document providing a full overview of the forestry production chain in the state of Bahia (with
references to the rest of Brazil).
The main theme of the Congress is in line
with the work ABAF has been developing in the
state. “More than just talking about important
topics for the diversification and sustainability of

agribusiness, ABAF aims to stimulate the production and processing of planted timber. Bahia still
does not produce nor process enough planted
timber to supply the state’s demand and much
is due to a lack of knowledge about the sector.
We work to include small and medium-sized
timber producers and processors for multiple
uses, with the goal of supplying demand for furniture and wooden parts in Bahia, which is now
mostly supplied by other states,” adds Wilson
Andrade, ABAF’s executive director.
For more information: www.congressoeucalipto.com.br/index.php
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No dia 17 de maio, dando continuidade às ações, foi realizado o Seminário de
Políticas Públicas para o Desenvolvimento
Florestal de Goiás, com o intuito de fortalecer o canal de diálogo do setor produtivo goiano e governo em prol de uma
política de estado. O evento foi realizado
no auditório da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Crédito: AGEF

No último ano, o trabalho evoluiu
para um documento com sugestões
para a política de silvicultura do estado,
intitulado “Diretrizes para a Promoção do
Desenvolvimento Florestal no Estado de
Goiás”, que foi entregue aos cinco principais candidatos ao governo de Goiás, em
evento especial na sede do SENAR.

Associação Goiana de Engenheiros
Florestais no projeto
"Sustentabilidade para Goiás"

O

Grupo Gestor da Silvicultura Goiana foi criado pelo SEBRAE dentro do projeto “Sustentabilidade para Goiás” e opera desde 2015, contando hoje com o próprio SEBRAE Goiás e FAEG, FIEG, SENAR, SENAI, UFG, AGEF e EMBRAPA. O grupo desenvolve
ações gratuitas com o intuito de fortalecer o setor florestal, com foco em capacitação
e crescimento dos profissionais envolvidos, principalmente produtores e técnicos.
Essa capacitação ocorre em eventos
periódicos com temáticas focadas na
silvicultura. Desde 2015, foram realizados
painéis de discussão e ensino em economia florestal, workshops variados, dias
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de campo com visitas a modais de produção a florestas plantadas e estações de
beneficiamento, palestras, pesquisas com
produtores, lançamento de documentos
técnicos e artigos em eventos.

GOIÁS ASSOCIATION OF FORESTRY ENGINEERS AND
“SUSTAINABILITY FOR GOIÁS”

T

he Silviculture Management Group of Goiás was created by SEBRAE in the “Sustainability for
Goiás” project in 2015, and now has the support of SEBRAE Goiás, FAEG, FIEG, SENAR, SENAI,
UFG, AGEF and Embrapa. The group develops free actions with the goal of strengthening forestry,
focusing on training professionals involved in the sector, especially producers and technicians.

These trainings take place in events focused
on silviculture themes. Since 2015, discussion
panels and learning programs on forest economy were held, as well as varied workshops,
field days with visits to productive stands and
beneficiation stations, lectures, surveys with
producers, launch of technical documents and
articles published in events.
Over the last year, their work evolved into a
document with suggestions for the silviculture
policies of the state, titled “Guidelines for the

Promotion of Forest Development in Goiás”,
delivered to the five main candidates to the
state government, at a special event in the SENAR headquarters.
On May 17th, continuing these actions, the
Seminary of Public Policies for the Forest Development of Goiás was held, with the goal of
strengthening dialog between the productive
sector in Goiás and the government. The event
was held at the State Secretariat for Agriculture,
Livestock and Supplies.
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MAPA aprova Plano
Nacional de Florestas
Plantadas

O

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento aprovou o Plano Nacional
de Desenvolvimento
de Florestas Plantadas
(PNDF). O plano tem
a meta de ampliar a
área de produção florestal em dois milhões
de hectares até 2030,
o que representa aumento de 20% sobre
a área atual.
A Portaria Nº 111,
que aprova o Plano,
foi assinada pela ministra Tereza Cristina
e publicada no Diário
Oficial da União desta
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quarta-feira (5), data
em que se comemora
o Dia Mundial do Meio
Ambiente. De acordo com a portaria, a
Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva de
Florestas Plantadas do
Ministério da Agricultura será responsável
por monitorar, avaliar
e atualizar o plano.
Com ações previstas para os próximos
dez anos, o Plano busca dar segurança jurídica para investimento
nas culturas agrícolas
de origem florestal,
desde o segmento

MAPA approves National Plan for
Planted Forests

T

he Ministry of Agriculture, Livestock and
Supplies has recently approved the National
Plan for the Development of Planted Forests,
with the goal of increasing the productive forest
area in 2,000,000 hectares by 2030, representing a 20% expansion of the current area.
Decree n.111, approving the Plan, was signed
by minister Tereza Cristina and published in the
Official Journal of the Union on June 5th, in celebration of the World Environment Day. According
to the Decree, the Ministry’s Cultivated Forests
Production Chain Department will be responsible
for monitoring, evaluating and updating the plan.
With actions established for the next 10 years,
the Plan aims to provide legal safety for invest-

fornecedor de insumos até o consumidor
final, além de reconhecer a importância
econômica, social e
ambiental do setor.
O coordenador-geral de Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar, João
Fagundes Salomão,
destaca que o setor
de florestas plantadas
pode se firmar como
uma atividade agrícola
que protege os recursos naturais. Ele acrescenta que mais da
metade da área de florestas plantadas tem
culturas certificadas

internacionalmente,
que observam a questão do manejo sustentável, da preservação
de recursos naturais
e adotam boas práticas socioambientais e
trabalhistas.
“O setor de florestas plantadas também
preserva. 90% de toda
a madeira para fins
industriais em todo o
Brasil vem de florestas
plantadas. Isso diminuiu muito a pressão
sobre as florestas primárias, é uma forma
indireta de preservar”,
destacou.

ment in forest cultures, from the asset providing
segments to the final consumer, as well as recognizing the key economic, social and environmental role of this sector.
The general coordinator of Support to the
Commercialization of Family Agriculture, João
Fagundes Salomão, states that the cultivated
forest sector can become an agriculture activity
which protects natural resources. He adds that
over half the planted forest area has internationally certified cultures, which follow sustainable
management guidelines for the preservation of
natural resources and adopt good social, environmental and labor practices.
“The planted forest sector also preserves.
90% of all timber for industrial consumption in
Brazil comes from planted forests, which greatly
diminishes pressure on native forests, indirectly
preserving them,” he added.
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Santa Catarina: frente
parlamentar para o setor
madeireiro

A

Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (Alesc)
criou recentemente
a Frente Parlamentar
de apoio aos setores
madeireiro, moveleiro,
celulose e silvicultura.
O objetivo é sugerir e
acompanhar as políticas públicas e obras
de infraestrutura que
garantam a competitividade logística e
o desenvolvimento
econômico sustentável dos segmentos.
O coordenador
da frente parlamen-
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tar, deputado Valdir
Cobalchini (MDB),
explica que é fundamental que o setor
tenha mais representatividade na esfera
legislativa. “Lançamos
a frente parlamentar
porque o setor da
cadeia produtiva da
madeira é muito importante para Santa
Catarina. São cerca
de 850 mil hectares
com florestas plantadas, 90 mil empregos
diretos e uma parcela
importante do PIB
catarinense.

Santa Catarina now has a Parliamentary Group for the timber sector

T

he Legislative Assembly of Santa Catarina (Alesc) has created the Parliamentary
Group for support to the timber, furniture,
pulp and silviculture sectors. The goal is to
suggest and follow up on public policies and
infrastructure work that ensure logistic competitiveness and the sustainable economic
development of these industries.
The group’s coordinator, state representative Valdir Cobalchini, explains that it is crucial
for the sectors to have more representativeness at the legislative level: “We started
this parliamentary group because the timber
productive sector is very important for Santa
Catarina. We have roughly 850,000 hect-

A ideia é que com
a frente parlamentar
o setor tenha representantes na esfera
legislativa para brigar por interesses
comuns. De acordo
com o coordenador
da frente parlamentar,
o setor precisa de um
porta-voz para tratar
de questões tributárias e legislativas, e
para fazer com que a
burocracia atrapalhe
menos. Ele reforça
que Santa Catarina
é um estado atrativo
para investimentos.
“São muitos municípios de nosso
estado onde a presença da madeira e
da cadeia produtiva
da madeira são muito

"O objetivo é acompanhar políticas
públicas e obras que garantam a
competitividade e desenvolvimento
sustentável."

expressivas. Diversas
empresas já estabelecidas no estado, estão
investindo, crescendo
e gerando mais empregos. Além disso,
temos conhecimento
que outras empresas e
grupos estão prospectando Santa Catarina,
que é um estado que
tem boa legislação
e incentivos fiscais”,
conta Cobalchini.
Outra ideia da
frente parlamentar
é fazer um levantamento dos projetos
de lei que estão em
andamento, tanto
no estado quanto no
Congresso Nacional,
para unificar pontos
em comum.

ares of cultivated forests, directly employing
90,000 people and making up a significant
part of the state’s GDP”.
The idea is for the parliamentary group
to act as representatives of the sector in the
legislative sphere and defend common interests. According to the group’s coordinator, the
sector needs a spokesperson to deal with tax
and legislative matters and to fight to reduce
bureaucracy. He stresses that Santa Catarina is
an attractive state for investors.
“There are many municipalities in our state
where the timber production chain is very expressive. Many companies are already established in the state and are investing, growing
and creating more jobs. Moreover, we have
information that other companies and groups
have been prospecting Santa Catarina, a state
with favorable legislation and tax incentives,”
Cobalchini says.
Another goal of the parliamentary group is
to map out current legislation projects, in the
state and in the National Congress, to identify
common ground.
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Komatsu Forest
acredita no Brasil

“

A Komatsu acredita no Brasil”. Foi
com esta frase que o
diretor executivo da
Komatsu Forest, Edson Leonardo Martini,
resumiu a apresentação que a empresa
fez à imprensa no
último mês. Acompanhado de Felipe
Schroeder Vieira,
gerente de marketing e vendas, Martini
mostrou a nova sede,
de 2.129 metros quadrados, e falou sobre
as ações que fazem
parte de uma estraté-
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gia de reestruturação
do segmento florestal
da Komatsu no Brasil.
Além das novas instalações em Pinhais
(PR); Três Lagoas (MS)
e Butiá (RS) também
terão novas sedes. Até
o ano que vem novas
filiais da empresa passarão a atender em
Santa Catarina, Paraná
e Minas Gerais.
Felipe Vieira lembrou que desde 2011 a
Komatsu Forest cresce
em média 15% ao ano
no Brasil. Segundo
ele, a implantação de

Komatsu Forest believes in Brazil

“

Komatsu believes in Brazil”. That was the
statement Leonardo Martini, Komatsu Forest’s
executive director in Brazil, gave to summarize
the company’s press conference on June 6th.
Accompanied by Felipe Schroeder Vieira, sales
and marketing manager, Martini showed the
new 2,129 m2 headquarters and discussed the
actions that make up Komatsu’s restructuring
strategy for the forestry sector in Brazil. Aside
from the new location in Pinhais (Paraná) there
will also be new branches in Três Lagoas (Mato
Grosso do Sul) and Butiá (Rio Grande do Sul). By
next year, new branches will be open in Santa
Catarina, Paraná and Minas Gerais.
Felipe Vieira stressed that Komatsu Forest has been growing an average of 15% a

um centro técnico
próprio de engenharia, implantado em
novembro do ano
passado, permite o
desenvolvimento de
projetos de acordo
com as necessidades
e desafios que o setor
florestal encontra no
Brasil. O gerente de
marketing e vendas
apresentou também
um equipamento para
o plantio de mudas
em larga escala. “Um
dos nossos focos está
na mecanização da silvicultura. Já temos um
protótipo em testes e
vamos disponibilizar
ao mercado ainda este
ano um equipamento
para plantar mudas”,
disse Felipe.

"Como parte da estratégia de
expansão da Komatsu Forest está a
aquisição da TimberPro."

Ainda como parte
da estratégia de expansão da Komatsu
Forest está a aquisição
da TimberPro, empresa americana fabricante de equipamentos
para colheita florestal,
que também atende o
sistema Full Tree (árvores inteiras). Até então
a Komatsu vinha atuando fortemente no
sistema Cut-to-Lenght,
que transforma a árvore em toras dentro da
área de corte.

year since 2011 in Brazil. He also said that the
implementation of an in-house engineering
technical center last November allows for the
development of projects according to the
needs and challenges forestry currently faces
in Brazil. The sales and marketing manager also presented a machine for large-scale
planting of saplings. “One of our focal points
is the mechanization of silviculture. We have
a prototype being tested and we are going to
make a planting machine available by the end
of the year,” he said.

A Komatsu Forest
será uma das expositoras da Lignum
Latin America,
que acontecerá de 11
a 13 de setembro, em
Curitiba (PR).

Lignum Latin America,
Sept. 11 to 13 in Curitiba.

Likewise, as a part of the expansion strategy, is the acquisition of TimberPro, American
manufacturer of machinery for timber harvesting, also offering equipment for Full Tree
harvesting. Up until now, Komatsu had been
more focused on the Cut-to-Length system.
Komatsu Forest is a confirmed exhibitor of
taking place from
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"O evento visa fomentar e
capacitar profissionais da
cadeia produtiva da madeira e
da construção."

My

WoodHome

My Wood Home

D

e 05 a 07 de novembro deste ano,
a cidade de Campo
Grande (MS) será o
local de realização
do My Wood Home.
De acordo com os
organizadores, estima-se receber cerca
de 800 participantes
de todo o país, tendo
como público-alvo
produtor rural, engenheiros agrônomos,
engenheiros florestais,
engenheiros civis, arquitetos, decoradores,
construtores, profis-
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sionais da construção
civil e estudantes.
O evento visa
“fomentar e capacitar
profissionais da cadeia
produtiva da madeira
e da construção neste
promissor e tecnológico sistema, a fim de
consolidá-lo no Brasil,
considerando que o
estado do Mato Grosso do Sul tem hoje
1.100.000 hectares
de florestas plantadas
de eucalipto, com a
possibilidade de fornecimento ininterrup-

My Wood Home

F

rom November 5–7th 2019, the city of
Campo Grande will host My Wood Home.
According to the organizers, roughly 800
participants from the whole country are expected, with the main target audience being
rural producers, agronomists, forestry engineers, civil engineers, architects, decorators,
builders, professionals in civil construction
and students.
The event aims to “foster and train professionals in the timber production chain and in
construction in this promising technological
system, with the goal of consolidating it in
Brazil, considering the state of Mato Grosso
do Sul currently has 1,100,000 ha of planted eucalyptus forests, with the possibility of

to de 700.000 m3 de
madeira nos próximos
anos”, explica Paulo
Cardoso, idealizador
do evento.
O projeto é dividido em três oportunidades de uso da
madeira na construção sustentável: o
sistema wood frame,
madeira de tronco de
eucalipto e de madeira engenheirada.
Cada tema será apresentado em dois módulos, seminários e
workshop, presenciais
e online. Nos Semi-

nários, para ministrar
palestras e debates,
estarão presentes os
maiores especialistas
dos diversos setores
envolvidos na cadeia
produtiva do Brasil.
Nos Workshops, os
participantes terão
a oportunidade de
acompanhar in loco
a construção de três
imóveis, um por sistema, com profissionais
do Brasil, Canadá e
Argentina.

ceaselessly supplying 700,000 m3 of wood
in the next years,” explains Paulo Cardoso,
responsible for the event.
The project is split into three opportunities
for timber use in sustainable construction:
the wood frame system, eucalyptus timber
logs and engineered timber. Each theme will
be discussed in two modules, seminars and
workshops, presential and online. At the Seminars, renowned specialists in the many segments involved in Brazil’s production chain will
give lectures. At the Workshops, participants
will have the opportunity of seeing in loco the
construction of three buildings, one representing each system, with Brazilian, Canadian and
Argentine professionals
For more information: www.mywoodhome.com.br

Mais informações:
www.mywoodhome.
com.br
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Suzano acaba de
lançar no mercado o Loop®, um
papel especialmente
desenvolvido para a
produção de canudos.
A novidade atenderá
o segmento global de
canudos, que atualmente é abastecido,
sobretudo, por fabricantes de canudos
plásticos.
O Loop® é um
papel reciclável, biodegradável e de fonte
renovável, produzido
a partir de eucalipto
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plantado para este fim
e certificado pelo FSC,
que garante o manejo
florestal responsável.
O papel para canudo
da Suzano vem para
atender a necessidade
do mercado e oferece
uma solução ecologicamente correta para
os mais diversos segmentos de negócios,
tendo como diferencial o fato de ser um
produto 100% brasileiro e que será comercializado nas regionais
de vendas da Suzano

Crédito: Suzano

Suzano lança papel
especial para produção
de canudos

Suzano launches special paper
for straws

S

uzano has recently launched Loop®, a
specially developed paper for straw production. The new product will supply the
global market for straws, which is still mostly
dominated by manufacturers of plastic straws.
Loop® is a recyclable, biodegradable
product of renewable origin, produced from
cultivated eucalyptus and certified by the
FSC, which ensures responsible forest management. Suzano’s paper straws are here to
supply market needs and provide an ecologically responsible solution for many diverse
business segments, with the highlight of
being a fully Brazilian product to be sold

estrategicamente
distribuídas por todo o
Brasil. A Suzano apresenta duas versões
do papel para canudo, com resistência e
durabilidade distintas,
visando atender o
consumo de diferentes tipos de bebidas.
O Loop® é resultado de meses de estudos da Área de Pesquisa e Desenvolvimento
da Suzano, visando
atender ao mercado
de canudos descartáveis, mercado esse

estimado em cerca de
nove bilhões de unidades por ano somente
no Brasil. “Estamos
buscando contribuir
cada vez mais com o
mercado, oferecendo
alternativas sustentáveis para os consumidores conscientes,
além de desenvolver
novos mercados
para a indústria de
conversão gráfica no
Brasil”, afirma Leonardo Grimaldi, Diretor
Executivo de Papel da
Suzano.

throughout the entire country. Suzano has
two versions of their paper for straws, with
different resistance and durability, for the
consumption of different types of beverages.
Loop® is the result of months of study
of Suzano’s R&D department, whose goal
was to supply the market for disposable
straws, estimated at roughly 9 billion straws
a year in Brazil alone. “We want to contribute
more and more with the market, offering
sustainable alternatives for conscious consumers, as well as develop new markets for
the graphic conversion industry in Brazil,”
says Leonardo Grimaldi, Suzano’s executive
paper director.
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novo Trimble
TDC600 é um aparelho de última geração que combina as
propriedades de um
smartphone às capacidades de um coletor
de dados com Sistema
de Navegação Global
por Satélite (GNSS)
para um Sistema de
Informações Geográficas (GIS), bem como
aplicações para inspeção em campo.
O aparelho utiliza
um sistema operacional Android 8.0 e tem
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um display de 15,2
cm com excelente
visibilidade mesmo
em condições de sol.
Ainda, o dispositivo
conta com um poderoso processador
de 2,2 GHz, 4 GB de
memória interna e
bateria otimizada para
durar um dia inteiro de
atividades. O Trimble
TDC600 foi projetado
para usuários de GIS
em uma ampla variedade de indústrias.
Com Wi-Fi, Bluetooth
4.1 e conectividade
4G LTE, os operadores

Crédito: Trimble

Trimble lança nova
geração de coletor de
dados integrado

Trimble releases next-gen integrated smartphone/GIS Data
Collector

T

he Trimble TDC600 handheld is an
ultra-rugged, all-in-one smartphone and
Global Navigation Satellite System (GNSS)
data collector for Geographic Information
System (GIS) and field inspection applications.
It features an Android™ 8.0 operating
system, bright sunlight-readable 6-inch
display, powerful 2.2 GHz processor, 4 GB
memory and an enhanced capacity all-day
battery. It is built for GIS users in organizations across a variety of industries. With
Wi-Fi, Bluetooth 4.1 and 4G LTE cellular connectivity that supports data and voice calls,

em campo podem
utilizar o aparelho
como qualquer smartphone comercial.
O TDC600 está
perfeitamente integrado às soluções de
coleta de dados da
Trimble – o software
Trimble TerraFlex e
Trimble Penmap para
Android – bem como
apps de terceiros,
como o Esri Collector para ArcGIS. Com
a certificação Google Mobile Services,
os usuários podem
utilizar as principais

funções Google e
acessar apps na Google Play Store para
personalizar o uso do
dispositivo.
De acordo com
a Trimble, há uma
crescente necessidade de ter profissionais
em campo equipados com ferramentas
capazes de captar e
computar uma ampla
gama de dados, com
maior eficácia e precisão, o que requer
métodos de coleta
de dados confiáveis e
eficientes.

field workers are able to use the TDC600 as
they would any consumer smartphone.
The TDC600 integrates seamlessly with
Trimble's data collection applications – Trimble TerraFlex software and Trimble Penmap
for Android software – as well as third-party
apps such as Esri Collector for ArcGIS. With
its Google Mobile Services certification, users
can run Google core applications and access
apps on the Google Play Store for personalization of their device.
Trimble indicates that the global mobile
workforce is growing and field personnel are
constantly tasked with capturing and computing large amounts of data in more places
with greater accuracy, requiring powerful and
reliable data collection methods.
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agosto

07

IV Congresso Brasileiro de Eucalipto
Quando | When: 07 e 08 | Onde | Where: salvador-ba, brasil
Info: http://www.congressoeucalipto.com.br/evento.php

SETEMBRO

10

gis forest
Quando | When: 10 e11 | Onde | Where: Sistema FIEP – Campus Indústria
Info: https://lignumlatinamerica.com/gis-forest/
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SETEMBRO

setembro

10

29

floresta 4.0
Quando | When: 10 e11 | Onde | Where: Sistema FIEP – Campus Indústria
Info: https://lignumlatinamerica.com/floresta40/

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/

SETEMBRO

outubro

10

14

WoodTrade
Quando | When: 10 e 11 | Onde | Where: Sistema FIEP – Campus Indústria
Info: https://lignumlatinamerica.com/3o-woodtrade-brazil/

congresso florestas online
Quando | When: 14/10 a 18/10 | Onde | Where: CAMPO GRANDE - MS, brasil
Info: http://www.florestasonline.com.br/

SETEMBRO

novembro

11

05

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

setembro

12

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

setembro

13
82

ProWood

My Wood Home
Quando | When: 05, 06 e 07 | Onde | Where: CAMPO GRANDE - MS, brasil
Info: http://www.maisfloresta.com.br/cursos-e-eventos/evento/my-woodhome-168.html

2020
julho

01

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

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