FOREST SUSTAINABILITY
Understand the links between
forestry and the Sustainable
Development Goals

SUSTENTABILIDADE FLORESTAL
Entenda a relação do setor florestal com os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

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,
Iniciamos o segundo semestre de 2019 dando
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continuidade às transformações que o setor florestal
brasileiro – e a indústria nacional como um todo –

Dear friends and B.Forest readers,

vem passando com o novo ciclo político-econômico

We are starting the second semester
of 2019 by continuing the transformations
the Brazilian forestry sector – and the
domestic industry as a whole – has been
going through with the country’s new
political and economic cycle. With expansions and the arrival of new players with
large investments including great construction projects, the forestry and timber
markets are becoming increasingly more
globalized and connected to world trends.

do país. Com a ampliação e a chegada de novos
players, com imensos investimentos que incluem
grandes projetos de construção, o mercado florestal
e madeireiro torna-se cada vez mais globalizado e
conectado às tendências mundiais.
Uma dessas tendências é a busca constante
pelo desenvolvimento sustentável. Neste contexto,
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
propostos pela ONU podem servir de base para a

One such trend is the constant search
for sustainable development. In this context, the Sustainable Development Goals
(SDGs) established by the UN could provide
a baseline for the industry of the future. Find
out more about the Goals and their relation
to forestry in this issue’s first special article.
Moreover, this month’s issue also brings
you an analysis of another big trend: the
use of smart technologies to monitor fleets
and increase efficiency in transportation
and logistics processes. Last, you’ll find out
more about the International Timber Week,
a series of events that will discuss the main
innovations in timber. Don’t miss it!

indústria do futuro. Saiba mais sobre os ODS e sua
relação com o setor florestal na primeira reportagem especial desta edição. Ainda, a B.Forest deste
mês também traz uma análise de outra grande
tendência, desta vez tecnológica: o uso de ferramentas inteligentes para rastreamento de frotas e
consequente aumento de eficiência nos processos de logística e transportes. Por fim, falamos um
pouco sobre os eventos da Semana Internacional
da Madeira, que discutirão as principais inovações
relevantes à cadeira produtiva da madeira. Confira!
Nosso convidado especial deste mês é Alex

expectativas para a madeira catarinense.

Our special guest this month is Alex
Wellington dos Santos, new president of
the Santa Catarina Association of Forestry
Companies. Read the full interview to find
out what he has to say on the current
state of forestry in Brazil and expectations
for his state.

Saudações florestais e boa leitura,

Greetings from the forest and happy reading,

Wellington dos Santos, novo presidente da Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR). Leia
a entrevista na íntegra para conferir o que ele tem
a dizer sobre o estado atual do setor florestal e as
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7000c
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Excelente desempenho no corte e
processamento de arvores mais
pesadas e ramificadas, com estrutura
robusta e leve. O 7000C é a solução
definitiva para o corte raso.

peças
genuínas
Peças originais Log Max a pronta
entrega, em Pinhais-PR e Butiá-RS.
Breve em Santa Catarina.

Alex Wellington Presidente da ACR
Alex Wellington | President of ACR
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Presidente da ACR / President of ACR

Recentemente, Alex Wellington dos
Santos deixou a vice-presidência da
Associação Catarinense de Empresas
Florestais (ACR) para ocupar a
liderança da instituição.

R e c e n t l y, A l e x W e l l i n g t o n d o s
Santos left the vice-presidency
of the Santa Catarina
Association of Forestry
Companies (ACR)

Como atual presidente da ACR,
o engenheiro florestal, que atua
também como gestor de operações
do Grupo Marchetti, elenca os
principais desafios do setor florestal
no estado.

to take over the presidency of the association. As the current head of ACR, the forestry
engineer, who is also the operations manager of Grupo Marchetti, outlines the main
challenges for forestry in the state.

02

01
Fale um pouco sobre sua trajetória
profissional. Como chegou onde
está hoje?
Sou engenheiro florestal, formado pela Universidade do Contestado
(UnC), e fiz pós-graduação em Engenharia de Produção, pela Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), e em Gestão Florestal,
pela Universidade Federal do Paraná

10

Entre 2010 e 2013, presidi a
Associação dos Silvicultores do
Vale do Itajaí (ASSILVI). Desde 2010,
integro a diretoria da Associação
Catarinense de Empresas Florestais
(ACR), na qual ocupei a vice-presidência entre 2016 e 2019 e atualmente ocupo a presidência.

01

Tell us a little about your
professional trajectory. How did you
get to where you are today?
I am a forestry engineer, graduated in the University of Contestado
(UnC) and post-graduated in Produc-

Quais os principais desafios que você
assume agora, passando da vicepresidência à presidência da ACR?

tion Engineering by the University of
Santa Catarina State (UDESC) and in
Forest Management by the Federal
University of Paraná (UFPR). I began
my career in 1999 at Bonet Madeiras
e Papéis, in the city of Santa Cecília,
Santa Catarina. In 2004, I taught
classes to the Industrial Timber Engineering course at UNIPLAC, in Lages.
That same year, I was accepted as
forestry coordinator at Manoel Marchetti Indústria e Comércio, in Ibirama, where I also worked as forestry
manager. I am currently the operations manager for Grupo Marchetti.
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Alex Wellington

(UFPR). Iniciei minhas atividades profissionais em 1999, na Bonet Madeiras e Papéis Ltda, no município de
Santa Cecília (SC). Em 2004 ministrei aulas para o curso de Engenharia Industrial Madeireira, na UNIPLAC
em Lages (SC). No mesmo ano fui
admitido como coordenador florestal pela Manoel Marchetti Indústria
e Comércio Ltda, de Ibirama (SC),
onde também atuei como gerente
florestal. Atualmente sou gestor de
operações do Grupo Marchetti.

Between 2010 and 2013, I led the
Association of Forest Producers in
Itajaí Valley (ASSILVI). Since 2010, I’ve
been in the directors board of the
Santa Catarina Association of Forestry Companies (ACR), where I was
vice-president between 2016-2019
and currently holds the presidency.

Todo desafio exige muita responsabilidade. Para isso, vamos atuar
de forma presente e com muito

11

03
Como concilia sua atuação no mercado
profissional com sua carga de
trabalho na Associação?
Atualmente respondo pela
presidência da Associação, mas a
diretoria da ACR é muito bem es-

12
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What are your main challenges now
as president of ACR?
Every challenge demands great
responsibility. We will be very present
and foster conversation with the institutions and society in general. We
will raise some main pillars for this
new management cycle: innovation,
profitability in small properties, integration of socioenvironmental practices, expansion with greater productivity and experimentation with
new species. Our term began now,
in June 2019, and ends un 2022. We
have a pre-defined calendar of activities involving awareness campaigns,
specialized trainings for our sector,
technical meetings with updates and
trends for associated companies. We
also have board meetings where we
outline the sector’s strategies and
redirect our planning and execution.

truturada, composta por profissionais atuantes e competentes. Cada
um é responsável por uma área de
atuação e existe um suporte muito
grande por parte de todos. Além
deles temos um diretor executivo,
o engenheiro florestal Mauro Murara Jr., que conta com o apoio
de uma equipe enxuta, mas muito
eficiente para as questões administrativas e de comunicação.
Claro que este novo desafio
exige dedicação e depende tempo.
Estou encarando essa missão com
uma enorme responsabilidade e
dedicação. Sei que é pelo bem do
setor florestal de Santa Catarina e
do Brasil. Periodicamente temos
reuniões e conversas semanais, para
alinhar os projetos e manter as coisas andando conforme o planejado.

04
Santa Catarina é um estado de
destaque em um país de grande
potencial florestal. Quais são os

03

How do you balance your role in the
company with your workload in the
Association?
I am currently responsible as
the Association’s president, but our
board is very well structured, composed of working and very competent professionals. Each one is
responsible for a specific area and
there is great support between all.
We also have an executive director,
forestry engineer Mauro Murara Jr.,
who has at his disposal a lean but
very efficient team to handle administrative and communication matters.
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diálogo com as entidades e com
a sociedade em geral. Levantaremos alguns pilares para esta nova
gestão: inovação, rentabilidade nas
pequenas propriedades, integração
de práticas socioambientais, expansão com maior produtividade e
experimentos de novas espécies são
algumas das nossas metas. Nossa
gestão teve início agora, em junho
de 2019, e vai até 2022. Temos um
calendário pré-definido de ações,
que envolvem campanhas de alerta
e conscientização, treinamentos direcionados ao setor, reuniões técnicas com assuntos e novidades para
as empresas associadas. Também
contamos com as reuniões de diretoria, onde alinhamos as estratégias
do setor e redirecionamos nosso
planejamento e execução.

Of course this new cycle demands dedication and depends on
time. I am facing this mission as a
great responsibility with great dedication. I know it is for the good of forestry in Santa Catarina and Brazil. We
hold recurrent weekly meetings and
talks in order to align our projects
and keep things on track as planned.

13

principais desafios dos produtores
florestais no estado atualmente?
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Santa Catarina tem uma das melhores taxas de produtividade florestal do mundo. Em um levantamento
que divulgamos recentemente, em
nosso 3º Anuário Estatístico, consta
que a produtividade florestal média
para Pinus e Eucalyptus dentro do
território catarinense está entre 34
e 37 metros cúbicos de madeira
por hectare ao ano. Nosso desafio
é manter ou quem sabe melhorar estes índices e ao mesmo tempo pensar em novas espécies, além desses
dois gêneros, já bem difundidos.
Estamos focados em melhorar a
reputação fitossanitária do setor em
nosso estado, que já é muito boa,
mas sempre é possível buscar mais.
Existe um trabalho sendo feito pela
Associação junto ao Ministério da

04

Santa Catarina is a highlight in a
country of great forestry potential.
What are the main challenges for
forestry in the state?
Santa Catarina has one of the
world’s best rates of forestry productivity. In a recently disclosed report,
our third Yearly Statistics Report,
states that average forestry productivity for Pinus and Eucalyptus species in Santa Catarina territory stands
between 34 and 37 m3 of timber per
hectare per year. our main challenge
is to keep or even improve those
rates while also thinking about new
species, beyond these two genuses,
which are already well established.
We’re focused on improving the
sector’s plant health reputation in the
state, which is already quite good, but
there’s always room for improvement.
There’s work being done by the Association with the Agriculture, Livestock
and Supplies Ministri (MAPA) regarding
exports of timber and wood products. We’re constantly monitoring the

HxGN AgrOn PILOTO AUTOMÁTICO
Garantia de alinhamento, melhor
aproveitamento da área e redução
da sobrepassagem durante preparo
de solo e tratos culturais.

ALTA PRECISÃO NAS
OPERAÇÕES FLORESTAIS
Confie em quem tem a melhor disponibilidade mecânica para assistência em
campo e conheça nosso produto para navegação automatizada nas atividades
com tratores de esteiras e pneus.

| hexagonagriculture.com
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“Santa Catarina tem
uma das melhores
taxas de produtividade
florestal do mundo.”

“Santa Catarina has
one of the world’s
best rates of forestry
productivity.”

A ACR tem entre um de seus
objetivos propagar conhecimento
técnico relacionado à silvicultura. Estamos em contato permanente com
as principais instituições do Brasil e
do mundo e procuramos participar,
dentro do possível, de todas as discussões que envolvem nosso setor.
Manter as empresas e o setor unidos
em prol do desenvolvimento mútuo
também é uma de nossas premissas.

health of our forests. The timber wasp
(Sirex noctilio), which was once a
huge challenge for producers, is now
under control, but the work doesn’t
stop and demands constant vigilance.

Existem algumas questões burocráticas, que envolvem a aquisição de terras por estrangeiros. Isto
infelizmente está impedindo muitos
investimentos externos em nosso
estado. Regrar sim, impedir não. Há
também alguns pontos na legisla-

16

ção que causam insegurança jurídica para quem quer investir no setor.
Resolver estas questões são grandes
desafios para nós.

05
Em termos de exportações e comércio
internacional, qual é o estado atual
da madeira e dos produtos florestais
catarinenses?

ACR has among its goals the diffusion of technical knowledge on silviculture. We are in constant contact
with the main institutions in Brazil and
in the world and we try to participate
as much as possible in all discussions
involving our sector. Keeping the
companies and the sector united for
mutual development is also one of
our core premises.
There are some bureaucratic issues
involving the acquisition of land in
Brazil by foreign companies. This,
unfortunately, stops many foreign
investments in our state. Regulating,

Felizmente Santa Catarina tem
uma tradição e se destaca nas exportações de produtos de madeira. A
reputação dos produtos catarinenses
no mercado exterior é muito boa,
fruto de um trabalho que começou
há muitos anos.
Em 2018 o Brasil exportou 226
mil toneladas de pellets de madeira.
Santa Catarina foi responsável por
29% deste volume. Fomos o terceiro estado na exportação de papel,
com 13% do total, que foi de 2 milhões de toneladas. Somos o maior
exportador de madeira serrada de
pinus, com 1,18 milhão de metros
cúbicos, o que significa 48% do
total. Fomos o segundo na exportação de compensados de pinus

yes; stopping, no. There’s also some
specific points in legislation that cause
legal insecurity for those looking to invest in our sector. Solving these issues
is a main challenge for us.

05

In terms of exports and international
commerce, what is the current state
of Santa Catarina wood and other
forestry products?
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Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com relação aos trâmites
para exportação de madeira e produtos madeiráveis. Estamos em constante monitoramento em relação à
saúde de nossas florestas. A Vespa-da-Madeira, por exemplo, que já foi
uma grande dor de cabeça para o
produtor, hoje está controlada. Mas,
assim como outros, é um trabalho
contínuo e de vigilância.

Fortunately, Santa Catarina has a
long tradition and is a key player in
wood product exports. The reputation of our products in the foreign
market is very good, a result of a
labor that started many years ago.
In 2018, Brazil exported 226,000
tons of wood pellets. Santa Catarina
was responsible for 29% of this volume. We were the third state in paper
exports, representing 13% of the total
amount of 2 million tons. We are the
country’s leader in sawn pine timber
exports, with 1.18 million m3, 48% of
the total figure. We placed second on
pine plywood (29%) exports and third
in reconstituted timber panels (24%).

17

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

Quando falamos de Produtos de
Maior Valor Agregado (PMVA), como
portas de madeira e móveis de madeira, por exemplo, nosso desempenho é ainda melhor. Em 2018 fomos
o principal estado exportador de
portas, com 75% do total. Também
lideramos as exportações de móveis
de madeira com 49%. E fomos o segundo na exportação de molduras de
madeira, com 25%. Então precisamos
cada vez mais manter e melhorar o
uso dos nossos recursos florestais.

06
O que esperar do futuro do setor
florestal de SC?
O mercado é algo em constante
transformação. Temos perspectivas
traçadas, mas que podem sofrer
mudanças a qualquer momento, por
uma infinidade de motivos no mundo
todo. Existe uma tendência para a
diminuição de oferta de toras grossas
de pinus, o que deve fazer com que

18

When we discuss higher added
value products, such as wood doors
and wood furniture, our performance
is even better. In 2018, we were the
main source of door exports, corresponding to 75% of the total figure.
We also led exports in wood furniture,
with 49%. And we placed second on
wood frame exports at 25%. Thus, we
need to keep and improve the use of
our forest resources.

06

What can we expect from the future
of forestry in SC?
The market is something that is
under constant transformation. We
have our perspectives, but they can
be changed at any moment due to
a wide range of reasons throughout
the world. There’s a downward trend
for supplies of thicker pine logs,
which should bring prices for these
products up, but it should be balanced out in the future.
I am very optimistic about our
sector. Timber is a renewable, biodegradable raw material that is responsible for a large percentage of carbon capture from the atmosphere.

o preço deste tipo de madeira sofra
uma elevação. Mas é algo que deve
ser equilibrado no futuro.
Sou muito otimista em relação ao
nosso setor. A madeira é uma matéria-prima renovável, biodegradável e
responsável por grande parcela do sequestro de gás carbônico da atmosfera. É um material altamente versátil,
que pode ser utilizado em uma infinidade de produtos. Várias pesquisas
estão mostrando que ela pode ser
uma alternativa ao plástico e outros
materiais de origem fóssil. Acredito
que o uso de madeira pela humanidade só irá crescer nos próximos anos.
E para dar conta desta demanda, o
setor de florestas plantadas terá que
acompanhar esta evolução.
Esperamos um cenário em que a
tecnologia de ponta esteja à disposição de todos os produtores, independente do porte e do volume de
produção. Que tenhamos segurança
jurídica para investidores. E que a
comunidade em geral tenha o real
entendimento da importância da madeira para o planeta.

“ACR has among its
goals the diffusion of
technical knowledge on
silviculture.”

It is a highly versatile material, which
can be used in an endless number
of products. There’s a lot of research
showing wood can be an alternative to plastic and other materials of
fossil origin. I believe humanity’s use
of timber will only grow in the coming years, and to supply this growing
demand, the forestry sector will have
to keep up with that evolution.
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(29%) e terceiro na exportação de
painéis reconstituídos (24%).

We expect a scenery in which
cutting-edge technology is available
to all producers, no matter the scale
and volume of their production. We
expect legal security for investors
and for society in general to truly
understand the importance of timber
for our planet.
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DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Visando estabelecer
metas globais para nortear o
desenvolvimento sustentável
em todo o planeta, a Orga-

nização das Nações Unidas
estabeleceu os 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), peça-chave
da Agenda 2030, que tem
como objetivo garantir o
cumprimento destas e outras metas até 2030. Os 17
ODS são divididos em 169
alvos que detalham o escopo de cada Objetivo. Saneamento, equidade de gênero,
uso de energia e mudanças
climáticas estão entre os temas abordados pelos ODS.
S U S TE N TA B I LI DA D E | S U S TA I N A BI LI T Y

E

m um cenário de superpopulação, crescimento
econômico e industrial
e avanços tecnológicos
desenfreados, promover o
desenvolvimento sustentável em sua totalidade (social,
ambiental e econômica) é
um dever coletivo: do Estado, da sociedade civil e do
setor privado.

METAS ESTABELECIDAS PELAS NAÇÕES UNIDAS AJUDAM A GUIAR O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO. ENTENDA A
RELAÇÃO DOS ODS COM O SETOR FLORESTAL NA REPORTAGEM A SEGUIR.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
GOALS ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS HELP GUIDE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS. FIND OUT MORE
ABOUT THE RELATION BETWEEN THE SDGS AND FORESTRY IN OUR
SPECIAL ARTICLE.

Crédito: Ricardo Malinovski
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n a scenario of overpopulation, economic and industrial
growth and non-stop technological advancements, promoting
sustainable development in its
totality (social, environmental and
economic) is a collective duty
shared between the State, civil
society and the private sector.

With the goal of establishing
global targets to guide sustainable development in the whole
planet, the United Nations established the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), a key
part of the Agenda 2030, which
aims to ensure these and other
targets are reached. Sanitation,

23

“De forma geral, o manejo florestal tem relação
com o Objetivo 15 – Vida

gender equity, energy use and
climate change are among the
topics covered by the SDGs.
Due to the focus on sustainable development, the SDGs are
directly linked to industries involved in social and environmental issues, such as forestry itself.
As the forestry industry is highly
diverse, its activities are directly
and indirectly related to several
SDGs and their specific targets.
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SDGs and forestry
“Overall, forest management
is related to Goal 15 – Life on
Land, which aims to protect,
recover and promote the sustainable use of terrestrial ecosystems, as well as sustainable
forest management, fighting
desertification, stopping and
reversing land degradation and
biodiversity loss. The businesses
certified by FSC are compliant

Cassiano Schneider,
diretor de operações da
Malinovski, enfatiza que
o indicador 15.2 engloba
tanto o manejo sustentável
de florestas nativas, como a
Amazônia, como também o
cultivo de florestas plantadas com finalidades comerciais, ou seja, produção de
madeira, energia e outros
produtos não-madeireiros.

“Due to the focus
on sustainable
development, the
SDGs are directly
related to the
forestry sector.”

with target 15.2, whose goal is
to promote the implementation
of sustainable management in
all types of forests, as well as restore degraded forests and substantially increase forestation on
a global scale by 2020,” outlines
Fernanda Pereira, business development analyst at FSC Brasil.
Cassiano Schneider, operations manager at Malinovski,
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ODS e o setor
florestal

detalha Fernanda Vaz Pereira,
analista de desenvolvimento
de negócios do FSC Brasil.

Terrestre, que visa proteger,
recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter
e reverter a degradação
da terra e deter a perda de
biodiversidade. Já os empreendimentos certificados pelo
FSC em manejo florestal
atendem o indicador 15.2,
cujo objetivo é promover a
implementação da gestão
sustentável de todos os tipos
de florestas, restaurar florestas degradadas e aumentar
substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente até 2020”,

Crédito: Malinovski
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Devido ao foco no desenvolvimento sustentável, é
certo que os ODS têm uma
relação direta com indústrias
altamente envolvidas em
processos socioambientais,
como o próprio setor florestal. Por se tratar de um segmento altamente diversificado, as atividades da indústria
florestal estão diretamente
e tangencialmente relacionadas a diversos ODS e seus
alvos específicos.

Entretanto, além do ODS
15, há outros sete Objetivos
com grande aderência aos
benefícios das florestas, quer
seja plantadas ou nativas:

stresses that target 15.2 encompasses the sustainable management of native forests as well
as the cultivation of new forests
for commercial ends – in other
words, the production of timber,
energy and other products.
Aside from Goal 15, there
are other seven Goals related to
the benefits of proper native and
cultivated forest management:
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ODS 6 – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

UMA MÁQUINA COMPLETA
PARA QUALQUER FLORESTA

A conservação dos solos promovida pelas florestas potencializa a recarga dos aquíferos e evita o assoreamento dos
corpos d’água.
SDG 6 – Clean Water and Sanitation: Soil preservation promoted by
forests recharges aquifers and helps avoid silting in bodies of water.
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ODS 7 – ENERGIA LIMPA
A biomassa florestal, representada não só pela madeira em si,
mas também por galhos, cascas e raízes, é uma importante
fonte de energia renovável e sua utilização em substituição a
combustíveis fósseis é crescente.
SDG 7 – Affordable and Clean Energy: Forest biomass, represented
not only by timber, but also branches, bark and roots, is an important
source of renewable energy and its use in replacing fossil fuels is constantly on the rise.

ODS 8 – TRABALHO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

A FILOSOFIA DA PONSSE
NO HARVESTER COBRA:

O segmento de florestas plantadas faz parte do agronegócio e,
especialmente no Brasil, as altas produtividades das plantações
florestais elevam a nossa competitividade, gerando renda, emprego e saldo positivo na balança comercial.

Uma máquina eficiente e econômica para atender
as demandas do mercado em produtividade, custo,
ergonomia e flexibilidade de atuação.

SDG 8 – Decent Work and Economic Growth: The cultivated forest
sector is part of the agribusiness industry. Especially in Brazil, the high
productivity rates of our forests raise our competitiveness, generating
revenue, jobs and a positive commercial balance.

H5

Com um sistema hidráulico inovador, o Cobra traz como
proposta uma única bomba de trabalho para grua e
cabeçote sem perdas em rendimento. A redução de
componentes como caixa redutora de bombas e o
sistema hidráulico simplificado, proporcionam menor
perda de energia e facilidade na manutenção.

PONSSE LATIN AMERICA - BRASIL

PONSSE
AB
R. Joaquim Nabuco, 115 – Vila Nancy
Lisjövägen 40, Västsura
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COBRA

Mogi
das Cruzes/ SãoPaulo
S-735
91 Surahammar
Sweden
CEP 08735-120
Tel: Tel:+55
+46 220 399
11 00
4795 - 4600
www.ponsse.com/se

– BRASIL

REPRESENTANTES
TIMBER FOREST
Av. Juscelino K. de Oliveira, 3545
Cidade Industrial, Curitiba-PR
CEP 81270-200
Tel: +55 11 3317 1414

H6

H7 Euca

H7

H77 Euca

A logger’s best friend
SOTREQ
Av. Ápio Cardoso, 850
Cincão, Contagem - MG
CEP 32371 630
Tel: +55 31 3359 6000

www.ponsse.com
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ODS 9 – INDÚSTRIA E INOVAÇÃO

ODS 12 – CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS

A utilização da madeira tem feito parte da história da humanidade desde as cavernas. Nos dias atuais, a madeira tem sido
empregada como material substituto do aço, do plástico, do
concreto e tantos outros. Seus compostos, como a lignina
e a celulose, estão presentes no nosso cotidiano e muitas
pessoas nem imaginam que tecidos, remédios e inúmeros
objetos vêm das florestas.

A produção de madeira, através das plantações florestais ou
do manejo sustentável de florestas naturais, é um grande
diferencial positivo. A madeira é um recurso natural renovável, reciclável e biodegradável. Sua grande versatilidade pode
substituir inúmeros materiais de origem não renovável.
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SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: The use of timber
has been a part of human history since the caves. Nowadays, timber is
being used as a substitute for steel, plastic, concrete and many other
materials. Its components, such as lignin and pulp, are present in our
daily lives, while many people don’t even know many products, from
tissues to medication, come from forests.

SDG 12 – Responsible Production and Consumption: Timber
production in cultivated forests or through sustainable native forest
management is a great positive competitive edge. Timber is a natural
renewable resource, recyclable and biodegradable. Its great versatility
may replace countless non-renewable materials.

ODS 13 – AÇÃO CONTRA MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
Os modelos construtivos baseados em aço, concreto e alvenaria estão gradualmente cedendo espaço a novas tecnologias como Gluelam e CLT (Cross-Laminated Timber), que
usam a madeira como matéria-prima. Aos poucos, as cidades
ficarão “mais verdes”, gerando menos impacto ambiental.
SDG 11 – Sustainable Cities and Communities: Construction models
based on steel, concrete and masonry are gradually losing space to
new technologies such as Gluelam and CLT, which use timber as the
main material. Little by little, cities are becoming “greener”, generating
lower environmental impact.
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As florestas ajudam a reduzir emissões de gases causadores
do efeito estufa, quando substituem combustíveis fósseis por
biomassa. Adicionalmente, também contribuem com o “sequestro de carbono” ao fixarem este elemento inicialmente
nos troncos das árvores e posteriormente na madeira utilizada para construção de estruturas permanentes (casas e edifícios) ou confecção de objetos (móveis, pisos e utensílios).
SDG 13 – Climate Action: Forests help lower greenhouse gas emissions when fossil fuels are replaced by biomass. Additionally, forests
also contribute to carbon capture by fixating the element in the trees’
trunks initially, and later in the timber used in the construction of permanent structures (houses and buildings) or objects (furniture, flooring
and utensils).
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“O principal benefício
é que os ODS ajudam a
aumentar a capacidade de
gerar valor, à medida em
que sugerem às empresas
verificar seu nível de risco de

In practice
Although each SDG has specific targets, conciliating theory
and practice can be challenging.
Nevertheless, the benefits may
justify efforts by companies to
comply with the SDGs, which
constitute a global agenda, signed
by Brazil and 192 other nations.
“The main benefit is that the
SDGs help increase the capacity
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“Devido ao foco no
desenvolvimento
sustentável, os
ODS têm relação
direta com o setor
florestal.”

Fernanda Vaz Pereira,
do FSC Brasil, argumenta

of generating value, as they lead
companies to verify their level
of performance risk in the different fields of sustainability (economic, social and environmental). Additionally, there seems to
be a consensus that our planet
is finite. It is thus a matter of
thinking of people’s lives and
the continuity of the businesses
themselves,” says Diva da Paz
Vieira, consultant of the Sesi PR

que o principal benefício é
a orientação para as diretrizes possíveis para o desenvolvimento sustentável.
“Cada setor tem uma contribuição a dar e os ODS
são o norte. Os obstáculos
são muitos, há grandes desafios na implementação.
Não é por acaso que o
objetivo 17 traz indicadores
para parcerias e meios de
implementação. A intenção não é andar sozinho.
Juntas, as organizações
têm potencial muito maior
de alcançar os objetivos a
elas aderentes.”

Especificamente para o
desenvolvimento da indústria florestal, o grande
benefício, segundo Cassiano Schneider, é colocar
na agenda global de prioridades a necessidade de
recuperar florestas nativas
e de plantar mais florestas
comerciais, para produção
de madeira para consumo,
o que permite conservar
as florestas naturais, cuja
produtividade em termos
de madeira é menor, mas
abriga a enorme biodiversidade de flora e fauna que
tanto precisam de cuidado.

innovation center and expert on
development indexes.

Goal 17 establishes targets for
partnerships and ways to implement them. It’s not about going
forward by ourselves. Together, organizations have a much
greater potential of reaching the
Goals related to their field.”

FSC Brasil’s Fernanda Pereira
argues that the main benefit is
obtaining guidance for possible
guidelines aimed at promoting
sustainable development. “Each
sector can contribute greatly
and the SDGs are the guiding
point. There are many barriers,
many challenges in implementing them. It’s not by chance that
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Embora sejam delineadas metas e alvos concretos para cada Objetivo,
conciliar a teoria e a prática
pode ser desafiador. Os benefícios, contudo, podem
justificar os esforços para
aderir aos ODS, que constituem uma agenda mundial,
da qual o Brasil e mais 192
países são signatários.

desempenho nas diferentes
dimensões da sustentabilidade (econômico, social,
ambiental). Adicionalmente,
cabe destacar que parece
já não haver mais dúvida
de que o planeta é finito.
Portanto, trata-se de pensar
na possibilidade da vida das
pessoas e, em consequência, na perenidade das próprias empresas”, aponta Diva
da Paz Vieira, consultora do
centro de inovação Sesi PR
e especialista em indicadores de desenvolvimento.

Crédito: Malinovski

Na prática

According to Cassiano
Schneider, the great benefit,
especially in forestry, is putting in
the global agenda the need for
recovering native forests and for
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Crédito: Malinovski
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e pelo consumidor final,”
contrapõe Cassiano.
Portanto, políticas públicas baseadas em planejamento estratégico setorial
são essenciais para que as
florestas que precisam ser
plantadas gerem bons resultados ambientais, econômicos e sociais.

“De forma geral, o
manejo florestal
tem relação com o
Objetivo 15 – Vida
Terrestre.”

Ainda, há de se levar em
consideração que os ODS
são uma agenda mundial
com 17 objetivos e 169 metas. Para cumprir tudo isso,

planting more commercial forests, helping save native forests,
which have lower productivity
rates and serve as a home for the
biodiversity we must preserve.

es, whose return will depend
on adding value to timber and
having that value recognized by
the industry and the end consumer,” argues Cassiano.

“Recovering ciliary forests and native forest pockets
doesn’t cost much and is quite
quick, but it needs to be done
now and always. The question
is: who pays the bill? Planting
forests to recover degraded land to provide timber for
human use also requires the
allocation of financial resourc-

Thus, public policies based
on strategic market planning
are essential if we want cultivated forests to generate good
environmental, social and economic results. Moreover, one
must consider that the SDGs
are a global agenda with 17
Goals and 169 targets. In order
to achieve all of them, gov-
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“Recuperar as matas
ciliares e fragmentos florestais nativos não custa pouco nem é rápido, mas precisa ser feito agora e sempre.
A questão é: quem paga a
conta? Plantar florestas para
recuperar áreas degradadas
e para fornecer madeira
para as necessidades humanas também requer a alocação de recursos financeiros,
cujo retorno dependerá da
agregação de valor à madeira e ao reconhecimento
deste valor pela indústria

33

Outra preocupação seria
o “custo do dinheiro”, ou

ernment institutions and civil
society need to work with great
synergy, as nothing comes
quickly, easily or cheap.
“We could also highlight
that, ironically, the high level of
bureaucracy in environmental
licensing in several states and
at the federal level has also
stopped important projects that
could’ve helped reached the
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estrangeiros têm perfil mais
conservador e de longo
prazo, mas precisam de
segurança jurídica para seus
contratos, estatísticas setoriais confiáveis para suas
projeções e parceiros competentes para implantar e
gerir os projetos.

Por isso, muitos investidores em potencial optam
por investimentos com
retorno antecipado e assim deixam de investir em
projetos florestais. Fundos
de pensão e investidores

goals and targets related to our
sector,” adds Malinovski’s operations director.
Another preoccupation
would be the “cost of money”,
that is, market interest rates. As
forestry projects have a long term
horizon and earnings come usually at the end of an investment
cycle, money remains stationary
for a long time, demanding ex-

“Overall, forestry
management is
related to Goal
15, on land use.”

cellent performance to make up
for this long waiting time.
That is why many potential
investors choose investments
with early returns instead of investing in forestry projects. Pension funds and foreign investors
tend to be more conservative
and work in the long run, but
they need legal security for their
contracts, reliable sector sta-

“Precisamos continuar
melhorando nestes três
aspectos, para garantir melhores retornos aos nossos
investidores, pois são eles
que viabilizarão o cumprimento dos ODS do setor
florestal,” conclui.
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“Pode-se destacar também que, ironicamente, a
enorme burocracia do licenciamento ambiental em
diversos Estados e também
a nível federal tem inviabilizado importantes projetos
que permitiriam atingir as
metas e objetivos diretamente relacionados ao nosso segmento,” acrescenta
o diretor de operações da
Malinovski.

seja, as taxas de juros de
mercado. Como os projetos florestais têm horizonte
de longo prazo e as receitas normalmente só são
auferidas no fim do ciclo
de investimento, o dinheiro
fica imobilizado por muito
tempo, exigindo uma excelente performance para
compensar todo esse tempo de espera.

Crédito: Malinovski

os governos e a sociedade
civil precisam trabalhar de
forma sinérgica, pois nada é
fácil, rápido ou barato.

tistics for proper forecasts and
competent partners to implement and manage their projects.
“We need to continue to
improve these three aspects in
order to ensure greater return
to our investors, as they are the
ones who will make it viable to
fulfill the SDGs in forestry,” he
concludes.
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TECNOLOGIAS PERMITEM MONITORAR FROTAS PARA MELHORAR EFICIÊNCIA, REDUZIR
TR A N S P O R T E S | T R A N S P OR TAT I ON

CUSTOS E OTIMIZAR AS OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE NO SETOR FLORESTAL.

N

os grandes empreendimentos
florestais, garantir o fluxo de
madeira da floresta à fábrica é
essencial. Para isso, há uma série de
fatores e variáveis a serem consideradas, como os veículos utilizados e o
uso de novas tecnologias que permitam ganhos em eficiência, maior
segurança e grande economia de
tempo e/ou combustível.
Atualmente, o mercado já disponibiliza tecnologias avançadas para rastreamento de frotas, permitindo que a
empresa monitore constantemente o
desempenho de seus veículos e profissionais, para que possa aprimorar a
tomada de decisão e otimizar questões logísticas.
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FLEET UNDER CONTROL
TECHNOLOGIES FOR FLEET
MONITORING HELP INCREASE
EFFICIENCY, REDUCE COSTS AND
OPTIMIZE LOGISTICS AND TRANSPORT
OPERATIONS IN THE FORESTRY SECTOR.

I

n major forestry projects, ensuring
the flow of timber from the forest to
the factory is essential. In order to do
that, there is a range of factors and
variables one must consider, such as
the type of vehicles used and new
technologies that allow for gains in
efficiency, greater safety and great
time or fuel savings.

“O conjunto dessas tecnologias
traz maior rastreabilidade, com constante fornecimento de informações
dos caminhões, e melhoria de eficiência, utilizando todo o apoio da programação matemática desses dados para
melhores tomadas de decisões. Isso
reduz tempos de fila, ociosidade de
gruas, otimiza horários dos motoristas,
economiza combustível, garante um
abastecimento de madeira adequado
para as fábricas e aumenta a segurança, diminuindo o tempo de ação
referente a ocorrências, possibilitando
sempre agir imediatamente. Além disso, este conjunto de soluções garante
mais segurança aos motoristas e às
comunidades nos locais por onde eles
transitam”, resume Darlon Orlamünder
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FROTA
CONTROLADA

Currently, the market already
offers advanced technologies for
tracking fleets, allowing companies to
monitor the performance of their vehicles and professionals constantly so
that they are able to improve decision
making and optimize logistic matters.
“This set of technologies brings
greater traceability by providing
constant data on specific trucks and
improving efficiency with the use of
data to help decision making. This
reduces waiting lines, stopping times
for cranes, optimizes timetables for
drivers, saves fuel, ensures proper
timber supplies in the factories and
increase security by lowering the
response time for any events, always
allowing for immediate action. Moreover, these solutions ensure greater
safety for drivers and the communities they traverse,” summarizes
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Na prática: Klabin
Entre as tecnologias
utilizadas pela Klabin, destacam-se alguns sistemas que
a empresa considera fundamentais no monitoramento
da frota. O primeiro deles
é o Klog, via GPS da frota.
Com ele, informações são
enviadas por rádio digital
até um servidor, capaz de
gerar relatórios detalhados
para controladores logísticos, fornecendo informa-

Já o Kvisio é um sistema
de otimização matemática que avalia o tempo de
fila projetada, horários e
programação do motorista. Por último, a empresa
possui uma plataforma de
vídeos gerados por câmeras de monitoramento,
que compõem o pacote
de tecnologia embarcada
dos caminhões da frota.
É uma plataforma online

Darlon Orlamünder de Souza,
Klabin’s manager of forestry
operations in Paraná.
For André Prado, CEO of
BBM Logistics, the main benefit
of fleet tracing technologies is
ensuring operational safety, a
matter of great priority under
any circumstances. “Constant
monitoring also produces fundamental data to improve the
tool’s quality and performance,
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as well as allowing for the visualization and control of the results
in real time. At the level of development we’re looking for, these
technologies are indispensable
for operational management and
control,” he says.

In practice: Klabin
Among the technologies
used by Klabin, some systems
are considered fundamental by

the company in monitoring their
fleet. The first is Klog, which
sends data via digital radio to
a server capable of generating detailed reports for logistic
controllers, providing key information such as hours worked or
stopped, vehicle speed, waiting
times, load, trajectory and status
of the loading cranes.
On the other hand, Kvision
is a mathematical optimization
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Para André Prado, CEO
da BBM Logística, o benefício principal das tecnologias
de rastreamento de frota
é garantir a segurança da
operação, item prioritário
em qualquer circunstância.
“O acompanhamento permanente também produz
informações fundamentais
para aumentar a qualidade e
a performance da solução,
além de permitir a visualização e controle dos resultados em tempo real. Com o
nível de desempenho que

ções importantes como
horas de viagens trabalhadas, paradas, velocidade do
veículo, tempo de fila, carga
carregada, trajeto e status
das gruas de carregamento.

buscamos, é indispensável
ter essas tecnologias para a
gestão e controle das operações”, relata.

Crédito: Rafael Malinovski

de Souza, gerente de operações florestais da Klabin
no Paraná.

system that evaluates expected
waiting times, schedules and
timetables for drivers. Last, the
company owns a platform for
storing videos generated by monitoring cameras, a part of the tool
package included in the fleet’s
trucks. It is an online platform
that compiles data daily and
generates alerts to drivers, as well
as a monitoring center. Its use
also detects driver tiredness by
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Outro recurso gera um
mapa de calor conforme
frequência das ocorrências,
compila eventos como
aceleração brusca, freada
brusca, colisão, solavancos,

trepidação, excessos de
velocidade continuada e
gasto de combustível.

Na prática: BBM
A BBM Logística investe
fortemente em ferramentas
tecnológicas para otimização logística e oferece diversas soluções para monitoramento de frotas no setor
florestal. “Nós utilizamos
comunicação com satélite
de baixa órbita e GPRS (celular), ou seja, comunicação
híbrida. Com esta tecnologia, alcançamos até 85% de
cobertura das operações

analysing facial features and eye
movement, as well as alerting to
other distractions that may compromise security during the trip.
Another tool generates a
heat map according to the frequency of occurences, compiling events such as sudden
acceleration, sudden braking,
collision, jolts, trepidation, continued excess speed and fuel
expenditures.
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In practice: BBM
BBM Logistics invests
strongly in technological tools
for optimizing logistics and
offers several solutions for
monitoring fleets in the forestry sector. “We use low-orbit
satellite communications and
GPRS – hybrid communications.
With this technology, we reach
up to 85% coverage in less than
a minute per event. The level of

TR A N S P O R T E S | T R A N S P OR TAT I ON

que compila os dados
diariamente e gera alertas
ao motorista e também a
uma central de monitoramento. O seu uso também
possibilita detectar fadiga
do motorista por análise de
feições do rosto e movimento dos olhos, além de
alertar outras distrações
que possam comprometer
a segurança da viagem.

S172

FORÇA E ROBUSTEZ
PARA FLORESTAS DE
GRANDE PORTE
O Komatsu S172 é um cabeçote poderoso com alimentação de dois rolos projetado para ﬂorestas
grandes e desaﬁadoras. Pode ser facilmente personalizado de acordo com as necessidades
individuais. De fácil manutenção pois tem acesso a todos os componentes essenciais. Possui o Flex
Friction Control baseado em sensor, que oferece o melhor processamento de troncos e os melhores
resultados de desgalhamento para diferentes diâmetros e espécies de árvores. Pensou em um
cabeçote forte e que aumente seu lucro, sua escolha é Komatsu S172!
www.komatsuforest.com.br

41

communication depends on the
location of operations. Thus,
choosing the right package
depends on the availability of
antennas and satellites supplying the region of interest,” summarizes the company CEO.
With quality communications infrastructure at their disposal, BBM develops software
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Crédito: Gustavo Castro

TR A N S P O R T E S | T R A N S P OR TAT I ON

Com infraestrutura de
comunicação de qualidade
à disposição, a BBM busca
desenvolver e empregar
softwares para acompanhamento de qualquer indicador dos equipamentos ou
condutores. Os dados que
a empresa coleta por meio

for following up on any data on
equipment and drivers. The data
the company collects with their
trackers are divided into four
categories.
The first is equipment data:
telemetry (data on driveability
and performance in different situations: loaded, empty, asphalt
roads and ground roads, etc.).

A primeira são os dados
do equipamento: telemetria (dados da dirigibilidade
e performance do equipamento em diversas situações: carregado, vazio,
estrada de chão ou asfalto
etc.). A segunda categoria
são os dados do operador/
motorista, como jornada de
trabalho e eventos realizados por eles. Há também
os dados de localização,
relativos ao posicionamento do equipamento a dado
instante. Por fim, os dados
relativos ao status trazem

The second category is data
on the driver, such as working
schedule and other events.
There’s also location data, relative to the position of the equipment at every moment. Last,
there is real time data on the
status of the vehicle and driver.
“As an example: it is possible
to verify that driver Luiz, Fleet

informação em tempo real
da situação do equipamento
e do motorista.
“Como exemplo: É possível verificar que o motorista Luiz, Frota 1820, está
com o motor ligado, rodando na rodovia X a 52 km/h,
carregado com eucalipto
de seis metros, destinado
ao cliente Y, com previsão de chegada às 16:00”,
exemplifica André Prado.
Algumas informações
adicionais que os softwares
da empresa entregam incluem: controle de fadiga
dos condutores; alertas operacionais e cercas eletrôni-
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dos rastreadores são divididos em quatro categorias.

em menos de um minuto
por evento. O nível de comunicação varia de acordo
com o local da operação.
Sendo assim, a opção de
contratação depende da
disponibilidade de antenas
e satélites que atendem a
região de interesse”, resume
o CEO da empresa.

1820, has the engine on, and is
driving on road X at 52 km/h,
loaded with six-meter eucalyptus
logs for client Y, arrival estimated
at 4 PM,” says André Prado.
Some additional information the company’s softwares
collect include tiredness
control, operational alerts and
electronic fences, workload
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Limitações e futuro

control, fleet distribution and
cycle according to working
site, real time fleet status,
performance by collaborator in
terms of safety, production and
quality, and much more.

Limitation and future
Despite the great advancement these tools already
represent, Darlon de Souza
recognizes there are still limita-
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Crédito: Gustavo Castro
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Apesar do grande avanço que já representam,
Darlon Orlamünder de
Souza reconhece que ainda
há algumas limitações. “As
ferramentas atuais ainda necessitam de conferência de
um controlador para validá-las como verdadeiras ou
alarmes falsos, assim como

tions. “Current tools still need a
control professional to validate
them as true or false alarms, as
well as providing support so that
measures are taken,” he argues.
Moreover, communication
costs (GPRS and satellite) can
still be high, especially in remote regions, as is common in
forestry. “Another setback is the
software development time for
activities. As forests have their

Além disso, o custo
da comunicação (GPRS e
satélites) ainda pode ser
muito alto, sobretudo em
regiões remotas, como é
comum no setor florestal.
“Outra limitação é o tempo
de desenvolvimento dos
softwares para as atividades. Como a floresta tem
seu ciclo e os contratos
também, muitas vezes chegamos no ponto de utilização da tecnologia sem sua
conclusão, seja por falta
de componentes ou de
mão de obra especializada.

cycles and so do contracts, we
often arrive at the point of using
technology without concluding
it, due to a lack of parts or specialized labor force. As a great
part of solutions for our segment
are customized, there is no continued use,” says André Prado.
However, these and other
limitations may be solved with
the advancement of this technologies, which are constantly

Como grande parte das
soluções neste segmento
é personalizada, não há
continuidade em sua utilização”, diz André Prado.
Contudo, essas e outras
limitações poderão ser solucionadas com o avanço
das tecnologias, que estão
em constante atualização.
“Podemos dizer que brevemente 100% das operações
florestais utilizarão rastreamento para maior controle
das cargas e monitoramento das atividades, já que
o custo do nível básico é
suportado pelo segmento.
Em longo prazo, acreditamos em uma tendência
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apoio para que as tratativas
sejam feitas imediatamente”, argumenta.

cas; controle de jornada de
toda a mão de obra; distribuição de frota e ciclo por
frente de trabalho; status em
tempo real da frota; desempenho por colaborador
em segurança, produção e
qualidade; entre outras.

being updated. “We can safely
say that soon all forestry operations will use tracking for better
activity monitoring and load
control, as the sector can afford
the basic costs. In the long
term, we believe there is a trend
for specific products aimed at
forestry, unifying controls and
making operations more connected and productive,” the
CEO of BBM Logistics adds.
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das várias tecnologias
desenvolverem produtos
específicos ao ambiente
florestal, unificando os
controles e deixando a
cada dia as operações mais
conectadas, integradas e
produtivas”, prevê o CEO
da BBM Logística.
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Para a Klabin, com o
aumento da capacidade de
transmissão de dados do
campo até os escritórios, o
surgimento de dispositivos
de Internet das Coisas resistentes às condições adversas e o desenvolvimento de
modelos de inteligência artificial, o conceito de Indústria 4.0 presente em alguns

segmentos estará disponível
de forma ampla e acessível para todas as etapas da
produção florestal.
“Com isto, poderemos
monitorar o processo
produtivo de ponta a ponta
e atuar de forma eficiente, sem a intervenção de
controladores, na correção
em tempo real dos desvios
operacionais. Para os problemas crônicos, as ferramentas de aprendizagem
de máquina e de ciência de
dados ajudarão na previsão
de problemas antes que
eles aconteçam”, conclui
o gerente de operações
florestais no Paraná.

For Klabin, with the increase
in data transmission capacities
from the field to the office, the
arrival of IoT devices, resistant
to adverse conditions, as well as
the development of AI models,
the concept of a 4.0 Industry will
be widely available for all steps in
the forestry production process.
“With this, we will be able to
monitor the productive pro-
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cess from end to end and work
efficiently without the need for
control professionals in correcting real time operational deviations. For chronic problems,
machine learning and data
analysis tools will help solve
problems before they appear,”
concludes the manager of forestry operations in Paraná.

REUNIDA EM CURITIBA PARA A TERCEIRA
E V E N TO S | EVEN T S

EDIÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA
MADEIRA, SÉRIE DE EVENTOS QUE CULMINAM NA FEIRA LIGNUM LATIN AMERICA.

E

m setembro deste ano, Curitiba
se tornará novamente palco para
apresentação dos principais temas
de relevância para a cadeia produtiva da madeira no Brasil e no exterior.
De 10 a 13 de setembro deste ano, a
capital paranaense sediará a 3ª Semana internacional da Madeira (SIM), série
de eventos encabeçada pela terceira
edição da feira Lignum Latin America.
Durante os eventos da SIM, visitantes terão a oportunidade de discutir
as mais atuais inovações e tendências
dos mais diversos segmentos relacionados à madeira e seus múltiplos
usos comerciais. A realização dos
eventos proporcionará uma verdadeira integração do setor industrial ma-
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THE TIMBER PRODUCTION CHAIN WILL
BE GATHERED IN CURITIBA FOR THE
THIRD EDITION OF THE INTERNATIONAL

deireiro. A sinergia entre os diferentes
players novamente mostrará o Poder
da Madeira para o mercado nacional
e internacional. Saiba mais sobre cada
um dos eventos a seguir.

TIMBER WEEK, A SERIES OF EVENTS
CULMINATING IN THE LIGNUM LATIN
AMERICA FAIR.

I

n September, Curitiba will once
again be the meeting place for the
presentation of the main themes of
relevance for the timber production
chain in Brazil and abroad. From September 10–13th, the capital of Paraná
will host the third edition of the
International Timber Week, a series of
events headed by the third edition of
the Lignum Latin America fair.
During the Week’s events, visitors
will have the opportunity to discuss
cutting-edge innovation and trends
on all the niche markets related to
wood and its multiple commercial

A Lignum Latin America é uma
feira focada na Transformação, Beneficiamento, Preservação, Energia,
Biomassa, Manejo Florestal e Uso da
Madeira. A cada edição, apresenta
soluções, lançamentos e tendências
para o setor industrial madeireiro e
florestal de forma estática e dinâmica. A terceira edição da Lignum Latin
America ocorre de 11 a 13 de setembro, no Expo Barigui, em Curitiba.
Buscando unir novamente a cadeia
produtiva da madeira, apresentando
tecnologias e soluções para o segmento, a Lignum Latin America foi criada

uses. 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
international markets. Find out more
about each event below.
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A CADEIA PRODUTIVA DA MADEIRA ESTARÁ

Lignum Latin America
Lignum Latin America is a trade
fair focused on wood Transformation,
Beneficiation, Preservation, Energy,
Biomass, Forest Management 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. The 3rd
edition of Lignum Latin America takes
place from Sept. 11 to 13, at Expo
Renault Barigui, in Curitiba.
With the goal of once again reuniting the timber production chain,
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em 2016, depois de uma década
sem nenhum evento no Brasil focado para este setor. Em sua primeira
edição, reuniu 71 expositores em
Curitiba (PR), que apresentaram
soluções, lançamentos e tendências
para o setor industrial madeireiro de
forma estática e dinâmica. O principal diferencial da feira foi a qualidade
do público. Mais de 5.000 visitantes
altamente especializados estiveram
presentes na primeira edição.

Para mais informações: www.
lignumlatinamerica.com.

Nos últimos anos, os avanços e
inovações tecnológicas evoluíram de
forma acelerada. E o setor de geotecnologias não ficou de fora! Ferramentas e produtos de melhor qualidade e com preços cada vez mais
competitivos estão sendo disponibili-

zados e utilizados nesse grande setor.
As aplicações florestais e ambientais
têm sido fortemente afetadas positivamente por esse cenário.
Com o objetivo de promover atualização constante nesse
importante tema para o setor
florestal, o evento GIS Forest foi
idealizado. A proposta é debater
soluções para o setor florestal
baseadas em geotecnologias e,
também, apresentar tendências e
cases de sucesso nas mais diversas aplicações florestais.

Indústria da FIEP (Federação das
Indústrias do Estado do Paraná). No
evento, participantes terão a possibilidade de interagir com diversas
empresas do setor florestal e universidades que apresentarão cases de
sucesso nas aplicações de imagens
de satélites, aplicações com veículos aéreos não tripulados, LIDAR e
outros, para a solução e geração de
informações na gestão florestal.
Programação completa e inscrições: lignumlatinamerica.com/
gis-forest

O GIS Forest acontece dia 10
e 11 de setembro no Campus da
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Na segunda edição, realizada
em 2017, realizada entre os dias 20
e 22 de setembro, contou com a
participação de 86 expositores e

6.188 visitantes altamente qualificados, gerando mais de R$ 98,2
milhões em vendas e prospecções.

and present new technologies and solutions to the market, Lignum Brazil was
created in 2016, after a decade without
any such events in Brazil focused on this
market. In its first edition, Lignum Brazil had 71 exhibitors in Curitiba (Paraná
state) who presented solutions, product
launches and tendencies for the industrial timber sector in static and dynamic
demonstrations.
The second edition, held in 2017,
from September 20 to 22, brought 86 ex-
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hibitors and 6,188 highly qualified visitors,
resulting in over BRL 98.2 million in sales
and prospections.
For more information: www.lignumlatinamerica.com

GIS Forest
In recent years advances and technological innovations have evolved rapidly
– and the geotechnology industry was
not left out! Tools and products of better
quality and with increasingly competitive

prices are being made available and used
in this great sector. Forest and environmental applications have been strongly
affected by this scenario.
In order to promote constant updating of this important theme for the
forestry sector, the GIS Forest event was
idealized. The proposal is to discuss
solutions for the forestry sector based
on geotechnologies and also to present
trends and cases of success in the most
diverse forest applications.

GIS Forest will happen on the 10th
and 11th of September in the FIEP Câmpus da Indústria. At the event, participants
will be able to interact with several forestry companies and universities that will
present successful cases in the applications of satellite images, with unmanned
aerial vehicles, LIDAR and more, for the
solution and generation of information in
forest management.
Full program and registration: lignumlatinamerica.com/gis-forest
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no Brasil, mas não com a velocidade que precisamos.

Programação completa e inscrições: lignumlatinamerica.com/
floresta40/

Com o intuito de estimular a
discussão sobre as condições de
competitividade, as perspectivas e
o potencial dos mercados para os
diversos produtos madeireiros, o
3º WoodTrade Brazil reunirá industriais madeireiros, produtores
florestais e profissionais ligados à
cadeia produtiva da madeira.
O evento, promovido pela
ABIMCI (Associação Brasileira da
Indústria de Madeira), FIEP (Fede-

Programação completa e inscrições: lignumlatinamerica.com/3o-woodtrade-brazil/

E V E N TO S | EVEN T S

E V E N TO S | EVEN T S

Floresta 4.0 é um evento exclusivo que segue a tendência da
quarta revolução industrial e irá
abordar temas como tecnologias
para automação e troca de dados,
conectividade, Internet das Coisas
e sistemas ciber-físicos. O avanço
tecnológico, armazenamento em
nuvem e Big Data já são termos
bem conhecidos e implementados no setor industrial de países
desenvolvidos. Aos poucos, as
ferramentas da quarta revolução
industrial estão chegando também

“A tecnologia aplicada à floresta
já é uma realidade, que está chegando agora com mais força no
setor. Queremos catalisar o processo de conectividade que é o futuro
em se tratando de evolução dos
processos florestais”, explica Ricardo Malinovski, diretor de eventos
da Malinovski, empresa organizadora da SIM. O Floresta 4.0 ocorre
nos dias 10 e 11 de setembro no
Campus da Indústria da FIEP.

ração das Indústrias do Paraná)
e Malinovski, reuniu mais de 200
profissionais em sua segunda edição, realizada em 2017 . Na edição
2019, os participantes poderão
novamente acompanhar palestras
de especialistas nacionais e internacionais que proporcionarão a troca
de informações e debate sobre
cenários futuros. O evento ocorre
no dia 10 de setembro no Campus
da Indústria da FIEP.

Floresta 4.0
Forest 4.0 is an exclusive event that
follows the trend of the fourth industrial
revolution. It will address topics such as
technologies for automation and data
exchange, connectivity, internet of things
and cyber-physical systems. Technological advancements, cloud storage, Internet
of Things and Big Data are well known
terms in the industrial sectors of developed countries. Little by little, the tools
of the fourth industrial revolution are also

52

reaching Brazil, but not at the rate the
market needs.
“Technology is already a reality and
it’s becoming even stronger in our sector.
We want to drive the mechanization
connectivity process, which is the future
when it comes to forest process,” explains Ricardo Malinovski, Events Director
at Malinovski, the company behind the
International Timber Week. Floresta 4.0
takes place on Sept. 10-11 in the FIEP
Câmpus da Indústria.

Full program and registration: lignumlatinamerica.com/floresta40/

3 rd WoodTrade Brazil
With the goal of stimulating discussion about the current competitive
conditions, perspectives and potential
of the many markets for different timber
products, the 3rd WoodTrade Brazil will
reunite timber industry executives, forest
producers and professionals linked to
the timber production chain.

Organized by ABIMCI (Brazilian
Association of Timber Industries), FIEP
(Paraná Industry Federation) and Malinovski, the event received 200 professionals in its second edition, held in
2017. For the 2019 edition, participants
will once again watch lectures given by
local and international specialists who
will provide ample opportunities for
knowledge exchange and debate on
future scenarios. It takes place on Sept.
10th in the FIEP Câmpus da Indústria.
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Programação completa e inscrições: lignumlatinamerica.com/2o-prowood/

palestrantes com ampla experiência em suas áreas de atuação.

Para atender a demanda dos
profissionais do segmento industrial madeireiro, que apostam na
utilização da madeira como fonte
de energia, a Malinovski apresenta a terceira edição do Encontro
Brasileiro de Biomassa e Energia da
Madeira. No dia 12 de setembro, os
profissionais do setor terão acesso
a estudos e cases apresentados por

A programação do EBEM contará com palestras como a de
Rômulo Sousa Lisboa (STCP Engenharia) que irá falar sobre “O Mercado Mundial de Pellets”. “Existe
necessidade de destinação da
madeira em tora de menor diâmetro, muito em função da queda
na demanda e preços. Também é
crescente a demanda por pellets
em nível mundial, como consequência dos compromissos assumidos para a mudança da matriz
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O setor industrial madeireiro nacional tem retomado sua posição
de destaque no mercado internacional com exportação de produtos madeireiros de qualidade. Porém, quando a tecnologia aplicada
a transformação e beneficiamento
da madeira é analisada percebe-se
que o Brasil ainda tem uma ampla
oportunidade de crescimento e
desenvolvimento.

No dia 13 de setembro, no Campus da Indústria da FIEP, a segunda
edição do ProWood – Conferência
Sul-Americana de Tecnologias para
Transformação e Beneficiamento
de Madeira apresentará tecnologias
disponíveis para auxiliar na melhoria
dos processos industriais madeireiros, cases de sucesso, além de
abranger o mercado de proteção de
madeira e a potencialidade da utilização da madeira em edificações.

Full program and registration: lignumlatinamerica.com/3o-woodtrade-brazil/

2 nd ProWood
The industrial timber sector has been
retaking its rightful place in the global
market with increasing exports of timber
products. However, when the topic at
hand is applied technology and wood
processing and beneficiation, it is clear
Brazil still has much to develop.
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On Sept. 13th, in the FIEP Câmpus da
Indústria, the second edition of ProWood
– South American Conference of Timber
Transformation and Beneficiation Technologies will present technologies available to
help improve industrial timber processes,
successful case studies, as well as discussing the timber protection market and the
potential use of timber in buildings.
Full program and registration: lignumlatinamerica.com/2o-prowood/

3 rd Brazilian Biomass and
Wood Energy Meeting
In order to answer the demand of
professionals in the logging sector who
believe in the potential of wood as a
source of energy, Malinovski presents
the 3rd Brazilian Biomass and Wood Energy Meeting. On Sept. 12th, visitors will
have access to case studies and lectures
by highly experienced professionals.

The program for EBEM will include a
presentation by Rômulo Lisboa (STCP Engineering), which will discuss the “Global
Pellet Market”. According to Rômulo, biomass and timber for energy generation
has been the sector’s main focus in the
last two years. “There is a need for finding
use for thinner logs, due to falling demand and prices. There’s also a growing
demand for wood pellets at a global level,
as a consequence of the commitment
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“A sinergia entre os diferentes
players novamente mostrará o
Poder da Madeira para o mercado
nacional e internacional.”

Na segunda edição, o evento foi
um sucesso, recebendo um público especializado de 230 profissionais, entre eles diretores, gerentes
de empresas do segmento florestal
e madeireiro.

• Conhecimento da infestação;
• Definições para o controle;
• Metodo de aplicação a
ser utilizado;
• Quantidade de isca a
ser adquirida.

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

Programação completa e inscrições: lignumlatinamerica.com/3o-encontro-brasileiro-de-biomassa-e-energia-da-madeira/

01
CAPACITAÇÃO

02
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energética”, explica Rômulo. Para
o diretor de Desenvolvimento e
Qualidade da STCP, novos investimentos anunciados para o setor,
que demandam madeira fina, tornam eventos como o EBEM essenciais: “É uma oportunidade para
discutirmos o efetivo potencial de
nosso setor em participar desses
movimentos, de forma estruturada
e sustentável.”

PLANEJAMENTO

RESULTADOS

• Gestão do controle de
formigas cortadeiras;
• Maior eficiência no controle;
• Redução no custo
do controle;
• Máxima produtividade
florestal.
we’ve taken of changing our power grid,”
he explains. STCP’s director of development and quality adds that new investments in the sector, which will demand
thinner logs, make events such as EBEM
essential. “This is an opportunity for us
to discuss the effective potential of our
sector in participating of this movement
in a structured and sustainable way.”
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In its second edition, the event was
highly successful, receiving a specialized
public of 230 professionals, such as managers and directors of big forestry and
timber companies.
Full program and registration: lignumlatinamerica.com/3o-encontro-brasileiro-de-biomassa-e-energia-da-madeira/

Equipe técnica altamente
qualificada para promover
ganhos de eficiência, uso
racional do formicida,
segurança no trabalho e
do meio ambiente.
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florestal
TODO MÊS, A COLUNA MUNDO FLORESTAL

N

ão é de hoje que a China já não
é mais um “país do futuro”. Afinal,
após a maior abertura do mercado
chinês ao mundo globalizado, a liderança do Dragão Asiático em diversas indústrias e mercados globais comprova que
a China já é, de fato, um país do presente. Cobrindo uma área de 9,596,961 km²
(a terceira maior nação do mundo em
extensão territorial), o país mais populoso do planeta, com população atual
de 1,386 bilhões, é detentor de recursos
naturais e humanos ímpares.

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
COLUMN PRESENTS THE FORESTRY
SECTOR OF A DIFFERENT COUNTRY,
FOCUSING ON GREAT WORLD PLAYERS
AND EMERGING MARKETS. READ ON!
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Com o setor florestal não é diferente. Desde o início da década de 1990,
a área florestada do país e o estoque
florestal vêm crescendo, especialmente
no século XXI, tornando a China um dos
países de maior crescimento em termos
de recursos florestais. Os investimentos
contribuem para a reversão da imagem
de um país preocupado apenas com o
desenvolvimento industrial desenfreado
e que agora passa a contribuir para a
captura de carbono e outros eixos do
desenvolvimento sustentável.
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THE ASIAN DRAGON

C

hina is no longer the country of
the future. After all, after the greater opening of the Chinese market
to the globalized world, the leadership of the Asian Dragon in different
industries and global markets proves
that China is already the country of
the present. Covering a large area of
9.596.961 km² (the third largest nation in the world), China is the Earth’s
most populous country, with 1.386
billion inhabitants, and holds extensive natural and human resources.
It’s no different when it comes
to forestry. Since the early 1980s,
the wooded area in the country and
their forest stock have been growing,
especially in the 21st century, making China one of the countries with
the fastest growing forest resources.
Investments have been contributing
to reversing the country’s image of a
nation preoccupied almost exclusively
with relentless industrial development, as it now contributes to carbon
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Devido à grande diversidade geográfica e climatológica, a China conta com
florestas de composição bastante diversa, presentes em praticamente todas
as regiões do país. Segundo dados do
governo chinês , as florestas chinesas
recobrem 310,46 milhões de hectares
(2013), dos quais cerca de 40% pertencem ao Estado, enquanto 60% são
de propriedade coletiva. O estoque de
madeira, segundo o inventário, atingiu
16,433 bilhões de m³. O país conta com
67,24 milhões de hectares de florestas
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capture and other important points for
sustainable development.
According to the 8th National
Forest Inventory, Chinese forest resources have entered a period marked
by stable growth in terms of wooded
area and product quality, thanks to the
implementation of strategic policies
for the forestry industry.
Due to great geographic and
climate diversity, China’s forests are
of very varied compositions and are
present in almost every region in the
country. According to data disclosed
by the Chinese government,
Chinese forests cover 310.46 million
hectares (2013), 40% of which belong
to the State, whereas the remaining
60% are of collective property. Timber
stocks, according to the inventory,

para produção de madeira (com estoque
de 4,602 bilhões de m³ de madeira) e
20,56 milhões de hectares adicionais de
florestas consideradas “econômicas”.
Recentemente, o órgão estatal responsável pela administração das florestas
chinesas (NFGA) divulgou novas diretrizes
que nortearão o crescimento do
setor florestal chinês nos próximos anos.
Até 2025, a indústria está comprometida
a aumentar a produção bruta em 50%,
atingindo 250 milhões de toneladas. É
esperado que as importações e exportações de produtos florestais atinjam a
marca de US$ 240 bilhões. O NFGA relatou que, até 2035, o setor florestal chinês
continuará a expandir sua indústria, com
investimentos em infraestrutura e a garantia do abastecimento constante de
recursos florestais de qualidade.
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De acordo com o 8º Inventário
Florestal Nacional, os recursos florestais
chineses adentraram um período marcado por crescimento estável em termos
de área e qualidade de produtos, graças
à implementação de políticas estratégicas para o setor florestal.

reached 16.433 billion m3. The country
has 67.24 million hectares of forests for
timber production, with a 4.602 billion
m3 in timber stocks, and an additional
20.56 million hectares of forests classified as of economic interest.
Recently, the National Forestry
and Grassland Administration disclosed new plans
to guide the
growth of the Chinese forestry sector
in the coming years. Until 2025, the
industry is committed to increasing
gross production by 50%, reaching
250 million tons. Imports and exports
of forestry products are expected
to reach USD 240 billion. The NFGA
has stated that the Chinese forestry
sector will continue to expand until
2035, with investments in infrastructure and constant supplies of quality
forest resources.
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Redução de

Para atingir esses objetivos, o país não
medirá esforços para aumentar o fluxo
de madeira e estabelecer novos pontos
de exploração comercial de produtos
advindos da atividade florestal. Em 2018,
a produção da indústria florestal da China
totalizou 7,33 trilhões de yuans, um crescimento de 2,88% em relação a 2017.
Graças aos extensos recursos naturais
e disponibilidade de mão de obra, somados ao grande foco em metas concretas
para o futuro, a China dispõe de todos os
elementos necessários para ganhar cada
vez mais destaque como um dos grandes
países florestais.
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To achieve these goals, the country will spare no effort to increase
timber flow and establish new commercial exploitation points for forestry products. In 2018, the industrial
forestry production of China totaled
7.33 million yuans, a 2.88% increase
compared to 2017.
Thanks to their extensive natural
resources and widely available labor
force, as well as concrete targets for the
near future, China has all the elements
in place to continue to rise as one of
the world’s great forestry nations.
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parando-as. Segundo a análise, a celulose
nanofibrilada apresentou aparência bem
distinta em relação à polpa celulósica de
partida, quando em mesma concentração,
demonstrando maior poder de absorção
de água e entrelaçamento fibrilar. O material nanofibrilado apresentou respostas
diferentes em relação ao material de partida
quanto às dimensões, estabilidade térmica,
cristalinidade, viscosidade e grau de polimerização. A celulose nanofibrilada apre-

senta, também, menor resistência térmica,
cuja temperatura de degradação foi cerca
de 20ºC menor que a da polpa celulósica
de partida e, teve seu índice de cristalinidade diminuído.
Para mais detalhes sobre a análise e
seus resultados, confira o artigo na íntegra
clicando aqui.
* Eliane Lopes da Silva, Helena Cristina Vieira, Joielan
Xipaia dos Santos, Silvana Nisgoski, Cyro Ketzer Saul e
Graciela Inés Bolzon de Muñiz (UFPR)

NANOFIBRILLATED CELLULOSE

CELULOSE NANOFIBRILADA

A

celulose é um material vegetal abundante, biodegradável, renovável e disponível
em todo o mundo. A partir da celulose, é possível extrair uma gama de produtos, dos quais alguns ainda estão sendo descobertos e analisados para possível
exploração comercial.
É o caso da celulose nanofibirilada,
uma suspensão homogênea de fibras
com diâmetros nanométricos. De acordo
com os autores* do artigo "Nanofibrillated
cellulose, the small promising fiber: characteristics and potentialities", publicado na
Revista Floresta (UFPR), é possível que a celulose nanofibrilada substitua no todo ou
parcialmente outros materiais, uma vez
que suas propriedades físicas possibilitam
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tal aplicação. O conhecimento de suas
características e propriedades são importantes na compreensão de seu comportamento em diversas aplicações.
Os objetivos da pesquisa foram extrair
a nanocelulose a partir de polpa branqueada de eucalipto, via processamento
mecânico por moagem, e caracterizar
a celulose nanofibrilada obtida, com-

C

ellulose is an abundant, biodegradable and renewable plant material that is available all around
the globe, from which it is possible to extract a range of products, some of which are still being
discovered and analysed for possible commercial exploitation.
Such is the case of nanofibrillated cellulose, a
homogeneous suspension of fibers with nanometer-scale diameters. According to the authors*
of an article titled "Nanofibrillated cellulose, the
small promising fiber: characteristics and potentialities", published in the UFPR’s Floresta journal,
nanofibrillated cellulose may completely or partially replace other materials due to its particular
physical properties. Knowing its characteristics
and properties is important in understanding its
behavior in various applications.
The objective of this research was to
extract the nanocellulose from bleached eucalyptus pulp through mechanical milling to
characterize the resulting nanofibrillated cellulose and compare both. According to the analysis, the nanofibrillated cellulose presented a very
distinct appearance in relation to the original
cellulose pulp when they were analysed in

the same concentrations, demonstrating greater water absorption and fibrillar interweaving.
The nanofibrillated material showed different responses in comparison to the original in
terms of dimensions, thermal stability, crystallinity, viscosity, and degree of polymerization.
The nanofibrillated cellulose also exhibits lower
thermal resistance: its decomposition temperature was about 20ºC lower than that of the
original cellulose pulp, and its crystallinity index
has decreased.
For more details on the analysis and results,
read the full article here.
* Eliane Lopes da Silva, Helena Cristina Vieira, Joielan
Xipaia dos Santos, Silvana Nisgoski, Cyro Ketzer Saul e
Graciela Inés Bolzon de Muñiz (UFPR)
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inflação
A taxa da inflação do mês de Jun/19¹, representado pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de apenas
+0,01%, abaixo da taxa de +0,13% de Mai/19.
O acumulado de 12 meses atingiu 3,37%,
situando-se dentro do limite da meta oficial
do Governo para 2019, que é de 4,25%. Eco-

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 July 26th. According to the BCB,
Brazil is expected to grow by 0.82% this
year, a 3.5% decrease in the Institution's
forecast compared to the previous report (0.85%%).
Inflation: Inflation rates for June/2019 1,
represented by the IPCA (Ample Consumer National Prices Index), was only +0.01%
below the rate of +0.13% of May/2019. Accumulated growth over the last 12 months
reached 3.37%, within the official State
target for 2019, of 4.25%. Economists in
the financial market updated their forecast
for the reduction of the IPCA in July 2019
[not disclosed by the time of this publication], from 0.20% to +0.23%, according to

O Comitê de Política Monetária (Copom)
do Banco Central, em reunião em Jul/19,
reduziu a taxa Selic para 6,00% ao ano (redução de 0,5 ponto percentual). Desta essa
decisão, a taxa caiu para o menor patamar
histórico desde o início do regime de metas
de inflação (1999).

Taxa de Câmbio
A taxa média cambial do Dólar Americano
(USD) comercial encerrou Jul/2019 em
BRL 3,78/USD, resultando em valorização
de 2,0% do Real (BRL) frente ao USD em
relação à taxa média de Jun/19 (BRL 3,86/
USD). No acumulado do ano, a moeda
norte-americana valorizou 1,0% frente ao
Real até Jul/2019.
¹ IPCA de Jul/19 não foi divulgado até a data de fechamento desta edição.
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Taxa de Juros

Perspectivas Econômicas
O Banco Central do Brasil (BCB) revisou
novamente para baixo sua expectativa de
crescimento da economia brasileira para
2019, em boletim publicado em 26/Jul/19.
Segundo o BCB, a expectativa é que o
Brasil atinja crescimento de 0,82% nesse
ano em relação ao ano de 2018, o que
evidencia queda de 3,5% na previsão da
Instituição comparativamente à previsão
do boletim anterior (0,85%).

nomistas do mercado financeiro atualizaram
previsão para aumento do IPCA em Jul/19
[ainda não divulgado até o encerramento
desta edição], de +0,20% para +0,23%, conforme o Relatório de Mercado Focus, impulsionado parcialmente por alguns serviços no
transporte. No relatório do BCB, a estimativa
do IPCA para 2019 é de 3,80%.

a Focus Market Report. The BCB’s Focus
Market Report estimates the IPCA this year
to reach 3.80%.

Interest rates: The BCB’s COPOM (Monetary Policies Committee) lowered the basic interest rate (SELIC) to 6.00% a year in
its meeting in July (a 0.5% decrease). With
this decision, the rate fell to its lowest historical figure since the beginning of the
inflation goals policies (1999).

Exchange rates: In July/2019, average
USD commercial exchange rate closed
at BRL 3.78/USD, with a rate of appreciation of 2.0% from BRL to USD
compared to the June/19 average (BRL
3.86/USD). So far in 2019, the American
currency has had 1.0% appreciation
compared to BRL.
¹ IPCA for July/19 hasn’t been disclosed as of
the time of this publication.

“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: Fonte: Banco de Dados STCP e Banco Central do Brasil (IPCA).
Note on log assortments: Energy: <8 cm; Pulp: 8-15 cm; Sawmill: 15-25 cm; Lamination: 25-35 cm; and Special Lamination: >35 cm.
Timber log prices BRL/m³ standing. Source: STCP Database and Brazilian Central Bank (IPCA).

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

tora de eucalipto Eucalyptus Timber

tora de pinus Pine Timber

O mercado de madeira em tora de pinus no
Brasil apresentou pequena queda nos preços nominais. O preço médio nominal de
tora de pinus para energia reduziu 1,7% no
III Bi/19 (Mai-Jun/19) em relação ao segundo bimestre do ano (vide gráficos). O preço
médio nominal de tora de processo/celulose apresentou queda de -0,6%. Constata-se
que, para ambos os sortimentos de tora fina
de pinus, não houve reajustes no preço que
acompanhassem minimamente os índices
de inflação do período (IPCA acumulado de
Mai-Jun/19 = +0,14%).
O preço da tora média-grossa, por sua vez,
também apresentou queda, um pouco mais
elevada da ordem de -0,56%, não recuperando os níveis inflacionários do período.
A indústria brasileira do compensado de
pinus, uma das principais consumidoras
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FORESTRY PRODUCTS MARKET | TRENDS AND PERSPECTIVES

Comments on Pine Timber
The market for pine logs in Brazil had a
small decrease in nominal prices. Average nominal prices for pine logs aimed at
energy production fell by 1.7% in the third
bimester (May-June/2019) compared to
the second bimester (see charts). Average
nominal prices for logs aimed at processing or pulp production fell by 0.6%. For
both categories of pine logs, there was no
price readjustment corresponding to the
inflation rates for that period (accumulated
IPCA for May-June/2019 = +0.14%).
Prices for average to thick logs also fell by
0.56%, failing to recover inflation levels for
that period. The Brazilian pine plywood
industry, one of the main consumers for
this category of raw materials, has been
going through continuous reduction 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 praticamente estável em Mai-Jun/19, com pequeno
aumento nominal da ordem de 0,1%, em
comparação ao último bimestre (vide
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production levels. According to ABIMCI,
the Brazilian Association of Mechanically
Processed Wood Industries, the manufacturers' decision to reduce production
reflects the current global scenario, which
is pointing towards increased supplies and
lower demand for pine plywood, due to
the current moment of caution before
certain international matters, such as fees
imposed by the USA on Chinese products
and the United Kingdom leaving the European Union (Brexit) and more. Moreover,
the Brazilian industry is being pressured by
high production costs, especially regarding raw materials, energy and logistics
costs (domestic and maritime freight).
ABIMCI states that Brazil's main pine plywood manufacturers have adopted measures to intensify production reduction,
such as programmed stops, collective
vacations and reduction in working hours.
The decrease in production is reflected in
the volume of exports for this product in
June/2019 (-14% compared to the previous month), a decrease which tends to be
more intense on July/2019 (not disclosed
as of the time of this publication).

Comments on Eucalyptus Timber
National prices for eucalyptus logs
remained practically stable in MayJune/2019, with a small nominal increase of 0.1% compared to the previous bimester (see charts), failing to
make up for the inflation rate in the
period. The IBGE announced a review
for its previous estimates of the nation-

gráficos), não acompanhando o índice
inflacionário. O IBGE anunciou revisão nas
estimativas da safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas de 2019, que
devem encerrar o ano em 236 milhões
de toneladas. Isso representa alta de 4,2%
em relação à safra de 2018 e de 0,6% na
comparação com o prognóstico de Mai/19.
Com esse resultado, a expectativa é que
sejam produzidas 95,3 milhões de toneladas do grão em 2019 (alta de 17,1% em relação ao resultado de 2018). Essa perspectiva
tende a impactar positivamente a demanda
por tora fina e de lenha para a secagem
de grãos. Adicionalmente, no 2º tri/2019, a
indústria de celulose exportou 4,10 milhões
ton (US$ 2,27 bilhões), o que evidencia
aumento de 3% (em volume e em valor)
comparativamente ao 1º tri/19 (3,99 milhões ton, equivalente a US$ 2,21 bilhões),
resultando em maior consumo de fibra de
madeira (tora e cavaco). 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.

al grain, oilseed and legumes harvest
volume for 2019, which should reach
236 million tons, representing a 4.2%
increase compared to the 2018 harvest and a 0.06% rise compared to the
previous forecast from May/2019. With
this result, the institution expects 95.3
million tons of grain to be produced in
2019 (a 17.1% rise compared to 2018.
This perspective tends to have a positive
impact on the demand for thin logs and
firewood for grain drying. Additionally, in
the second trimester of 2019, the pulp
industry exported 4.10 million tons (USD
2.27 billion), which shows a 3% growth
in volume and value compared to the
first trimester of 2019 (3.99 million tons,
equivalent to USD 2.21 billion), resulting
in higher consumption of wood fibers
(logs and chips). Brazilian pulp exports
should remain high, which could have
an impact in the supply and demand
dynamics for thin logs in the main pulp
production centers.
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desta matéria-prima (tora média-grossa),
tem vivenciado redução contínua nos seus
níveis de produção. Segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Madeira Processada
Mecanicamente (ABIMCI), a decisão dos fabricantes em diminuir a produção é reflexo
do atual cenário no mercado mundial, que
aponta para aumento da oferta e queda da
demanda por compensado de pinus, dado
o momento de cautela diante de algumas
questões internacionais, como a taxação
dos Estados Unidos a produtos chineses e
a saída do Reino Unido da União Europeia
(Brexit), entre outros. Além disso, a indústria
brasileira está pressionada pelos altos custos de produção, principalmente no que
se refere à matéria-prima, energia e custos
logísticos (frete interno e marítimo). A ABIMCI informou que os principais fabricantes de
compensado do Brasil adotaram medidas
para intensificar a redução da produção,
tais como paradas anunciadas, concessão
de férias coletivas e redução da jornada de
trabalho. A queda na produção está refletida
nos volumes exportados do produto no mês
de Jun/19 (-14% no volume embarcado em
Jun/19, comparativamente ao mês anterior),
o que tende a se intensificar no mês de
Jul/19 (ainda não divulgado até o encerramento desta edição).
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gravação, fac-símile ou qualquer tipo de sistema de armazenamento e de recuperação de informações, sem permissão por escrito. A retransmissão por
fax, e-mail, ou por outros meios, os quais resultem na criação de uma cópia adicional, é ilegal.
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didas, como ‘o eucalipto seca o solo’,
‘o eucalipto é um deserto verde’, entre
outros mitos”, explica Mouana Fonseca,
gerente de relações institucionais e responsabilidade social da Bracell.
No evento, o diretor executivo da
ABAF, Wilson Andrade, falou sobre “Benefícios do negócio florestal na Bahia”.
Após as palestras dos especialistas convidados, o evento será encerrado com
um bate-papo quando os presentes po-

Seminário “Conhecendo o
Eucalipto e os Benefícios das
Florestas Plantadas”

A

O objetivo foi discutir e esclarecer
assuntos relativos ao eucalipto e o uso
de solo e água. Para isso, a Bracell convidou especialistas para discutir temas
como “Aspectos climáticos da região
do agreste baiano e Litoral Norte” e “O
eucalipto no contexto da bacia hidrográfica da região”.
“O seminário tem o objetivo de reunir
os principais públicos de interface da
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Bracell no Litoral Norte e Agreste baianos para discutirem sobre a importância
das florestas plantadas para o território
onde atuamos. Também de desmistificar
‘lendas’ sobre o eucalipto que são repetidas por gerações, sem fundamento
técnico algum. Para isso, na ocasião,
teremos doutores em solo e água que
poderão tirar as dúvidas de todos os
presentes sobre questões muito difun-

“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”, acrescenta Wilson Andrade, diretor
executivo da ABAF. Este tema, inclusive,
é um dos trabalhados pelo Programa
Ambiente Florestal Sustentável (PAFS).

“KNOWING EUCALYPTUS AND THE BENEFITS
OF PLANTED FORESTS”

T
Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) participou do seminário
“Conhecendo o Eucalipto e os Benefícios das Florestas Plantadas”, realizado pela
Bracell no último dia 19.

derão fazer perguntas aos palestrantes.

he Bahia Association of Forestry Companies (ABAF) participated in the “Knowing Eucalyptus and
the benefits of planted forests” seminar, held by Bracell on August 19th.

The objective was to discuss and answer
questions on eucalyptus and soil and water use.
Bracell invited specialists to discuss themes such
as “Climate aspects in the agreste region and
north shores” and “Eucalyptus in the context of
the region’s river basin.”
“The seminar has the goal of gathering
Bracell’s different publics in the north shore and
agreste regions of Bahia to discuss the importance of cultivated forests to our territories, as
well as clarifying misconceptions about eucalyptus which have been repeated for generations
without any technical basis. That’s why we invited soil and water experts to answer any questions participants may have about very common

misconceptions, such as ‘eucalyptus dries the
soil’, ‘eucalyptus is a green desert’, etc.”, explains
Mouana Fonseca, manager of institutional relations of Bracell.
At the event, ABAF’s executive director Wilson
Andrade discussed the “Benefits of forestry for Bahia. After the lectures by guest speakers, the event
concluded with a session open for questions.
“As well as providing information on important topics for the diversification and sustainability of agribusiness, ABAF’s objective is to stimulate the production and processing of planted
timber,” adds Wilson Andrade. This theme is one
of many discussed by the Sustainable Forest
Environment Project.
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Uso de drones na aplicação
de herbicidas foi tema de
capacitação em Curitiba

N

o dia 25 de julho, a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE) realizou, em parceria com a Emater, o II Curso de Atualização em Aplicação de Herbicidas, destinado a gerentes, gestores, supervisores, coordenadores e líderes de equipe.
Eugênio Schröder e Fausto Zanin,
diretor técnico e diretor de Marketing da
SkyAgri, respectivamente, estiveram presentes na capacitação para apresentar as
oportunidades quanto ao uso de drones
de pulverização no setor florestal e os benefícios dessa tecnologia para o segmen-
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to. Segundo Schröder, a grande novidade
do mercado é poder pulverizar defensivos
agrícolas sem nenhuma pessoa dentro do
talhão florestal, eliminando o risco de exposição dos trabalhadores aos químicos.
De acordo com Fausto Zanin, “um drone
pulverizador pode evitar a exposição de 17

operadores por dia de serviço com a mesNa avaliação de Ailson Loper, diretor
ma área pulverizada”.
executivo da Apre, o uso de drones vem
ganhando espaço em diversas operações,
O Ministério da Agricultura, Pecuária
e no setor florestal não seria diferente.
e Abastecimento (Mapa) anunciou, em
“Na aplicação de defensivos, a ferramenta
julho, uma normativa para o uso de drones na aplicação de defensivos agrícolas, substituirá o uso de pulverizador costal,
trazendo muito mais segurança para a
uma resposta a demandas de setores da
operação, além de permitir otimizar a
agricultura nacional e também em funatividade e reduzir significativamente os
ção do uso crescente dessa tecnologia
custos”, completa.
no mundo todo.

TRAINING PROGRAM FOCUSED ON THE USE OF
DRONES FOR HERBICIDE APPLICATION

O

n July 25th, the Paraná Association of Forestry Companies (APRE) carried out, in partnership with
Emater, the 2nd Update Course in Herbicide Applications, aimed at managers, supervisors, coordinators and team leaders.
Eugênio Schröder and Fausto Zanin,
technical and commercial directors of SkyAgri, were present at the training to discuss
opportunities for the use of drones in spraying
applications in forestry and the benefits of
this technology for the segment. According
to Schröder, the great new innovation in the
market is the possibility of spraying agriculture
defensives without any staff present in the
forest stand, eliminating the risk of exposure
to the chemicals. According to Fausto Zanin,
“a spraying drone can avoid the exposure of 17
operators per day, in the same sprayed area”.

The Ministry of Agriculture, Livestock and
Supplies (MAPA) announced in June a new
guideline for the use of drones in agriculture defensive applications, in response to the demand
by Brazilian agriculture sectors and due to the
growing use of this technology in the world.
For Ailson Loper, APRE’s executive director,
the use of drones has been growing in different
operations and forestry is no different. “In applying defensives, the tool will replace the use of
knapsack sprayers, bringing greater safety to the
whole operation, as well as optimizing the activity and significantly lowering costs,” he adds.
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2017 houve aumento
de US$ 1,6 bilhão nas
importações de carvão metalúrgico, com
prejuízo para a balança
comercial.

Proposta cria política
nacional de biocombustíveis
florestais

O

Projeto de Lei
2475/19 cria uma
política nacional de
biocombustíveis florestais. A proposta, do
deputado José Mário
Schreiner (DEM-GO),
busca ampliar a participação desses combustíveis na matriz
energética brasileira
e promover o cultivo
de florestas plantadas
com potencial energético e a produção
sustentável de biocombustíveis. O texto
tramita na Câmara
dos Deputados. A proposta considera biocombustíveis flores-
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tais os combustíveis
sólidos, líquidos ou
gasosos produzidos
a partir da biomassa
florestal, como lenha
e carvão vegetal.
O projeto prevê
ainda incentivos financeiros e fiscais, linhas
de crédito rural e apoio
ao cooperativismo
como formas de promover a política. De
acordo com o Balanço
Energético Nacional
de 2017, houve crescimento de 8,4% no
consumo de carvão
mineral no setor siderúrgico. Entre 2016 e

Proposal establishes national
policy for forest biofuels

L

aw Proposal 2475/19 establishes a national
policy for forestry biofuels. The proposal,
by congressman José Mario Schreiner (DEM/
Goiás), aims to increase participation of forest
biofuels in the country’s energy grid and foster
sustainable production of biofuels. The proposal will be discussed in Congress. “Forest
biofuels” are considered in the text to mean
solid, liquid or gas fuels produced from forest
biomass, such as firewood and vegetable coal.
The project also foresees financial and
fiscal incentives, rural credit lines and support
to cooperatives as ways to promote the new
policy. According to the 2017 National Strategic Review, there was an 8.4% increase in
mineral coal consumption in the steelworks
sector. Between 2016 and 2017 there as a

Segundo a proposta, os recursos
oriundos das taxas
de reposição florestal
serão obrigatoriamente revertidos, em
pelo menos 60%, para
programas de fomento
florestal para projetos de até 2.000 ha
por proprietário, com
objetivo de formar florestas plantadas com
potencial energético,
e de 10% a título de
compensação mediante plantio de florestas
com potencial energético para empreendimentos sujeitos
a recolhimento das
taxas. A taxa de reposição florestal não incidirá sobre os produtos

oriundos de florestas
plantadas como potencial energético.
O texto também
permite o cultivo de
florestas com potencial energético em
áreas de preservação
permanente consolidadas, desde que sua
reforma não resulte
em destoca, preservando-se a integridade
do solo através de
cultivo mínimo. Esse
plantio, no entanto,
deverá ser informado
no Programa de Regularização Ambiental
(PRA). A fiscalização da
comercialização e do
consumo dos biocombustíveis florestais
será feita pelos órgãos
competentes do poder
público e se dará nos
pontos de recepção
das unidades consumidoras do produto.

“The proposal aims to increase
participation of forest biofuels in
the country’s energy grid.”

USD 1.6 billion increase in imports, with losses in our commercial balance.
According to the proposal, 60% of resources from forest replacement taxes will go
to programs aimed at driving projects of up to
2,000 hectares per owner, with the goal of establishing forests with a high energy potential
for new businesses included in the tax range.
The forest replacement fees will not include
projects in cultivated forests for energetic use.
The proposal also allows the cultivation
of forests for energy production in areas of
permanent preservation, as long as the reform
does not result in destumping, preserving
the soil with minimum cultivation. This stand,
however, must be informed to the Environmental Regulation Program. Inspections in
the sale and consumption of forest biofuels
will be carried out by the proper institutions
and will take place in the reception points in
consumer locations.

79

NOTAS

NOTAS

“A 14ª edição do Dia de Campo Florestal
acontece no dia 21 de agosto, na Fazenda
Experimental Lageado.”

Jonas Felipe Salvador,
Coordenador de Gestão Ambiental – Negócio Madeira na Duratex; e Humberto de
Jesus Eufrade Junior,
Engenheiro Florestal
e Pós-Doutorando na
FCA/UNESP.

Novidades este ano no Dia de Campo
Florestal da FCA de Botucatu

P

ela primeira vez
nos treze anos de
história do mais tradicional evento florestal da Faculdade de
Ciências Agronômicas
da Unesp de Botucatu, quatro ex-alunos
foram convidados para
palestrar e apresentar
suas vivências como
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profissionais de grandes empresas do setor.
Os profissionais
são: Luiz Fellipe Arcalá, atualmente sócio
de Business Development na Innovatech;
Bruno Oliveira de Almeida, Coordenador
de Excelência Operacional da Suzano;

Changes to FCA Botucatu’s
Forestry Field Day

F

or the first time in 13 years of history of
the FCA’s (Agronomy Faculty of UNESP
Botucatu) most traditional forestry event, four
alumni have been invited to give lectures and
discuss their experiences as professionals in
major companies.

O seminário contará também com palestras do professor e
diretor da FCA, Carlos
Wilcken, e do diretor
florestal da Bracell,
Mauro Quirino. No
período da tarde a
programação segue
com o tradicional Dia
de Campo, em que as
empresas vão apresentar seus produtos, tecnologias e inovações.
O professor Saulo
Guerra, coordenador técnico do Dia
de Campo Florestal,
explica que “neste
momento, o evento
acontece num cenário muito novo na
nossa região, quando
temos a possibilidade

de ter uma termoelétrica de biomassa de
eucalipto instalada ao
mesmo tempo que
uma grande empresa
do setor já instalada irá quadruplicar
suas atividades e está
precisando de novos
parceiros florestais”.
A 14ª edição do
Dia de Campo Florestal acontece no
dia 21 de agosto, na
Fazenda Experimental
Lageado. O evento
é promovido pela
Faculdade de Ciências
Agronômicas (FCA) da
Unesp de Botucatu
com correalização
da Paulo Cardoso
Comunicações, que
também irá trazer
uma novidade para o
evento, ao transmitir
as palestras ao vivo
para todo o Brasil no
site www.maisfloresta.com.br.

The professionals are Luiz Fellipe Arcalá,
Business Development partner at Innovatech, Bruno Oliveira de Almeida, Operational
Excellence Coordinator at Suzano; Jonas Felipe Salvador, Timber Division Environmental
Manager at Duratex; and Humberto de Jesus
Eufrade Junior, forestry engineer and postdoc student at FCA/UNESP.
The seminar will also bring lectures by
FCA professor and director Carlos Wilcken
and Mauro Quirino, Bracell’s forestry director.
In the afternoon, the program continues with
the traditional Field Day, in which companies
present their products, technologies and
innovations.
Professor Saulo Guerra, technical coordinator of the Forestry Field Day, explains
that “at the moment, the event takes place in
a new scenario for our region, in which we
have the possibility of having an eucalyptus
biomass thermal power plant at the same
time that a major established player in our
sector will quadruple their activities and are
looking for new forestry partners.”
The 14th edition of the Forestry Field Day
takes place on August 21st, in the Lageado
Experimental Farm. The event is held by FCA
with co-coordination by Paulo Cardoso Comunicações, which will transmit a live feed
from the lectures for the first time on www.
maisfloresta.com.br.
For more information: www.diadecampoflorestal.com.br

Mais informações:
www.diadecampoflorestal.com.br
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“O documento retrata a atuação das
duas companhias durante o período
de transição.”

Suzano divulga primeiro
Relatório Anual após fusão

A

Suzano apresentou, em julho, o
primeiro Relatório
Anual da companhia
desde a fusão entre
Suzano Papel e Celulose e a Fibria, anunciada em 16 de março
de 2018 e concluída
em 14 de janeiro de
2019. O material traz
detalhes sobre a atuação das duas empresas, como desempenho econômico,
social e ambiental no
ano de 2018, a criação da nova cultura
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organizacional da
empresa, além dos
objetivos para 2019.
O documento
retrata a atuação das
duas companhias
durante o período
de transição, quando
ambas se organizaram
para uma das maiores
fusões da indústria
brasileira. A sinergia
entre as antigas empresas foi analisada
por meio de extensa
pesquisa de indicadores de materialidade

Suzano discloses first Annual
Report after merger

I

n July, Suzano published the first Annual Report after the merger with Fibria, announced
on March 16th, 2018, and finalized on January
14th, 2019. The report brings details on the
two companies, such as economic, environmental and social performance in 2018, as
well as the creation of a new corporate culture
and the goals for 2019.
The document shows figures from both
companies during the merger period, in which
they had to prepare for one of the biggest mergers in Brazilian history. The synergy between the
former companies was analyzed after extensive
research on materiality figures from January to

no período de janeiro
a dezembro de 2018,
enquanto Suzano e
Fibria ainda atuavam
separadamente.
A nova companhia,
que conta com mais
de 35 mil colaboradores diretos e indiretos
e impacta mais de 2
bilhões de pessoas
com seus produtos e
serviços, apresenta no
Relatório as técnicas
de integração entre
equipes nas suas 11
unidades industriais,
levando em conta o
que há de melhor nas
duas empresas para
que seja criado um
modelo que atenda
aos desafios da nova
Suzano, guiado pelos

Direcionadores de cultura da companhia.

December 2018, while Suzano Papel & Celulose
and Fibria still operated separately.

A publicação ainda
traz os resultados das
iniciativas de sustentabilidade e projetos
de relacionamento
com as comunidades,
como o Agricultura
Comunitária, a Parceria Pela Valorização da
Educação (PVE) e do
Instituto Ecofuturo,
uma organização sem
fins lucrativos mantida
pela Suzano que visa
a transformação da
sociedade por meio
da conservação ambiental e promoção
da leitura.

The new company, with over 35,000
direct and indirect employees and over 2
billion people impacted by their products and
services, presents in this Report the integration
techniques between teams in their 11 industrial
units, taking into account what worked best in
each company to create a more fitting model
for the new Suzano, guided by the company’s
corporate culture drivers.
The publications also brings the results of
sustainability initiatives and projects for local
communities, such as Community Agriculture,
the Partnership for Education Valuing and the
Ecofuturo Institute, a non-profit organization
kept by Suzano with the goal of transforming
society by preserving the environment and
promoting reading.
You can find the full report here.

Para acessar a versão digital do Relatório
2018, clique aqui.
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“Em evento internacional
para investidores do setor,
a Forest2Market do Brasil
anunciou o lançamento da
Timber Supply Analysis 360.”

Forest2Market do Brasil
lança ferramenta de análise
de recursos florestais

N
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a era do Big Data,
obter informações
e dados atualizados
sobre determinado
mercado ou indústria
é essencial para todo
investidor ou parte
interessada em empreender e expandir
fronteiras.

de análise de recursos
florestais interativa
baseada em mapas.
A solução fornece
dados de inventário
florestal exclusivos
do Brasil para tomadores de decisão na
indústria de produtos
florestais.

Em evento internacional para investidores do setor, a
Forest2Market do
Brasil anunciou o
lançamento da Timber Supply Analysis
360, uma ferramenta

De acordo com
a Forest2Market do
Brasil, a nova ferramenta permite que
um usuário selecione
áreas customizadas
com base na localização de uma floresta,

Forest2Market do Brasil
launches new tool for forest
resource analysis

I

n the age of Big Data, obtaining information
and updated data on certain markets or industries is essential for any investor or stakeholder in the expansion of market frontiers.
In an international event aimed at forest
investors, Forest2Market do Brasil announced
the launch of the Timber Supply Analysis 360
tool, an interactive forest resource analysis
tool based on maps. The solution provides
exclusive forest inventory data on Brazil to decision makers in the forestry products industry.
According to Forest2Market do Brasil, the
new tool allows users to select customized

no local planejado
para uma nova fábrica ou em torno de
uma fábrica existente
com planos de expansão. Após a seleção
do local desejado, a
ferramenta fornece
os seguintes dados
para a área selecionada: área plantada
(em hectares); gênero
das espécies plantadas; volume total por
gênero; volume por
produto; e distribuição por classe etária.

Analysis 360 também
fornece os dados
básicos que a Forest2Market do Brasil
utiliza para produzir
previsão de oferta,
demanda e preço
de madeira de longo prazo no país. A
plataforma de análise
está disponível para o
Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná
e Santa Catarina.

areas based on the location of a forest, on the
planned location for a new factory or around
an existing factory with plans for expansion.
After selecting the desired area, the tool provides the following information on the selected area: planted area (in hectares); genus of
the cultivated species; total volume by genus;
total volume by product; and distribution according to age range.
Timber Supply Analysis 360 also provides
the basic data Forest2Market do Brasil uses
to produce long term timber supply, demand
and price forecasts for Brazil. The analysis tool
will be available for Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná and Santa Catarina.
Watch the video

for more information.

Para mais informações, assista o vídeo
completo.

O Timber Supply
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Komatsu Forest lança
nova ferramenta
MaxiVision

A

Komatsu Forest
lançou recentemente a nova ferramenta digital MaxiVision, que permite
ao operador florestal
visualizar o estado
e as condições de
trabalho na floresta de
interesse. Diferentes
formas de visualizar
o mapa fornecem
dados ao operador
sobre as condições
no local de operação,
tornando possível
planejar o trabalho a
se executado com o
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máximo de eficiência
possível, reduzindo
impactos ambientais
sobre a floresta.
Baseada no armazenamento em
nuvem, os updates
ocorrem em tempo
real e quaisquer mudanças são visíveis na
tela na cabine. Com o
MaxiVision, o operador
é capaz de combinar
mapas da área com os
dados mais atualizados sobre o local em
uma única imagem,
ao mesmo tempo em

Komatsu Forest launches MaxiVision

K

omatsu Forest recently launched MaxiVision, a completely new digital tool that
helps the forest machine operator to visualise
the state and conditions of the forest. Different map views provide the operator with data
about ground conditions and the rest of the
team’s production, making it possible to plan
the work as efficiently as possible and with
minimal forest impact.
Since everything is cloudbased, updates
occur in real time and any changes are immediately seen onscreen in the cab. With MaxiVision, the operator can combine maps of the
area with the latest data on ground conditions
into a single image and, at the same time,
see both the own production data and that

que vê dados sobre
sua produção e a de
seus colegas, atualizadas em tempo real.
Os dados de trabalho
são uma ferramenta
importante para o planejamento da produção e facilita a tomada
de decisão pelos operadores. O MaxiVision
permite colaboração
efetiva entre harvesters e forwarders,
pois cada membro
da equipe está ciente
do que seus colegas
estão fazendo.

Ainda, o sistema
facilita a comunicação entre operadores, que podem
enviar mensagens
diretas ou marcar
áreas específicas em
que há necessidade
de trabalho no mapa
compartilhado. A
maior integração entre o trabalho de harvesters e forwarders
estimula o aumento
da produtividade.

of the colleagues – all updated in real time.
The work overview is a great tool for planning
production and enables the operator to make
well-founded decisions. MaxiVision also allows
for effective collaboration between harvesters
and forwarders as each team member can see
what their colleagues are doing.
By sending messages to each other or
marking particular areas on the map collaboration can be improved and the outcome
likewise. This unmatched integration between
harvester and forwarder provides an optimised workflow and increased productivity.
For more information, click here.

Para mais informações, clique aqui.
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Jonh Deere convida para a Lignum Latin America

V Í D EO S /V I D EO

John Deere invites you to Lignum Latin America

VEJA MAIS | SEE MORE

Palestra Klabin: O papel como embalagem do futuro
Klabin on “Paper as the package of the future”
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Para mais informações, clique nos links espalhados ao longo da agenda
For more information, click on the links throughout the calendar.

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/

VEJA MAIS | SEE MORE
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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
90

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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