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O
ano mal começou e já
vemos algumas dife-

renças positivas em relação
aos anos anteriores. Além
dos investimentos, vemos
uma notável melhora nas
ofertas de vagas de empre-
gos no setor.

Desde o início da crise
econômica, as empresas lu-
taram para manter a saúde
financeira. A satisfação de
deixar para trás as decep-
ções de 2017 e a expectati-
va da retomada econômica
em 2018, renova os ânimos
do setor florestal. A previsão
de crescimento é bastante
real, mas é importante que o
governo cumpra o seu papel,
principalmente nos assuntos
ligados à legislação trabalhis-
ta e tributária, além de resol-
ver os assuntos que retiram
a competitividade brasileira
frente a outros países.

As boas notícias do início
do ano, como a redução da
inflação e a consequente que-
da na taxa básica de juros
podem, em médio prazo, con-
tribuir com o resultado finan-
ceiro das empresas. Espera-
se também que o aumento do
preço dos insumos que afe-
tou os custos das empresas
nestes últimos dois anos seja
minimizado em 2018.

O QUE ESPERAR DO SETOR FLORESTAL EM 2018?
A melhora observada nos

números do ano passado
também contribui para o oti-
mismo deste ano. O Brasil
está entre os principais pro-
dutores de celulose, papel e
painéis de madeira no mun-
do, com exportações que tra-
zem inegável contribuição
para a balança comercial e
geram muitos empregos e
renda em todas as regiões do
País. De janeiro a novembro
de 2017, as vendas para o
mercado externo de celulose
cresceram 3% na compara-
ção com mesmo período em
2016, alcançando 12,1 mi-
lhões de toneladas. Neste
ano, a China deve se manter
como principal destino da ce-
lulose produzida pelo Brasil
com 39,2% de participação,
representando uma receita de
US$ 2,25 bilhões (+17,9%). Já
as exportações de painéis de
madeira aumentaram 26,3%,
atingindo 1,17 milhão de me-
tros cúbicos e as vendas ex-
ternas de papel ampliaram
0,9%, com mais de 1,9 mi-
lhão de toneladas.

De acordo com a Indús-
tria Brasileira de árvores, as
receitas das exportações do
setor produtivo de árvores
plantadas somaram entre ja-
neiro e novembro de 2017

US$ 7,7 bilhões, um cresci-
mento de 11,4% em relação
ao mesmo período de 2016.
O impacto do setor na balan-
ça comercial foi um superá-
vit de US$ 6,8 bilhões, um
avanço de 13,1%. Esses nú-
meros também servem para
reforçar o potencial de melho-
ra do mercado.

Ainda falando sobre as
perspectivas, em sua última
projeção para a população, a
ONU revelou que para 2050
a projeção é de
uma população de 9,3 bi-
lhões de pessoas, com mais
de 10 bilhões em 2100. Para
atender esse volume cres-
cente, em um cenário de bai-
xo carbono, energias renová-
veis e desmatamento líquido
zero, serão necessários cer-
ca de 250 milhões de hecta-
res adicionais de florestas
plantadas no mundo.

A expansão das florestas
plantadas e restauração de
áreas degradadas também
têm potencial. Para as em-
presas e produtores flores-
tais é importante também
estar atento às novas tecno-
logias, como a biorrefinaria,
a nanotecnologia e a biotec-
nologia.

Como líder mundial em
produtividade de madeira, o

setor florestal brasileiro tem
como desafio intensificar a
sua produção para atender a
esta crescente demanda por
fibras, madeira, energia e tan-
tas novas aplicações ainda
em fase de pesquisa e de-
senvolvimento, sempre com-
prometido com o manejo sus-
tentável das florestas, que
exercem papel relevante na
proteção e conservação dos
ecossistemas.

Uma grande aposta é
o mercado de biomassa flo-
restal, que deve se consoli-
dar como promissor a partir
de 2018. Relacionado a isso,
a notícia sobre o investimen-
to estrangeiro de 1 bilhão na
fábrica de pellets em Pinhei-
ro Machado, no Rio Grande
do Sul, reforça as expectati-
vas sobre a área. O insumo
para a produção serão 96 mil
hectares, localizados em um
raio de 50 quilômetros (que
haviam sido plantados para o
antigo projeto da Votorantim).
Quando a indústria estiver
pronta, serão gerados 800
empregos somente na parte
da colheita.

De modo geral, começa-
mos o ano com uma grande
expectativa de melhora e de
investimento no setor.

* Fonte: Mata Nativa
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INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUARIA-FLORESTA
ULTRAPASSA 11 MILHÕES DE HECTARES NO BRASIL

O
           potencial do país como
o          potência agroambiental
foi destacado em painel realiza-
do dia 15 de novembro no Es-
paço Brasil na Conferência das
Partes para Mudança do Clima
(COP 23), em Bonn (Alema-
nha).

Um exemplo apresentado
foi o da adoção da integração
lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) em 11,5 milhões, ultra-
passando de maneira anteci-
pada a meta voluntária estipu-
lada pelo governo federal em
2009 para aumentar em 4 mi-
lhões a área com integração
lavoura-pecuária-floresta até
2020.

De acordo com comunica-
do do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa), avanços significativos
já foram dados com o Plano
ABC, Cadastro Ambiental Ru-
ral e o Código Florestal.

Participantes do painel or-
ganizado pelo Centro de Es-
tudo em Sustentabilidade da
Fundação Getúlio Vargas en-
fatizaram que o Brasil tem tudo
para ser reconhecido mundi-
almente pela capacidade de
conciliar a produção agropecu-
ária com a preservação do
meio ambiente, contribuindo

não apenas para baixa emis-
são de carbono, mas também
para uma agricultura carbono
negativo.

“A Embrapa tem feito um es-
forço extremamente relevante e
é uma das instituições responsá-
veis pelo sucesso da agropecu-
ária brasileira”, diz o embaixador
e presidente da Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportação
e Investimentos (Apex-Brasil), Ro-
berto Jaguaribe. As demandas
ambientais são fundamentais.

Mas existe um componen-
te demagógico que a gente
precisa superar. Para isso é
preciso engajar outros atores
fora do país que tenham uma
visão mais realista sobre a re-
alidade brasileira, disse o em-
baixador se referindo à interes-
ses comerciais que são ocul-
tados em demandas ambien-
tais internacionais.

Produção agropecuária
Renato Rodrigues, pesqui-

sador da Embrapa e presiden-
te do Conselho Gestor da Rede
Integração Lavoura-pecuária-
floresta (ILPF), parceria públi-
co privada para fomento dos
sistemas integrados de produ-
ção agropecuária, Renato Ro-
drigues, destacou a vanguarda
do Brasil na produção susten-

tável.
“Buscamos cada vez mais

melhorar esse sistema de pro-
dução, oferecer mais benefí-
cios ao produtor e também le-
var junto essa agenda ambi-
ental”, afirmou.

Integração
lavoura-pecuaria-floresta

A Rede ILPF está partici-
pando da COP 23 divulgando
a tecnologia de integração la-
voura-pecuária- floresta (ILPF)
e buscando junto a fundo in-
ternacional apoio financeiro
para a implantação do projeto
“Programa de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, Valoriza-
ção do Campo e Tecnificação
da Agricultura Tropical: ILPF, a
alternativa para a agricultura do

A proposta, elaborada pela
Rede ILPF, prevê ações para
os próximos dez anos e bus-
ca captar 1 bilhão de dólares
junto a instituições internacio-
nais.

O ministro do Meio Ambien-
te, Sarney Filho, em sessão
plenária também lembrou o pro-
grama ABC, observou que “os
empresários do setor agrope-
cuário, que é o mais dinâmico
na nossa economia, em ter-
mos de geração de empregos
e exportações, estão apoiando
nossas ações sob o Acordo de
Paris, porque entendem que
seus negócios dependem do
sucesso que tenhamos no en-
frentamento da mudança do
clima em termos globais”.

VALORES MÉDIO DE MERCADO
PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 46,00R$          
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
COLETA TB 16,00R$          
CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
ESTRIA RETA MIL. 28,75R$          
ESTRIA V MIL. 38,35R$          
ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
GRAMPOS CX. 7,06R$            
INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 66,20R$          
HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
LIMA UNID 17,90R$          
LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
RASPADORES UNID. 5,96R$            
RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.992,00R$    
RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.942,00R$    
SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            

amanhã”.


