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C
om sua dimensão conti-
nental, o Brasil tem 7,8

milhões de hectares de plantios
florestais e o setor brasileiro de
árvores plantadas, mesmo ocu-
pando menos de 1% do territó-
rio nacional, responde por 91%
de toda a madeira produzida
para fins industriais. Os dados
são do Relatório Anual 2017 da
Indústria Brasileira de Árvores
(Ibá), que reúne as principais em-
presas e associações do setor
de árvores plantadas e seus di-
versos segmentos de atuação.
O Brasil é referência em produti-
vidade florestal e por trás desse
desempenho, além dos investi-
mentos em pesquisa, estão
os softwares de gestão que con-
tribuem para que as interven-

A TECNOLOGIA POR TRÁS DAS
ÁRVORES PLANTADAS

ções e os resultados sejam cada
vez mais precisos.

A agricultura de precisão re-
quer gestão também precisa e
os softwares desenhados com
esse propósito contribuem para
que se alcance resultados cada
vez melhores. O eucalipto, que
responde por mais de 70% dos
plantios florestais no Brasil, leva
em torno de 6-7 anos para che-
gar ao ponto de colheita e ter uma
gestão eficaz durante o cresci-
mento da floresta é fundamental,
seja qual for a espécie cultivada.
A importância da boa gestão con-
tinua no pós-colheita, seja qual
for o destino da madeira.

Os softwares orientam a de-
finição e execução do manejo,
além da análise econômica dos

resultados, com modelagens de
crescimento e produção. Tam-
bém orientam a
melhor logística envolvendo
a colheita e o transporte da
madeira, gestão fiscal e outros
aspectos relacionados ao negó-
cio. Os gestores do negócio têm
a possibilidade de tomar deci-
sões de forma mais ágil e eficaz
a partir do uso das ferramentas
adequadas.

Os avanços da tecnologia,
como a internet das coisas, rea-
lidade virtual e outros recursos
cada dia mais presentes na vida
das pessoas, têm permitido o
desenvolvimento de softwares de
gestão que embarcam soluções
de ponta. Acompanhar à distân-
cia o desempenho dos plantios

florestais e tomar decisões efi-
cazes e rápidas fica mais fácil
com esses recursos. Por meio
do recurso da mobilidade, infor-
mações colhidas em campo são
acompanhadas em tempo real
nos centros de decisão.

“A tecnologia está muito pre-
sente em cada plantio florestal.
Conhecer este segmento é fun-
damental para desenvolver solu-
ções adequadas e alinhadas às
necessidades de cada negócio”,
destaca Guilherme Brunoro, ge-
rente de Marketing e de Ecos-
sistemas da INFLOR, empresa
com mais de 20 anos de experi-
ência nesse campo e que é líder
em softwares de gestão
florestal na América Latina.

* Fonte: INFLOR

O Brasil é referência em produtividade florestal e por trás desse desempenho, além
dos investimentos em pesquisa, estão os softwares de gestão.

A Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá) lança o Sumário Exe-
cutivo 2018, em que apresenta
indicadores econômicos, soci-
ais e ambientais do setor brasi-
leiro de árvores plantadas para
fins industriais, referente ao ano
de 2017; e que coloca o setor
como referência mundial e uma
das grandes forças da economia
brasileira.

De acordo com os levanta-
mentos estatísticos realizados
por Ibá e Pöyry, e com apoio das
empresas associadas à Ibá, os
investimentos no setor chega-
ram a R$ 6,7 bilhões, divididos
em R$ 3,2 bilhões nas florestas
e R$ 3,5 bilhões na indústria.
Foram ainda aplicados mais R$
497 milhões em programa soci-

SETOR DE BASE FLORESTAL INVESTIU R$ 7,2 BILHÕES EM 2017
oambientais, que beneficiaram
1,2 milhão de pessoas. A indús-
tria de árvores plantadas foi res-
ponsável por cerca de 3,7 mi-
lhões de empregos diretos, in-
diretos e resultantes do efeito
renda.

A área total de árvores plan-
tadas no Brasil alcançou 7,84
milhões de hectares em 2017,
além de conservar e preservar
outros 5,6 milhões de hectares
de áreas naturais nas formas de
Áreas de Preservação Perma-
nente (APPs), áreas de Reser-
va Legal (RL) e áreas de Reser-
va Particular do Patrimônio Na-
tural (RPPNs). As áreas certifi-
cadas por programas internaci-
onais, reconhecidas ferramentas
para a gestão florestal ambien-

talmente responsável, social-
mente adequada e economica-
mente viável, somam 5,8 mi-
lhões de hectares.

Em um período marcado por
adversidades e um cenário polí-
tico-econômico conturbado, o
Produto Interno Bruto (PIB) do
setor somou R$ 73,8 bilhões, re-
presentando 1,1% do PIB Naci-
onal e 6,1% do Industrial. A ba-
lança comercial do setor alcan-
çou números inéditos com supe-
ravit de US$ 9 bilhões (+14,6%).

A celulose brasileira bateu
recorde, em 2017, com 19,5 mi-
lhões de toneladas produzidas,
sendo 67% para exportação.
Com isso, o Brasil garantiu a
2ª posição no ranking de maio-
res produtores mundiais de ce-

lulose, a frente de Canadá e a
China.

Com relação à produção de
papel, foram 10,5 milhões de to-
neladas fabricadas, sendo 100%
de floresta plantada. O Brasil
continua entre os dez principais
produtores mundiais de painéis
de madeira, somando um total
de 7,9 milhões de m³ de painéis.
O setor de pisos de madeira so-
mou 11,9 milhões de m³ produ-
zidos. Já a participação do seg-
mento na produção de carvão
vegetal somou 4,5 milhões de
toneladas, consolidando o Bra-
sil como líder mundial na produ-
ção de aço a partir do carvão ve-
getal, o chamado aço verde.

Fonte: Painel Florestal
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FLORESTA PLANTADA É ALIADA NA
PRESERVAÇÃO DA MATA NATIVA

D
esde o nascimento e ao
longo da vida, a madei-

ra e seus derivados estão
muito presentes no dia a dia
das pessoas. No berço, nos
brinquedos, em portas, jane-
las, móveis, na geração de
energia, sem falar na celulo-
se, papel e seus derivados,
além de resinas, tintas, colas
e outros produtos. Cada pes-
soa utiliza, em média, 0,5
m3 de madeira por ano. Con-
siderando que cada
m3 equivale a 25 m2 de flores-
tas de eucalipto, aos 80 anos
uma pessoa terá consumido
1.000 m2 de florestas planta-
das (fonte: Associação Brasi-

leira dos Produtores de Flo-

restas – Abraf).
O cultivo de florestas renová-

veis é fundamental para suprir
essa demanda. Ainda segundo
a Abraf, considerando toda a
população do planeta, o consu-
mo de madeira no mundo é de
3,5 bilhões de m3/ano, o que
equivale a 875.000 km2 de flores-
ta plantada. Isso significa 122
milhões de campos de futebol. A
estimativa é de que sejamos 9
bilhões de pessoas no mundo
em 2050, o que deve triplicar a
demanda por madeira.

Plantar florestas renová-
veis, portanto, é fundamental
para suprir a demanda por
madeira preservando as ma-
tas nativas. Hoje, no Brasil,
para cada hectare de floresta
plantada há 10 hectares de
matas preservadas. O Brasil
mantém quase 70% da sua
vegetação original, o que é
oito vezes mais que a África,
12 vezes mais que a Ásia e
231 vezes mais que a Europa.

Dos mais de 5.500 municí-
pios brasileiros, cerca de
1.100 cultivam florestas reno-
váveis. Trata-se de uma ativi-
dade que é importante para
a economia, gera emprego e
renda. E o Brasil está na van-
guarda deste segmento, de-
senvolvendo tecnologias que
o colocam em destaque aos
olhos do mundo quando o
assunto é produtividade e
sustentabilidade.

Importante ressaltar que
as florestas renováveis culti-
vadas aqui vêm utilizando a
mesma terra há 60 anos.
Graças ao melhoramento ge-
nético e às técnicas de ma-
nejo, as empresas produto-
ras de florestas estão bus-
cando – e vêm conseguindo
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– produzir mais madeira em
menos área.

A tecnologia é importante
aliada nesse processo, seja
no campo da produção ou no
campo da gestão. Avanços
tecnológicos como a internet
das coisas, realidade virtual e
outros recursos cada dia mais
presentes na vida das pesso-
as têm permitido o desenvol-
vimento de softwares de
gestão que embarcam solu-
ções de ponta para o setor.

E é assim que o cultivo de
florestas renováveis no Bra-
sil vem contribuindo para pre-
servar as matas nativas e
para colocar o país na van-
guarda deste segmento.
A INFLOR, líder em softwares
de gestão florestal na Améri-
ca Latina, acompanha de per-
to o desenvolvimento do se-
tor e vem contribuindo para o
seu fortalecimento.

Fonte: Guilherme Brunoro

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 46,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
13 COLETA TB 18,85R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
16 ESTRIA V MIL. 47,74R$          
17 ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 17,90R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  TON. 2.982,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.865,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  


