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O diretor da Forest2Market

do Brasil, Marcelo Schmid,

conta que o levantamento foi rea-

lizado a pedido de um empresário

estrangeiro que estava interessa-

do em descobrir novas áreas para

a produção de pinus no Sul do Bra-

sil, onde se concentram as maio-

res culturas do país.

Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul ocupam, respec-

tivamente, o primeiro, segundo

e terceiros lugares e juntas so-

mam 88% da produção da ma-

téria-prima em todo território na-

cional, segundo a Indústria Bra-

sileira de Árvores (Ibá).

“Descobrimos com o estudo

que não há possibilidades de ex-

pandir o cultivo de pinus no Sul do

Brasil. Observamos o aumento de

produção industrial, mas poucas

pessoas estão replantando, o que

irá resultar em uma lacuna no

mercado madeireiro e irá afetar os

outros elos da cadeia, como os

painéis e os móveis. Embora a

indústria moveleira utilize muito o

eucalipto, emprega também mui-

to pinus”, diz Schmid.

De acordo com o diretor, a

região Sul do país não possui

áreas disponíveis em grande ex-

EFEITOS DA PRODUÇÃO DE PINUS
NO SETOR MOVELEIRO

tensão, o que faz com que o pre-

ço de terra seja extremamente

elevado em certos locais, o que

inviabiliza projetos florestais.

“Anos atrás, com medo do

‘apagão florestal’, muitos troca-

ram a agricultura pela silvicultu-

ra, mas o que vemos agora é o

movimento inverso: há uma erra-

dicação de pinus e um retorno à

pecuária e agricultura. Tudo isso

está reduzindo a oferta”, conta.

Já o vice-presidente de pinus

da Associação Gaúcha de Em-

presas Florestais (Ageflor) e

empresário do ramo madeireiro,

Daniel Chies, afirma que o setor

moveleiro, com exceção das fa-

bricantes de móveis de madeira

maciça, está mais ligado não à

demanda da tora de pinus, mas

à madeira para processamento,

que é mais barata e fácil de en-

contrar no mercado.

Além disso, grandes painelei-

ras como a Duratex e Eucatex

trabalham, sobretudo com ma-

deira de eucalipto.

“Não vejo como o setor mo-

veleiro pode pressionar muito a

demanda por produção de pinus

no curto prazo. A construção ci-

vil, que impulsiona a fabricação

de móveis, ainda não reagiu no

mercado interno. As grandes

empresas moveleiras também

não tinham a política de traba-

lhar com o mercado externo,

sempre focaram no mercado in-

terno, mas isso está mudando.

Em todo caso, a madeira de pro-

cesso para painéis é mais difí-

cil de faltar”, diz.

Para Chies, não há risco de

um “apagão florestal”, ou seja, fal-

ta de pinus no mercado, menos

ainda uma escassez de abasteci-

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br

mento para a indústria moveleira.

O ponto delicado é outro: “O

que acontece na ponta não é

apagão florestal, mas apagão

industrial. As empresas não con-

seguem comprar toda a matéria-

prima que gostaria, ficando inca-

paz de usar toda a capacidade

de produção. A demanda fica

competitiva, o que eleva os pre-

ços e diminui as margens das

companhias”, comenta.

* Fonte: Celulose Online

Ficam os associados da

ARESB – ASSOCIAÇÃO DOS

RESINADORES DO BRASIL,

nos Termos Estatutários, CON-

VOCADOS para a Assembléia

Geral Ordinária que será realiza-

da no próximo dia 21 de novem-

bro de 2018, às 15:00 horas, no

Acqua Ville Hotel, Rodovia SP

255 Km 279, na cidade de Ava-

ré/SP, para deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:

1º - Eleição dos Membros da

Diretoria, Conselho Fiscal e Su-

plentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Não havendo número sufici-

ente para instalação da assem-

bléia em primeira convocação,

será instalada em segunda con-

vocação, uma hora mais tarde,

no mesmo dia e local, com a

presença de qualquer número de

sócios presentes.

Para qualquer esclarecimen-

to entrar em contato com nossa

associação pelo telefone (0xx14)

3732-3353, falar com Bárbara.

____________________

Osvaldo de Souza Lima

Presidente da ARESB
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QUATRO DICAS PARA AUMENTAR A SUA
PRODUTIVIDADE NOS INVENTÁRIOS FLORESTAIS

Q ual é o tempo ideal
para a realização de

um inventário? Todos sa-
bem que não existe a res-
posta para esta pergunta, já
que cada inventário é úni-
co e as variáveis em ques-
tão são tantas. São muitas
etapas que vão do planeja-
mento até a entrega do re-
latório final e a melhora no
desempenho de cada uma
delas, vai depender muito
da organização de quem
está envolvido no trabalho.
Separamos algumas dicas
para você otimizar o seu
trabalho de inventário flo-
restal.

1. Gaste mais tempo
com o planejamento

Retornar a campo é si-
nal de diminuição dos lu-
cros. Uma vez ou outra
pode até acontecer, para
casos de inventários em
áreas próximas. Mas ima-
gina se você está fazendo
um inventário em outro es-
tado, quilômetros e quilô-
metros distantes do seu
escritório?

Outro fator que envolve
o planejamento são os
equipamentos. Para garan-
tir que os materiais a se-
rem utilizados não sejam
esquecidos ao sair para
campanha de campo, reco-

menda-se realizar um che-
cklist, no qual estão enu-
merados todos os equipa-
mentos e materiais que se-
rão necessários no campo.

Este tempo do planeja-
mento, também inclui os cál-
culos do número de parce-
las, que também vai ser pon-
to chave para o seu erro de
amostragem seja atendido.

2. Melhore o rendi-
mento do trabalho de
campo

Aí entramos em duas
questões: o baixo rendi-
mento geralmente aconte-
ce por questões de difícil
acesso a área ou por falta
de experiência da equipe. A
primeira é difícil de contor-
nar, pois se trata de uma
condição da floresta, mas
a segunda, é facilmente re-
duzida com a seleção de
equipe capacitada para o
serviço e com o treinamen-
to pré-projeto. É claro que
as grandes empresas já
têm as equipes para reali-
zar o serviço, mas e para
o consultor que de repente
conseguiu um trabalho
maior, que demanda várias
equipes de campo? Gaste
um tempinho a mais procu-
rando uma equipe boa para
o trabalho de campo e te-
nha sempre um banco de

contatos em mãos.
 3. Evite o retrabalho
A reprovação de projetos

é o maior medo de quem
trabalha com inventário flo-
restal e licenciamento am-
biental. Ter um projeto re-
provado não é nada bom. O
cliente geralmente tem ur-
gência em ter o projeto apro-
vado e o retrabalho pode
atrasar os prazos. Fora a
confiança no seu serviço,
pois quando um cliente te
contrata para realizar um
projeto, ele quer que o re-
sultado tenha qualidade.

A maior causa de reprova-
ção de projetos são os cálcu-
los. Assim, se você tem difi-
culdade em fazer os cálculos
no Excel, não deixe de procu-

rar algum software de inven-
tário florestal para te auxiliar.

4. Otimize o tempo para
a realização dos cálculos

Você demora dias fazen-
do os cálculos? Isso não é
normal. Mesmo se tratando
de um inventário de uma
área extensa, o ideal é que
você obtenha os cálculos
em poucos minutos. Claro
que algumas vezes são
muitos fatores qualitativos
a serem cadastrados, mas
mesmo assim, com as fer-
ramentas existentes no
mercado atualmente, não
tem desculpa para tama-
nho depende de tempo para
a obtenção dos cálculos.

* Fonte: Mata Nativa

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. 16,00R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 15,60R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
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 18,10R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
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. 3.242,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.167,00R$    
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$/KM 2,65R$            
  


