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O
Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abaste-

cimento (MAPA) lançou  dia
05 de dezembro o Plano Na-
cional de Desenvolvimento de
Florestas Plantadas (Plantar-
Florestas), com ações previs-
tas para os próximos dez
anos. O objetivo é aumentar
em 2 milhões de hectares a
área de cultivos comerciais.
Atualmente, de acordo com
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), a área cultivada che-
ga a 10 milhões de hectares,
principalmente com eucalipto,
pinus e acácias.

As florestas plantadas
estão localizadas principal-
mente em Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, São Paulo e
Mato Grosso do Sul. De
acordo com o secretário de
Política Agrícola, Wilson Vaz
de Araújo, o plano é resulta-
do de ampla consulta ao se-
tor e à sociedade civil. E in-
clui um diagnóstico ambien-
tal e socioeconômico asso-
ciado ao manejo e a fase in-
dustrial.

O segmento tem grande
participação na balança co-
mercial do agronegócio,
sendo que no ano passado,
as exportações só ficaram
atrás do complexo soja, car-
nes e setor sucroalcooleiro.
De acordo com a Indústria
Brasileira de Árvores (IBÁ),
o país lidera o ranking de pro-
dutividade florestal, com mé-
dia de 35,7 m³/ha/ano, o que
representa quase duas ve-
zes mais a produtividade dos
países do hemisfério norte.

MAPA LANÇA PLANO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DE FLORESTAS PLANTADAS

A área com florestas planta-
das ocupa apenas 1% da
área do país, mas é respon-
sável por 91% de toda a ma-
deira produzida para fins in-
dustriais.

“O plano que nós estamos
lançando hoje é resultado de
um processo que envolveu
várias propriedades, profissi-
onais, entidades e órgãos de
governo. Esse trabalho foi fi-
nalizado no âmbito da Câma-
ra Setorial da Cadeia Produti-
va de Florestas Plantadas por
um grupo técnico criado pela
Câmara, coordenado pela
Embrapa Florestas, que nos
facilitou bastante o trabalho”,
disse o presidente da Câma-
ra Setorial, Walter Vieira.  A
participação de três pesquisa-
dores da Unidade da Embra-
pa localizada em Colombo-
PR foi destacada durante a
solenidade de lançamento:
Edson Tadeu Iede (chefe-ge-
ral), Erich Schaitza e Yeda
Maria Malheiros de Oliveira.

Para o coordenador-geral
de Florestas e Assuntos de
Pecuária, da Secretaria de
Política Agrícola, João Salo-
mão, a importância do setor
vêm crescendo ano a ano. No
acumulado até outubro des-
te ano, o setor foi o terceiro
do Agronegócio em exporta-
ções, registrando um valor
recorde de US$ 11,61 bilhões
(+23,2%) atrás apenas do
complexo soja (US$ 36,27 bi-
lhões) e de carnes (US$ 12,12
bilhões), finaliza.

O PlantarFlorestas foi es-
truturado em nove grandes
temas:

·Tema 1 - Locus institucio-
nal do setor de florestas
plantadas
·Tema 2 - Informação estra-
tégica
·Tema 3 - Demandas por
produtos florestais
·Tema 4 - Fomento ao culti-
vo de florestas plantadas
·Tema 5 - Pesquisa, desen-
volvimento e inovação em
florestas plantadas
·Tema 6 - Infraestrutura e lo-
gística
·Tema 7 - Questões legais
·Tema 8 - Defesa sanitária
florestal
·Tema 9 - Comunicação e
promoção comercial

Entenda como foi a
participação da Embrapa

no PlantarFlorestas
Além de participar das

reuniões ordinárias, a Em-
brapa Florestas, por deter-
minação da Câmara Seto-
rial, coordenou um Grupo de
Trabalho com a responsa-
bilidade de elaborar o Plano
Nacional de Florestas Plan-
tadas. Desse grupo, partici-
param representantes dos
produtores florestais (Ibá,
Ageflor, ACR, Apre, Reflore,
ABAF, Arefloresta e CNA).

Esse plano está previsto
no Decreto 4 nº 8.375, de 11
de dezembro de 2014 e vai
balizar as atividades setori-
ais para um período de 15
anos.

A elaboração do plano
pode ser resumida em 7 fa-
ses:

1.Definição do escopo do
Plano, feito sob a coordena-

ção da SAE, antes da publi-
cação da lei, com a partici-
pação da Embrapa Florestas;

2.Elaboração de análise
setorial pelo setor produtivo
realizada pelo Ibá, realizada
em 2016, através de consul-
toria e consultas a associa-
dos, definindo ameaças e
oportunidades para o desen-
volvimento do setor de flo-
restas plantadas;

3.Consulta a outros ato-
res da cadeia de florestas
plantadas realizada pela
Embrapa Florestas, em
complementação ao traba-
lho do Ibá;

4.Elaboração de uma mi-
nuta de documento base
para o PNFP, sob a respon-
sabilidade da Embrapa Flo-
restas;

5.Melhoria do documento
base por membros do gru-
po de trabalho e pelo Mapa;

6.Submissão do docu-
mento a Consulta Pública
organizada pelo Mapa;

7.Consolidação final do
documento para lançamen-
to oficial no início de dezem-
bro de 2018.

Foram realizadas três
reuniões presenciais para a
elaboração do PlantarFlores-
tas, sendo uma em Brasília
e duas na sede da Embrapa
Florestas. Além dos três
pesquisadores citados na
solenidade, contribuíram
para o documento vários
outros empregados da Uni-
dade e de outros centros de
pesquisa da Embrapa que
atuam com a temática flo-
restal.
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A NANOTECNOLOGIA NA
ENGENHARIA FLORESTAL

U
m dos mercados que
mais cresce a cada ano

é o mercado da Nanotecnolo-
gia e Nanomateriais, sendo
que, nos últimos anos, os
mais diversos países têm in-
vestido grandes quantias em
dinheiro nas pesquisas de
nanotecnologia com o objeti-
vo de criar novos materiais,
produtos e processos.

Para termos ideia do tama-
nho deste mercado, estudos
apontam que neste ano o
mercado mundial de produtos
com nanotecnologias deve
atingir valores próximos a US$
3,3 trilhões.

Deste modo, a nanotecno-

logia tem se destacado devido
aos diversos potenciais apre-
sentados pelas partículas em
escala nanométrica que permi-
tem o uso de aspectos físicos,
químicos e/ ou biológicos. A
aplicação desta tecnologia é
especialmente importante para
a inovação da indústria, nos
mais variados campos, como:
medicina, cosméticos, meio
ambiente, informática, semi-
condutores, energia, embala-
gens, etc. Contudo, no Brasil
são 150 empresas que desen-
volvem nanotecnologia, estan-
do distribuídas nos setores da
indústria química, petroquími-
ca e na área da saúde.

Atualmente, desfrutamos
de diversos produtos e mate-
riais que dispõe de nanotec-
nologia, como protetores so-
lares com nano partículas de
zinco, embalagem para ali-
mentos com nano partículas
de prata que possui proprie-
dades antibacterianas, rou-
pas e tecidos revestidos com
nano filamentos que repelem
água, equipamentos esporti-
vos e peças automotivas re-
forçados com nano tubos de

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. 3.425,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.325,00R$    
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$/KM 2,65R$            
  

carbono, telefones celulares,
secadores de cabelo, apare-
lhos de ar condicionados,
medicamentos, entre outros.
Podemos esperar que, nos
próximos anos, vamos ter ain-
da mais acesso a produtos
nanotecnológicos devido as
diferentes interfaces ricas de
relevantes problemas científi-
cos e oportunidades de gera-
ção de novas tecnologias.

* Fonte: Mata Nativa

FELIZ NATAL E
BOAS FESTAS

Estamos encerrando o ano
de 2018, com muitas conquis-
tas e barreiras que foram su-
peradas, e que os desafios do
próximo ano se transformem
em oportunidades de cresci-
mento e realizações. Que 2019
chegue primeiramente com
muita saúde e coragem, que

seja repleto de vitorias, um ano
de boa produção, preços es-
táveis e que consigamos os
nossos objetivos de crescer no
setor e aumentar a nossa par-
ticipação no mercado mundial.

A nossa Diretoria deseja a
todos um Feliz Natal e um
Prospero Ano Novo!

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br


