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WORKSHOP - DISCUTIR QUALIDADE E
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE FLORESTAS

DE PINUS E EUCALIPTO

A
Associação Paranaen-
se de Empresas de

Base Florestal (Apre) e a Em-
brapa Florestas vão realizar,
nos dias 19 e 20 de março, a
sexta edição do Workshop
Empresa Florestas/Apre,
que vai discutir “Produtos da
floresta e pinus e eucalyptus:
qualidade, utilização e mer-
cados”. As inscrições já es-
tão abertas e custam R$
100,00 para estudantes, R$
200,00 para professores, R$
400,00 para profissionais de
empresas associadas e R$
500,00 para profissionais de
empresas não associadas.

O evento vai acontecer na
sede da Embrapa Florestas,
em Colombo (PR).

No primeiro dia, o tema
central será Manejo e Ava-
liação Econômica, e as pa-
lestras vão abordar Como
obter o melhor resultado de
sua floresta; FUNPINUS –
Programa Cooperativo de
Melhoramento de Pinus e
ILPF – Conversão de plan-
tios florestais para ILPF no
1° desbaste. Para fechar o
primeiro dia, o painel Qua-
lidade da Madeira irá deba-
ter os temas: Madeira ideal
para laminação e serraria,

A plantação de eucaliptos é
bastante comum ao redor do
mundo, mas vem cercada de
alguns mitos que se mantém
forte mesmo com a bum da
tecnologia invadindo as produ-
ções. De acordo com um arti-
go produzido pelo portal espe-
cializado ecoinventos.com, o
eucalipto muitas vezes é tido
como inimigo, mas pode auxi-
liar bastante o ambiente ao re-
dor, desde que cultivado da
maneira correta.

“Diferentes investigações
chegaram à conclusão de
que o eucalipto não produz
esgotamento no solo nem
tem qualquer perigo para a
produtividade futura. Pelo

CULTIVO DO EUCALIPTO PODE AJUDAR A
MANTER A INTEGRIDADE DA TERRA

Manejo e espaçamento
para a qualidade da madei-
ra e Avaliação econômica –
Vale a pena? Custos? Pre-
ços?.

Já no dia 20, serão dis-
cutidos os “Multiprodutos”,
com palestras sobre “Ob-
tenção de multiprodutos da
floresta – Flosul”; “Resídu-
os de eucalyptus para bio-
massa industrial na Klabin”;
“Uso de pinus para energia
– material de 1° desbaste e
resíduos de exploração” e “A
madeira na rota de energia
do Paraná – FIEP visão
2030”. O evento encerra

com o painel Uso e Merca-
do (agregação de
valor), com os  temas  Re-
sinagem, Miniserraria e
Qualidade da madeira pro-
duzida pelas cooperativas
florestais – Copergera.

Para mais informações e
inscrições, acesse a página
do evento https://goo.gl/
Fa1Aa1. Em caso de dúvi-
das, basta entrar em contato
com a Associação, pelo e-
mail apreflorestas@apre
florestas.com.br ou pelo tele-
fone (41) 3233-7856.

* Fonte: Celulose Online

contrário, o eucalipto conse-
gue manter uma microflora
abundante e variada que aju-
da a decompor o lixo e incor-
porá-lo ao sistema nutritivo.
Está provado que cem anos
de cultivo de eucaliptos não
produziram efeitos nocivos
no solo. As raízes do euca-
lipto penetram profundamen-
te na terra para absorver nu-
trientes que nenhuma outra
espécie alcança, não com-
petindo com outras plantas”,
comenta.

Outro mito citado pelo tex-
to foi de que o eucalipto tem
uma certa incompatibilidade
com outras espécies nativas,
o que, segundo a publicação,

não procede. Isso porque es-
tudos comprovaram que em
locais onde os eucaliptos ha-
viam sido plantados anterior-
mente, outras espécies cres-
ceram tão bem quanto em
lugares onde eucaliptos nun-
ca foram cultivados antes.

“O eucalipto pode ajudar
a manter a integridade da ter-
ra. O cultivo de eucalipto per-
mite recuperar montanhas
degradadas e formar solos.
Eles estão entre as poucas
árvores que podem sobrevi-
ver em solos erodidos, além
de contribuir para sua recu-
peração. O eucalipto tem
sido usado como um fixador
para terrenos instáveis e sol-

tos, como quebra-mares,
aterros ou terraplenagem”.

Para finalizar, o mito mais
conhecido de que o eucalipto
consome muita água e aca-
ba prejudicando o meio am-
biente não acontece como a
maioria das pessoas imagina.
“Na Austrália, as bacias que
abastecem grandes cidades,
no caso de Canberra, são
povoadas de eucaliptos. O
eucalipto consome menos
água do que é falado, pois tem
a faculdade de fechar as fo-
lhas, de modo que, durante as
secas, sua evaporação é ra-
dicalmente reduzida”, conclui.

* Fonte: Celulose Online
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Distribuição gratuita

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$/KM 2,65R$            
  

s dados gerais da ex-
portação dos principais

produtos brasileiros de ma-
deira em 2018 mostram que
a tendência de crescimento
iniciada há cinco anos vem
se concretizando. O cenário
atual do segmento não é di-
ferente de um passado re-
cente, com a preocupação
constante das empresas
com a relação oferta x con-
sumo do mercado e o au-
mento dos custos de produ-
ção, o que impactou direta-
mente no faturamento. “Mui-
tas empresas do segmento
estão operando abaixo das
expectativas de seus plane-
jamentos e faturamentos de-
vido ao atual nível de preços
do produto. Também é ne-
cessário observar com aten-
ção redobrada o comporta-
mento do câmbio com o novo
governo”, avalia o presidente
da Associação Brasileira da
Indústria de Madeira Proces-
sada Mecanicamente (Abim-
ci), José Carlos Januário.

Um dos principais itens de
produtos de madeira exporta-
do pelo Brasil, o compensado

CRESCE O VOLUME DE EXPORTAÇÃO
DE MADEIRA

de pinus, registrou um volume
total exportado de 2.272.067
m³ em 2018, aumento de 10%
quando comparado ao ano
anterior, resultado que, segun-
do a Abimci, é considerável,
dado o atual momento de de-
manda estagnada em vários
dos principais países compra-
dores do produto.

Outro produto que também
registrou aumento no volume
embarcado em 2018 foram as
lâminas de pinus, mas a partir
de uma base baixa e aquém da
capacidade de produção naci-
onal, passando de 103.013 m³
em 2017 para 165.582 m³ no
ano passado. Entre os cinco
principais destinos do produto
estão Malásia, China, Coreia do
Sul, Chile e Filipinas.

Já a madeira serrada de
pinus registrou uma elevação
do volume total exportado em
2018 de 12% quando compa-
rado ao ano anterior. “Esse
quadro mostra a continuação
da tendência da evolução das
exportações nacionais desse
segmento, fato que já vem
ocorrendo de forma importan-
te nos últimos cinco anos”,

explica Januário. Com uma
média mensal de 213.143.339
m³, o Brasil exportou 275.000
m³ a mais que o ano anterior,
mostrando uma boa evolução
da produção nacional.

Com o novo governo, a ex-
pectativa do setor é de que, fi-
nalmente, o Brasil entre em
definitivo nas negociações para
se estabelecer acordos bilate-
rais de comércio. De acordo
com levantamento feito pela
Confederação Nacional da In-

O
dústria (CNI), os parceiros
com os quais o país possui
acordos em vigor representam
menos de 8% das importações
mundiais. Esse número é infe-
rior aos percentuais das eco-
nomias desenvolvidas. “A in-
dústria considera a ampliação
da rede de acordos comerci-
ais um elemento-chave para a
competitividade”, completa o
presidente da Abimci.

* Fonte: Celulose Online
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