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Associação Paranaense
de Empresas de Base Flo-

restal (Apre), que representa empre-
sas com plantios florestais no Esta-
do, tem se posicionado contra uma
possível mudança no Código Flo-
restal Brasileiro, que reduziria as
áreas de reserva legal de proprie-
dades rurais. O texto, aprovado em
2012, determina que esse tipo de
área, cujo percentual varia de 20% a
80%, não pode ser desmatado. A pro-
posta não mudaria nas áreas de pre-
servação permanente, como encos-
tas de morros e nascentes de água.

Na avaliação da entidade, ain-
da é preciso avançar na imple-
mentação de uma série de meca-
nismos do Código Florestal, am-
plamente discutido pela socieda-
de. “É preciso colocar em prática
o Código e não mudá-lo agora,
quando grande parte dos produ-
tores rurais, inclusive, já aderiu a
questões como Cadastro Ambien-
tal Rural”, afirma o presidente da
Apre, Álvaro Scheffer Junior.

SETOR DE FLORESTA PLANTADA DO PARANÁ
DEFENDE CÓDIGO FLORESTAL

Signatário do Acordo de Paris
sobre mudanças climáticas, o Bra-
sil assumiu o compromisso de re-
duzir as emissões de gases de efei-
to estufa em 43% até 2030. Com
as sugestões apresentadas no
projeto essa contribuição para atin-
gir a meta estará comprometida.

Setor que preserva
As empresas com florestas

plantadas estão entre as que
mais conservam áreas nativas no
país, seja por meio de iniciativas
voluntárias de conservação ambi-
ental ou pelo cumprimento da le-
gislação. A constatação aparece
no Estudo Setorial de Florestas
Plantadas, produzido pela Apre.

Segundo o presidente da
Apre, o setor de base florestal
plantada no Paraná trabalha dia-
riamente para ajudar a proteger a
biodiversidade, o solo, os manan-
ciais e demais recursos hídricos
a partir da preservação de recur-
sos florestais nativos, o que faz

com que os processos ecológi-
cos essenciais dos ecossiste-
mas existentes no Estado sejam
mantidos. As empresas que pos-
suem plantios florestais mantêm,
atualmente, entre 700 e 750 mil
hectares com ecossistemas flo-
restais nativos no Estado, e so-
mente as associadas à Apre con-
tribuem com aproximadamente
390 mil hectares, pouco acima de
50% do total em terras sob sua
propriedade e 90% em relação à
área plantada. Nessas empresas,
para cada 100 hectares de flores-
tas plantadas, mais 90 hectares
são de áreas de conversação.

“A participação das nossas
associadas na manutenção dos
recursos florestais nativos e de
sua biodiversidade no Paraná é
bastante significativa. Por isso, é
importante evidenciar a contribui-
ção ambiental das associadas à
Apre, principalmente por APP (Área
de Preservação Permanente) e RL
(Reserva Legal), o que configura

um dos maiores ativos de conser-
vação privados do Estado do Pa-
raná”, destaca Scheffer Junior.

Dentre as formas de preser-
vação e proteção ambiental estão
as Áreas de Preservação Perma-
nente (APP), as Reservas Legais
(RL) e as Reservas Particulares
do Patrimônio Natural (RPPNs),
que estão regulamentadas pelas
Leis federais 12.651, de 2012, e
9.985, de 2000. No Paraná, as
RPPNs somam 259 unidades ca-
dastradas e averbadas, o que re-
presenta 54 mil hectares de área
sob conservação, distribuídas em
98 municípios. Desse total, 88%
são de âmbito estadual, com 46,1
mil hectares. Os outros 6% são
RPPN federais e mais 6% estão
no âmbito municipal. As associa-
das da Apre contam com três áre-
as em RPPN, totalizando cerca de
quatro mil hectares, ou seja, 8%
do total do Estado.

* Fonte: Celulose Online
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O estado do Paraná é um dos
que mais produz madeira de flo-
restas plantadas no Brasil. É o
primeiro em produção de madei-
ra de pinus. E isso tem a ver com
a madeira do Paraná estar indo
cada vez melhor…

De acordo com um levanta-
mento divulgado no estudo se-
torial da Associação Paranaen-
se de Empresas de Base Flores-
tal (Apre), a produtividade flores-
tal do estado do Paraná está
entre as maiores do mundo.

O Incremento Médio Anual
(IMA) de pinus é de 34 metros
cúbicos por ha/ano; enquanto o
de eucalipto é de 40 metros cú-
bicos ha/ano. De acordo com o
estudo, o Paraná produziu 46,8
milhões de metros cúbicos de
madeira em tora no ano de 2016.

As principais indústrias con-
sumidoras desta matéria-prima

MADEIRA DO PARANÁ ESTÁ CADA VEZ MELHOR
são, pela ordem, a de celulose,
papel e produtos de papel; pro-
dutos de madeira, e móveis.

Para melhorar o cenário do
segmento, a Apre vem traba-
lhando, para trazer segurança ju-
rídica para o setor, com o intuito
de estabelecer os preceitos para
garantir negócios e empreendi-
mentos sustentáveis na cadeia
produtiva – florestal e industrial.

O diretor executivo da asso-
ciação, Ailson Loper, explica que
neste trabalho entram o novo
Código Florestal Brasileiro; a
atualização da legislação esta-
dual, que teve o novo código
como base; as condições dife-
renciadas de financiamento para
as indústrias paranaenses.

“Outra frente de atuação trata
da participação do setor na cria-
ção de políticas públicas direci-
onadas à base florestal, que tra-

zem resposta à demanda cres-
cente por produtos de madeira
aliada aos impactos socioambi-
entais positivos das florestas
plantadas”.

“Entre elas estão a Política
Agrícola para Florestas Planta-
das; linhas de crédito para o ma-
nejo de florestas plantadas; a
Política Nacional de Biocombus-
tíveis Florestais; e o Plano Esta-
dual de Conservação e Cultivo
Florestal”, afirma Loper.

Como ações prioritárias para
trazer mais competitividade e
permitir o desenvolvimento das
empresas florestais, a agenda
de trabalho da Apre inclui tam-
bém articulação e apoio a pro-
gramas que visam a promoção
e a disseminação de informa-
ções e conhecimento de cunho
tecnológico para o setor flores-
tal-industrial, como controle de

pragas e doenças f lorestais,
melhoramento de pinus, ensino
e pesquisa, além de melhoria e
difusão de tecnologia florestal.

“O trabalho passa, ainda, por
ações integradas de apoio à pa-
dronização de produtos do setor
florestal, bem como a formaliza-
ção de normas técnicas que es-
tabeleçam as especificações e
outros parâmetros de produtos
florestais; ações de comunica-
ção com o setor e com a socie-
dade organizada para difundir o
conhecimento na melhoria da
competitividade setorial; e ações
integradas junto a diversos ato-
res político-institucionais visan-
do debater propostas para a de-
fesa de demandas e interesses
do setor florestal”, conclui o exe-
cutivo da Apre.

* Fonte: Lignum
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om investimentos na res-
tauração de áreas nativas

e a ampliação das vendas de ma-
deira certificada, o Brasil poderia
se tornar um líder global do que
alguns especialistas do setor de
florestas chamam de “uma nova
economia florestal”.

Representantes de ONGs e
empresas ligadas à exploração co-
mercial e à certificação de madei-
ras atualmente estudam formas de
promover concretamente um mode-
lo de mercado que concilie o lucro
com a preservação das florestas e
as metas de reflorestamento.

Apostas de longo prazo no
manejo de florestas seria parte do
processo. Isso envolve:

·Reflorestar áreas de flores-
tas nativas desmatadas;

· Conciliar a produção de madei-
ras com outras culturas agrícolas;

· Produzir mais madeira certifica-
da, cuja origem não só obedece a
lei, mas segue parâmetros de sus-
tentabilidade ainda mais rígidos. 

· Recuperar florestas nativas
Os principais produtos do setor

florestal atualmente são madeira,
papel e celulose. Boa parte da ma-
deira brasileira é exportada, dados
da Secretaria de Comércio Exterior
(Secex) mostram que em 2018 o
Brasil vendeu para o exterior o equi-
valente a R$ 3,2 bilhões em madei-
ra e seus derivados (madeira ser-
rada, compensada, laminada, em
painéis, obras de marcenaria, etc.).

Embora o setor venha expan-
dindo as exportações nos últimos
dez anos, o diretor do programa
de florestas do “World Resources
Institute” no Brasil (WRI Brasil),

BRASIL PODE LIDERAR NOVA ECONOMIA FLORESTAL, COM
REFLORESTAMENTO DE ESPECIES NATIVAS E MADEIRA CERTIFICADA

Miguel Calmon, avalia que ainda
é possível aumentar em muito as
vendas internacionais.

“Nos últimos 15 anos os Esta-
dos Unidos e China se mantive-
ram como principais destinos das
exportações de madeira serrada
tropical do Brasil”, diz ele. De acor-
do com o Forest Stewardship
Council (FSC), conselho respon-
sável pelas normas de certificação
de madeiras, o setor florestal em-
prega diretamente cerca de 610 mil
pessoas no Brasil.

Exportação de madeira do
Brasil e seus manufaturados

O Brasil tem a segunda maior
cobertura florestal do mundo – o que
inclui florestas naturais e plantadas
– ficando atrás apenas da Rússia.
No total, são 516 milhões de hecta-
res de florestas brasileiras. Estima-
se que, sozinha, a Amazônia tenha
mais de 300 milhões de hectares
em florestas tropicais (uma área
maior do que toda a Argentina).

Mas enquanto empresas dos
Estados Unidos investem cerca
de US$ 100 bilhões (R$ 386 bi-
lhões) ao ano em projetos comer-
ciais de reflorestamento, o Brasil
se aproxima dos US$ 35 bilhões
(R$ 135 bilhões).

Desse total, Calmon explica que
o investimento em florestas nativas
é quase zero. Além disso, uma par-
te expressiva da madeira comerci-
alizada no Brasil ainda vem do des-
matamento ilegal.

O grande desafio, portanto, é
como ampliar a produção de ma-
deira sem aumentar o desmata-
mento. Calmon avalia que é preci-
so combinar a silvicultura (cultivo

de florestas exóticas, principal-
mente de pinus e eucalipto) a prá-
ticas de reflorestamento com es-
pécies nativas do Brasil.

Técnicos do setor, como os da
Embrapa, vêm realizando estudos
para chegar a propostas concre-
tas de como recuperar áreas des-
matadas plantando árvores típicas
de cada bioma do país.

Uma vez restauradas, essas flo-
restas também podem ser explora-
das comercialmente, desde que
haja um manejo adequado: é preci-
so que sempre se mantenha um
nível mínimo de área de floresta e

C que não se faça o chamado “corte
raso”. Esse corte derruba a planta
por inteiro, como é normal em flo-
restas de eucalipto e pinus.

“É preciso promover investimen-
to em reflorestamento de florestas
nativas que deem retorno financei-
ro”, afirma Calmon. “Mas é um ne-
gócio de longo prazo. O investimen-
to inicial é pesado e não temos ain-
da um histórico. Nunca uma empre-
sa de capital aberto reportou resul-
tados de reflorestamento de flores-
tas nativas no Brasil.”

Fonte: Filipe Domingues, G1
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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. 16,00R$          
BOTA DE BORRACHA PAR 15,60R$          
BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
COLETA TB 18,85R$          
CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
ESTRIA V MIL. 47,74R$          
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. 68,19R$          
HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
LIMA UNID 18,10R$          
LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
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. 3.397,00R$    
RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.285,00R$    
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$/KM 2,65R$            

Representantes do setor que atua na exploração comercial de madeiras estudam modelos de mercado
que conciliam exportações, lucro e preservação das florestas

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br


