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que antes era um proble-
ma para empresas flores-

tais e madeireiras hoje é uma pos-
sibilidade de novos produtos. No
passado os resíduos resultantes
da colheita florestal ou do proces-
so de industrialização da madei-
ra representavam despesas, pois
precisavam ser descartados sem
que houvesse qualquer tipo de im-
pacto ambiental. Hoje a biomas-
sa tem inúmeras utilidades, que
vão desde a geração de energia
até a produção de produtos de
alto valor agregado, como chapas
de madeira reconstituída.

Segundo o pesquisador da
Embrapa Florestas, Erich Go-
mes Schaitza, a matéria-prima
pode ir muito, além disso. “Es-
tamos trabalhando com várias

AS POSSIBILIDADES PARA A BIOMASSA FLORESTAL
frentes. Temos dentro da Embra-
pa Florestas uma ótica para
agregar valor à produção de
base”, conta o pesquisador.  De
acordo com Schaitza, que tam-
bém é engenheiro florestal, o
Paraná tem uma grande produ-
ção de madeira de pinus voltada
para serraria, celulose e papel.
E os resíduos gerados nesses
processos podem contribuir para
melhorar a geração de energia
em diversos pontos do estado,
por exemplo. “Existe um poten-
cial muito grande para geração
de energia a partir desta base.
No processo de uma serraria
metade da matéria-prima vai se
transformar em resíduo. Muitas
empresas já utilizam este resí-
duo para gerar energia, de dife-

rentes formas. A gente tem uma
oportunidade para qualificar essa
geração em pontos estratégicos,
gerando energia onde a rede da
Copel não alcança ou onde haja
máquinas altamente dependen-
tes de energia”, explica ele.

O pesquisador da Embrapa
Florestas reforça as possibilida-
des para novos produtos oriun-
dos da biomassa. “A Embrapa
Florestas está trabalhando com
a ótica de biorrefinaria, que in-
vestiga as possibilidades de
cada produção”. No processo de
produção de celulose e papel há
resíduos de lignina e outros.

Podemos desenvolver estes
materiais, sem alterar o proces-
so de produção de celulose, ao
mesmo tempo em que são ge-

O rados novos produtos a partir do
que hoje é considerado perda ou
produto de baixo valor agregado.
Temos estudos que indicam po-
tencial para desenvolvimento de
colas, açucares bioherbicidas ou
adjuvantes. Enfim, “produtos de
alto valor agregado”, conclui ele.

Estas e outras possibilidades
serão discutidas durante o En-
contro Brasileiro de Biomassa e
Energia da Madeira, marcado
para o dia 12 de setembro, du-
rante a Semana Internacional da
Madeira. O evento será na sede
da Federação das Indústrias do
Estado do Paraná e já está com
inscrições abertas através do
site: www.lignumlatinamerica.com.

* Fonte: Lignum Latin America

A Frente Parlamentar voltada
para a Bioeconomia (FPBioeco-
nomia) tem como objetivo de
melhorar o desenvolvimento sus-
tentável, econômico e inovador
do Brasil. A frente foi formada e
debatida por representantes do
governo brasileiro e também das
universidades e do setor privado.

Dentre os participantes esti-
veram presentes especialistas
da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa),
os quais veem na bioeconomia
uma ótima oportunidade de cres-
cimento e inovação. 

De acordo com Guy de Cap-

A BIOECONOMIA NO BRASIL
deville, chefe - geral da Agroe-
nergia, a participação da Em-
brapa na frente parlamentar é
muito importante. “Bioeconomia
e a inovação estão no DNA da
Embrapa. Para nós é muito im-
portante participarmos de uma
frente parlamentar dedicada a
essa temática. Quando falamos
em bioeconomia estamos falan-
do em tudo que diz respeito ao
agro e aos nossos recursos ge-
néticos. O Brasil é o país com
o maior potencial bioeconômi-
co, principalmente pela sua ca-
pacidade de desenvolver pesqui-
sas em todas as frentes ligadas

a uma economia circular” des-
tacou ele.

O Brasil possui atualmente
um grande potencial para a pro-
dução de biocombustível tam-
bém, o que o torna uma referên-
cia no setor. A expectativa é que
com a criação da Frente Parla-
mentar outras questões, as quais
ainda não estão tanto em evidên-
cia como a produção de insumos
biológicos e biofertilizantes pos-
sam também fazer parte dessa
referência.

Segundo a Embrapa – Agro-
energia o desenvolvimento de
biotecnologias por parte da ins-

tituição está se adaptando cada
vez mais a indústria e a área re-
novável o que ajuda a contribuir
para uma bioeconomia nacional.
Na opinião do ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, o país
conta com um alto potencial de
biodiversidade o que pode dar
suporte ao desenvolvimento da
bioeconomia no Brasil.

A FPBioeconomia é formada
por 212 deputados e 12 senadores
e também conta com o apoio de
sete entidades do setor, duas uni-
versidades e de seis ministérios. 

* Fonte: Portal Biomassa BR
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NeoSolar Energia, pionei-
ra em soluções de ener-

gia solar fotovoltaica, comemora
três anos de parceria e excelen-
tes resultados com a Working on
Fire, empresa de um grupo sul-
africano que oferece soluções de
manejo integrado de fogo, em
sistema que usa energia solar
para detectar automaticamente
incêndios ambientais.

Há três anos, as marcas co-
meçaram a parceria instalando a
solução numa empresa de celu-
lose, que fica em Três Lagoas,
no Mato Grosso do Sul e, como
resultado, nesse período, o sis-
tema ajudou a diminuir em 75%

SOLUÇÃO QUE USA ENERGIA SOLAR PARA DETECTAR
INCÊNDIOS FLORESTAIS DIMINUI EM 75% AS QUEIMADAS

o número de áreas queimadas. O
Firehawk consiste, basicamente,
em torres equipadas com câme-
ras de alta definição e um softwa-
re com um avançado algoritmo de
detecção automática de incêndi-
os. Neste projeto, especificamen-
te, ele protege cerca de 120 mil
hectares de floresta, entre áreas
de cultivo e áreas de preservação
ambiental. São 11 torres, oito ali-
mentadas por um sistema híbrido
de geração solar fotovoltaica e
eólica, e outras três com forneci-
mento de energia elétrica da Dis-
tribuidora local. “A grande van-
tagem da solução é proporcionar,
24 horas por dia, uma rápida de-

tecção de incêndio e, consequen-
temente, um rápido início de com-
bate”, ressalta o Diretor Brasil da
Working on Fire, Daniel Santos.

“A parceria com a NeoSolar é fun-
damental para esta solução. Gran-
de parte das torres está localizada
em áreas remotas das florestas
comerciais e, por consequência, não
assistidas por redes de distribuição
de energia elétrica. A energia solar
permite uma cobertura adequada do
sistema de detecção, com um valor
de investimento infinitamente inferi-
or comparado à eventual necessi-
dade de ampliação de redes de dis-
tribuição por parte das Distribuido-
ras”, afirma Santos.

A
“Para nós da NeoSolar, é gra-

tificante contribuir com um siste-
ma que traz uma solução tão im-
portante para a preservação des-
sas regiões, principalmente quan-
do essas catástrofes estão cada
vez mais recorrentes e maiores,
em consequência das mudanças
climáticas”, ressalta o sócio-dire-
tor da marca, Raphael Pintão.

As empresas esperam juntas,
continuar trabalhando e desenvol-
vendo essas e outras soluções
tecnológicas, que contribuam,
cada vez mais, com a preserva-
ção do meio ambiente.

Fonte: Celulose Online
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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. 2.955,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.880,00R$    
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$/KM 2,65R$            
  

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa)
anunciou as novas regras para o
Programa de Subvenção ao Prê-
mio do Seguro Rural (PSR), que
devem vigorar a partir de 1º de
janeiro de 2020. A medida foi to-
mada durante reunião do Comitê
Gestor Interministerial do Segu-
ro Rural (CGSR) do dia 08/08 e
publicada dia 13/08 no Diário Ofi-
cial da União, por meio de reso-
lução do Comitê.

Entre as principais mudanças
está a elevação do percentual de
subvenção ao prêmio para as
culturas de inverno, frutas, horta-
liças, além das modalidades pe-
cuárias, aquícola e de florestas.
No caso das culturas considera-
das de inverno, como o trigo e o
milho segunda safra, o percentu-
al será de 35% ou 40%, a depen-
der do tipo de cobertura contrata-
da (riscos nomeados ou multir-
riscos).

Para as frutas, hortaliças e
demais modalidades pecuário,
agrícola e florestas, o percentual
será fixo em 40%, o que repre-

GOVERNO FAZ AJUSTES NAS REGRAS DO PROGRAMA
DE SEGURO RURAL PARA O PRÓXIMO ANO

senta uma elevação de 5 pontos
percentuais em relação à regra
atual. Já para os grãos de verão
como a soja e o milho primeira
safra, o percentual poderá variar
entre 20% e 30%, também de
acordo com cobertura escolhida
pelo produtor no momento da con-
tratação da apólice.

Outras alterações foram defi-
nidas nos ajustes de limite finan-
ceiro total que cada produtor tem
direito por modalidade de seguro.

Para o diretor do Departamen-
to de Gestão de Riscos do Mapa,
Pedro Loyola, o conjunto de mu-
danças nas regras permitirá ele-
var de maneira significativa o nú-
mero de apólices contratadas no
Programa. “Precisamos massifi-
car a contratação do seguro rural
no país e essa medida, juntamen-
te como a elevação do orçamento
para R$ 1 bilhão no próximo ano,
será um passo importante nessa
direção”, avalia.

O  PSR é uma política anticícli-
ca altamente eficaz, na medida em
que reduz as oscilações financei-
ras do produtor em caso de que-

bra de safra. “Em outras palavras,
em anos bons o produtor contri-
bui com o pagamento do prêmio,
com apoio do governo, e em anos
ruins, recebe a indenização para
cobrir parte ou a totalidade de

seus custos ou receitas, depen-
dendo das condições de cobertu-
ra e modalidade de seguro rural
contratada”, finaliza.

* Fonte: Celulose Online


