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m público de 2.500 pes-
soas, de mais de 90 paí-

ses. Mais de 1.200 trabalhos em
cinco sessões plenárias, 19 ses-
sões subplenárias, 172 sessões
técnicas, 350 sessões cientificas,
1.648 apresentações orais, 1.200
pôsteres. Esses são alguns dos
principais números do XXV Con-
gresso Mundial da União Interna-
cional de Organizações de Pesqui-
sa Florestal (IUFRO), maior even-
to de pesquisa florestal do mundo
e que ocorreu pela primeira vez na
América Latina, tendo Curitiba (PR)
como sede. Durante sete dias, ci-
entistas, pesquisadores, profes-
sores, estudantes e profissionais
do setor florestal discutiram o
rumo da pesquisa florestal e o pa-
pel do setor para o desenvolvimen-
to sustentável. O próximo congres-
so ocorre em 2024, em Estocol-
mo, na Suécia. Para Yeda de Oli-
veira, pesquisadora da Embrapa
Florestas e vice-presidente do Co-
mitê Organizador do IUFRO 2019,

MAIOR CONGRESSO DE PESQUISA FLORESTAL
DO MUNDO TERMINA FORTALECENDO A POSIÇÃO

DO BRASIL NA COMUNIDADE CIENTÍFICA
o principal resultado desse impor-
tante evento são as conexões cria-
das entre os pesquisadores, bem
como a oportunidade de parcerias
e troca de experiências. Para re-
forçar a importância do encontro,
ela lembrou que a capital parana-
ense não recebia desde 2006,
quando aconteceu a 8ª Conferên-
cia das Partes da Convenção so-
bre Diversidade Biológica (COP-8),
um Congresso que trouxesse tan-
tas pessoas de diferentes países.
“Criamos aqui as fundações para
a ponte que queríamos construir
entre diferentes instituições, paí-
ses e pessoas. A conexão interna-
cional foi incrível. Há uma grande
expectativa para os trabalhos em
conjunto a partir de agora, assim
como para a possibilidade de as
pessoas utilizarem os dados que
foram apresentados. Isso é muito
interessante e certamente a rela-
ção entre o Brasil e a IUFRO sai
mais fortalecida”, garantiu. A pes-
quisadora citou, ainda, a importân-

cia da exposição, que, segundo
ela, foi muito agregadora, pois
além de trazer as tradicionais em-
presas florestais e as editoras de
livros, deu a oportunidade dos par-
ticipantes andarem por uma feira
da sociobiodiversidade, com os
biomas brasileiros representados
não só por mudas, mas, sim, pe-
las pessoas que vivem no meio
rural desses biomas. “Essas pes-
soas mostraram para o público as
suas realidades. Isso faz com que
possamos compreender melhor a
complexidade do meio florestal
brasileiro”, destacou. Edson Tadeu
Iede, chefe-geral da Embrapa Flo-
restas, uma das entidades orga-
nizadoras do evento, disse que o
Congresso foi uma oportunidade
dos pesquisadores brasileiros e
dos países vizinhos interagirem
com pesquisadores da Europa,
Ásia e Américas do Norte e Cen-
tral. Ele reforçou que essa troca de
conhecimento traz sinergia entre
as pesquisas, o que ajuda a en-
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curtar o caminho. “Muitas vezes,
não temos a informação básica,
então é preciso desenvolver com-
pletamente. Porém, essa informa-
ção básica pode estar nos traba-
lhos dessas pessoas que estive-
ram aqui, e isso podem nos aju-
dar nos nossos trabalhos. Acredi-
to que atingimos o objetivo de co-
nectar as pessoas. Cumprimos o
nosso papel, fazendo o melhor
possível, e isso fortalece o setor
como um todo e o Brasil também”,
apontou. John Parrota, novo presi-
dente da IUFRO 2024, elogiou a
organização do encontro e disse
que a informação de que o Brasil
seria o país-sede foi muito come-
morada, porque, segundo ele, to-
das as pessoas interessados em
florestas querem vir para o país.
Agora, ele convida todos para a
edição de 2024, na Suécia. “Cada
congresso é diferente, e tenho cer-
teza que teremos um ótimo encon-
tro em 2024”, afirmou.

Fonte: B.Forest
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A Indústria Brasileira de Árvo-
res (Ibá) apresenta as contribui-
ções do setor para o desenvolvi-
mento sustentável brasileiro com
uma ação conjunta de comunica-
ção com as associadas, chama-
da Histórias Cultivadas. Por meio
de uma websérie com persona-
gens reais, o projeto setorial traz
a narrativa de pessoas cujas vi-

IBÁ LANÇA CAMPANHA COM HISTORIAS REAIS DO SETOR FLORESTAL
das foram transformadas por
essa indústria. O material trará
mensagens como valorização de
pessoas, geração de oportunida-
des, benefícios para economia
nacional, desenvolvimento das
comunidades locais, respeito à
vida, conservação do meio ambi-
ente é essencial na agenda do cli-
ma. Além disso, as narrativas em

formato de storytelling, primeiro a
pessoa têm como objetivo de-
monstrar como a indústria está
presente no dia a dia de todas as
pessoas e é essencial também
por meio de seus produtos. Essa
iniciativa setorial envolveu as 49
associadas e o levantamento de
mais de 30 histórias, algumas
abordadas nos vídeos mensais e

outras retratadas com fotos e pos-
tagens exclusivas. Para buscar
essas histórias de brasileiros que
se dedicam com paixão a esta in-
dústria, a Ibá está viajando o Bra-
sil, ouvido, visitado fábricas, áre-
as de plantação florestal e comu-
nidades do entorno, entre outros.
Esta é uma campanha para apro-
ximar o setor dos brasileiros.
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o que o setor florestal
brasileiro ainda precisa

evoluir em termos de dispo-
nibilidade e difusão de infor-
mações e troca de conheci-
mento?

Precisamos de maior integra-
ção entre os atores tecnológi-
cos e foco maior no futuro e no
que vamos precisar de talentos
humanos e de conhecimentos
tecnológicos para manter as
posições de liderança técnica
florestal que conquistamos até
o presente. Infelizmente, o pro-
cesso de integração esbarra na
falta de entidades capazes de

“NOSSA SILVICULTURA AINDA SOFRE MUITOS
EFEITOS DE CICLOS DE OFERTA/CONSUMO”

produzir efetivamente essa inte-
gração, falta de recursos e cres-
cente competição entre os gru-
pos empresariais, até mesmo de
setores diferentes que passaram
a nos enxergar como ameaças
potenciais (em função da entra-
da das biorrefinarias). Os própri-
os técnicos que atuam no setor
acabam sendo ofuscados pelo
momento das tecnologias digitais
e passam a ver nos websites de
busca a solução para os seus
problemas de novos conhecimen-
tos, coisa que ajuda, mas não é
a solução, já que o Google é dis-
ponível a qualquer um e em qual-

quer lugar. Esse tipo de meca-
nismo também é pouco seletivo
e não é capaz de qualificar o que
encontra para os usuários, diz o
engenheiro agrônomo silvicultor
Celso Foelkel

O que podemos esperar do
cultivo do pinus e do eucalip-
to no Brasil no futuro?

As plantações florestais com
Eucaliptos e Pinus passarão a
ser mais bem vistas pela socie-
dade, que hoje se beneficia dos
produtos gerados por essas flo-
restas, sem sequer perceber ain-
da a magnitude disso. Por essa
razão, devemos continuar cres-
cendo em importância e em no-
vos plantios dessas e de even-
tualmente outras espécies flo-
restais. Entretanto, os ganhos
mágicos em produtividade não
devem acontecer nas velocida-
des sonhadas. O importante é
manter o que conquistamos em
produtividade, continuar o pro-
cesso de melhoria contínua, ade-
quar melhor à relação madeira/
fábrica para aumentar e ecoefi-

N
ciência produtiva da rede de va-
lor e garantir que desperdícios em
recursos naturais sejam minimi-
zados. Nossa silvicultura ainda
sofre muitos efeitos de ciclos de
oferta/ consumo, com momen-
tos de apagões de madeira e em
outros com abundância de ofer-
ta e preços de venda despencan-
do. Mais uma vez, a integração
e o mais adequado planejamen-
to institucional e mercadológico
poderiam agregar rotas de mai-
or nível de sustentabilidade no
futuro, inclusive a sustentabilida-
de dos próprios negócios na
base florestal. Porém, isso não
depende apenas de tecnologias,
mas de comportamentos huma-
nos. Infelizmente, temos amplas
evidências de que esses com-
portamentos podem facilmente
serem fatores atrapalhadores a
uma rota de sucesso do setor,
já que a racionalidade, a lógica
e as emoções definitivamente
não caminham de mãos dadas.

* Fonte: B.Forest
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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 3,50R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 15,00R$          
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. 6,50R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 6,50R$            
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. 11,00R$          
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.200,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.137,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 185,00R$        
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$/KM 2,65R$            
  

Com o aumento do limite de
movimentação e empenho efe-
tivado para o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) em outubro, o
valor da subvenção ao prêmio do
seguro rural passa de R$ 370
milhões para R$ 420 milhões
em 2019. A alocação desses re-
cursos nas modalidades de se-
guros rurais será definida em
reunião do Comitê Interministe-
rial do Gestor do Seguro Rural
no dia 25 de outubro. Em mar-
ço deste ano, houve o contin-
genciamento de recursos para
custear as despesas com o Pro-
grama de Subvenção ao Prêmio
do Seguro Rural (PSR). O De-
creto nº 9.741, de 29/03/2019
alterou o Decreto nº 9.711, de
15/02/2019, estabeleceu a pro-
gramação orçamentária e finan-
ceira do Poder Executivo para o
exercício de 2019 e limitou o or-

GOVERNO LIBERA MAIS
RECURSOS DO ORÇAMENTO

PARA SEGURO RURAL
çamento para o PSR, prevendo
um bloqueio de R$ 70 milhões,
ou seja, o orçamento disponível
ficou em R$ 370 milhões para
2019. Porém, em outubro, houve
o desbloqueio de R$ 50 milhões
para ser aplicado no programa de
seguro. Para Pedro Loyola, dire-
tor do Departamento de Gestão
de Riscos da Secretaria de Polí-
tica Agrícola do Mapa, o desblo-
queio desses recursos indica a
priorização do governo nas polí-
ticas agrícolas de gestão de ris-
cos. Segundo ele, ainda há bus-
ca pelo desbloqueio de R$ 20 mi-
lhões, o que contemplaria todo o
orçamento de R$ 440 milhões.
“Para o próximo ano, está previs-
to o recurso de R$ 1 bilhão para o
PSR, que depende ainda de apro-
vação do Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual (PLOA) de 2020 que
está tramitando no Congresso
Nacional”, complementa.


