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ocê já analisou quanto
tempo gasta por dia para

contar objetos na sua vida? E
quando se trata de trabalho, você
perde muito tempo fazendo essa
conta? A verdade é que as no-
vas tecnologias chegaram no
campo também. Agora, existe
até um aplicativo de contagem
de toras de madeira.

Portanto, imagine só a se-
guinte situação: um produtor ru-
ral que tenha uma plantação de
eucaliptos na sua área. Aí, ele
decide que vai cortar as árvores
para vender as toras de madei-
ra. Como é que ele faz para con-
tar essas toras? Em pleno sé-
culo 21 não dá para ficar pas-
sando horas e mais horas con-
tabilizando isso tudo manual-
mente, não é mesmo?

É para situações como essa
e muitas outras que o aplicativo
de contagem foi desenvolvido.
Ele vem lá do Vale do Silício, uma
região que é totalmente focada
em tecnologia. E chegou ao Bra-
sil representando um grande su-
cesso. Continue lendo para sa-
ber mais sobre essa tecnologia
e descubra também qual é o
custo dela. (É mais barato do
que você imagina).

O que é esse aplicativo?
É um software tecnológico

que foi criado a partir da Visão
Computacional e do que é cha-
mado de Machine Learning. E a
ideia é muito simples: a partir de
uma imagem ele pode contabili-
zar as toras de madeira que

APLICATIVO DE CONTAGEM DE TORAS DE
MADEIRA PARA EUCALIPTOS E PINUS

você tem no seu pátio de forma
muito rápida e assertiva.

Atualmente, ele é muito usa-
do por todo mundo que quer con-
tar objetos mais rapidamente. Ao
passo que esses objetos tam-
bém podem ser as toras
de madeira de eucaliptos ou de
pinus, por exemplo.

Para resumir o assunto, sai-
ba que o aplicativo Count Things
conta objetos com o toque de um
botão. Ele tem vários modelos
de contagens para vários tipos
de objetos – ao todo, são mais
de 300 templates disponíveis.

Só que, além disso, tem um
diferencial. A ideia é que você
possa ensinar o app a reconhe-
cer o que é uma madeira, ao
passo que ele vai poder diferen-
ciar várias toras para a contagem
posteriormente.

Portanto, você pode contar
não apenas as toras de madeira
de eucaliptos ou pinus, mas tam-
bém sarrafos, tábuas, volumes
de chapas, andaimes e tudo
mais que pode ser usado em
uma fábrica de celular, em uma
indústria, em uma empresa.

Como o Count Things funciona?
De maneira muito simples, o

usuário pode selecionar uma
imagem da galeria do celular ou
até mesmo capturar uma foto
nova – ou até mesmo um vídeo.
Então, ele seleciona o template
e o app faz as contas.

Assim sendo, em alguns se-
gundos já dá para ter um núme-
ro total de toras de madeira ou

de produtos que foram selecio-
nados nas imagens.

E tem mais. Se a gente for
analisar as outras funcionalidades
desse aplicativo de contagem de
toras de madeira podemos falar
da opção de etiquetas. Ao passo
que você pode criar etiquetas com
números para a verificação
e numeração das toras.

Mas, vale a pena baixar o
aplicativo?

A verdade é que com esse
programa instalado no seu celu-
lar, você vai poder ter um recur-
so em mãos que cria formulári-
os personalizados. E a partir dis-
so, a empresa passa a ter uma
melhor gestão, com o nome do
operador, o tipo de madeira, o
número do lote e até mesmo
o diâmetro da madeira que está
sendo contabilizada.

Incrível, não? Você ainda
pode optar por adicionar outras
informações, como a data, hora
e localização das madeiras.

Após isso, o formulário pode-
rá ser salvo ou arquivado. Em
resumo, dá para criar, automati-
camente, arquivos de Excel, re-
latórios e também fotos com
dados relevantes para a sua
empresa. Em seguida, salvá-los
localmente ou na nuvem.

Qual é o valor do aplicativo
de contagem?

A última pergunta que se deve
fazer para saber sobre o custo-
benefício do app é justamente
saber o valor dele. Você até pode
achar que ele é caro, mas não.

V
O custo é considerado popular
e a tecnologia está sendo difun-
dida em várias áreas da indús-
tria e do país.

Atualmente, o custo do apli-
cativo é de 100 dólares
americanos mensais. Sendo que
o valor pode ser pago anualmen-
te, com desconto, ficando em 1
mil dólares americanos.

Isso quer dizer que com me-
nos de 1 salário mínimo investido
por ano, você pode ter um aplicati-
vo de contagem de toras de ma-
deira que vai otimizar muito o tem-
po de trabalho dos seus colabora-
dores e de forma totalmente eficaz.

Como baixar o aplicativo de
contagem de toras de madeira?

O aplicativo é da Dynamic
Ventures, que fica no Vale do
Silício, na Califórnia, Estados
Unidos. É lá que estão outras
grandes empresas de tecnolo-
gia, como Google e Samsung.

Mas, se você ficou interessa-
do nessa tecnologia que foi recém-
chegada no Brasil, saiba que não
precisará ir até os Estados Unidos.

Você pode entrar em contato
direto com os desenvolvedores.
Você pode, inclusive, fazer
um teste gratuito e certificar do bom
funcionamento desse programa.

O contato direto é
o contato@l2vm.com.br. E você
também pode tirar dúvidas pelo
WhatsApp, através do número
(31) 9-9113-7953. Ou você
pode acessar o site do desen-
volvedor aplicativo, para conhe-
cer mais dessa tecnologia.
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Indústria 4.0 é uma reali-
dade que nos últimos

tempos vem movimentando es-
forços, tecnologias, profissio-
nais e cifras volumosas. Neste
contexto, nenhum setor fica de
fora. Não é só dentro das fábri-
cas que a Indústria 4.0 aconte-
ce, ela é também uma tendên-
cia em curso no campo, nas
plantações e florestas.

“Em 10 anos, a projeção é
de que este curso esteja ainda
mais acentuado: 15% das em-
presas já deverão ter adotado
práticas de Indústria 4.0, tam-
bém segundo dados da ABII”,
afirma Paulo Renato Jotz, dire-
tor de Marketing da Creare Sis-
temas, companhia especializa-
da em soluções para gestão de
frotas e telemetria, que conta
com tecnologias para o merca-
do de Floresta 4.0.

O próprio termo Floresta 4.0
é um desdobramento da Indús-
tria 4.0, que se caracteriza pela
utilização de tecnologias digitais
nos processos florestais para
aprimorar a gestão, produtivida-
de e segurança das operações.
Tais tecnologias podem trazer
uma evolução sem precedentes
ao segmento florestal.

FLORESTA 4.0 MERCADO ABERTO
E ÁVIDO POR TECNOLOGIA

Um estudo da Associação
Paranaense de Empresas de
Base Florestal (APRE) mostra
que o número de empresas do
segmento que têm, desde 2018,
aderido à inserção destes inves-
timentos em suas estratégias de
negócio, cresceu substancial-
mente, em projetos que abran-
gem da silvicultura à logística,
passando, é claro, pela etapa
industrial.

“Para atender a estes plane-
jamentos, é importante contar
com soluções que favoreçam a
gestão do trabalho ao longo de
toda a cadeia logística. O proces-
so “transporte”, por exemplo, é
de alto custo, mas vital para a
indústria florestal 4.0, já que com-
preende levar os materiais da flo-
resta até as fábricas e destas até
os clientes. Ter controle e ges-
tão sobre o processo de trans-
porte e logística é fundamental”,
comenta Jotz.

Soluções tecnológicas da
Creare Sistemas estão em ple-
na operação em grandes clien-
tes do setor florestal, como Su-
zano, CMPC e Cenibra. Trata-se
de ferramentas para automatizar
os processos logísticos, tornan-
do-os mais produtivos e seguros.

Além disso, conta com co-
nhecimento e expertise da em-
presa na área florestal, o que
permite customizar soluções de
acordo com as necessidades de
cada cliente. Uma das soluções
é o AgroLOG Celulose, que pro-
picia a automação e otimização
do processo logístico de trans-
porte de madeira. “Em um único
ambiente, a solução reúne recur-
sos de monitoramento, gerenci-
amento, automação e controle
remoto das operações de supri-
mento de madeira, desde o plan-
tio até a entrega na indústria”,
afirma o executivo.

O sistema permite analisar
informações em tempo real atra-
vés de dashboards no Centro de
Controle de Operações, mostran-
do as Frentes de Carregamento,
status operacional das gruas,
caminhões em fila, veículos retor-
nando carregados e se deslocan-
do vazios, apresentando em ma-
pas digitais a localização dos

A veículos e máquinas, inclusive
registrando os tempos envolvidos
em cada atividade para a elabo-
ração de relatórios gerenciais.

Complementa a solução,
uma série de funcionalidades
relacionadas à segurança no
transporte. O sistema monitora
as velocidades, as freadas, os
locais de parada, a jornada de
trabalho e tempos de descanso
e de alimentação, controle de
rotas e até o monitoramento da
fadiga e distração do motorista
com o uso de câmera com inte-
ligência artificial.

“Para a Creare Sistemas, a
Indústria 4.0 e seu desdobramen-
to em Floresta 4.0 já é uma reali-
dade. Ter ferramentas de contro-
le da logística de movimentação
de madeira é um passo impor-
tante para aumentar a seguran-
ça e eficiência das empresas do
setor florestal”, destaca o diretor.

* 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 3,50R$            
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. 2.158,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.108,00R$    
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$/KM 2,65R$            
  

Estamos terminando mais
um ano, com a certeza de que
nossa associação se fortalece
a cada ano. Continuaremos a
luta pelo desenvolvimento da
nossa atividade, pois somos
cada vez mais reconhecidos
nacionalmente e internacional-

FELIZ 2020!!!
mente pelo setor florestal.

Conseguimos nos consolidar
como produtores florestais orga-
nizados e respeitáveis. A ARESB
deseja a você amigo associado,
um ano novo repleto de realiza-
ções, trabalho com muita alegria
e paz.


