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s condições de clima e
solo, além de um exten-

so trabalho de melhoramento ge-
nético, posicionaram os estados
da região Sul do Brasil como os
principais produtores de madei-
ra de pinus do mundo. A maté-
ria-prima produzida tem alta qua-
lidade e atende a uma diversifi-
cada linha de produtos: celulo-
se e papel, embalagens, madei-
ra serrada para móveis e diver-
sos outros segmentos.

Segundo a Indústria Brasilei-
ra de Árvores (Ibá), dos 7,83 mi-
lhões de hectares de florestas
plantadas, 1,6 milhão são repre-
sentados pelos plantios de pinus.
Eles estão concentrados no Pa-
raná (42%), Santa Catarina
(34%), Rio Grande do Sul (12%)
e São Paulo (8%).

Para atualizar os dados do
estado de Santa Catarina, a As-
sociação Catarinense de Empre-
sas Florestais (ACR) acaba de
divulgar os resultados de um
estudo desenvolvido em 2019
pela Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc-CAV),
contratado pela entidade, que
identificou que o estado tem
828,9 mil hectares de área com
florestas plantadas. Dessa tota-
lidade, 67% (553,6 mil hectares)
com pinus e 33% (275,3 mil hec-
tares) com eucalipto.

De acordo com a ACR, histo-
ricamente, o estado também res-
ponde por importante fatia dos
postos de trabalho, sendo res-
ponsável por 15% do número de

SANTA CATARINA ATINGE 828,9 MIL HECTARES
DE FLORESTAS PLANTADAS

empregos formais dentro do se-
tor de base florestal. “Em 2017,
o Brasil registrou 598 mil empre-
gos diretos neste setor, com pers-
pectiva de manutenção em 2018,
o que representou aproximada-
mente 600 mil. Santa Catarina,
que em 2017 consolidou 90 mil
empregos, teve acréscimo de 200
novos postos”, detalhou Mauro
Murara Jr., engenheiro florestal e
diretor executivo da associação.

Outro reflexo da importância
do setor frente ao panorama na-
cional está na arrecadação de
tributos, que é diretamente pro-
porcional ao desempenho do
setor florestal no Valor Bruto da
Produção da Silvicultura (VBPS).
“A produção de madeira em to-
ras, por exemplo, arrecadou R$
137,6 milhões em tributos em
2018”, completou Murara Jr.

Segundo o levantamento, em
2018, o estado contabilizou 2.568
empresas de móveis, representan-
do 46% do total, 1.028 serrarias
com desdobramento de toras, ou
seja, 18% do total de empresas
no estado. Na sequência, obser-
vam-se fábricas de esquadrias de
madeira e de peças para instala-
ções industriais/comerciais com
cerca de 500 empresas, represen-
tando 9% do total. As demais so-
mam 1.486 estabelecimentos e re-
presentam 27% do total presente
no estado.

Produtividade
O pinus tem desenvolvimento

acima da média nacional em San-
ta Catarina, devido às condições

climáticas e ao solo da região.
“Segundo relatório da Ibá, a pro-
dutividade florestal média (IMA)
no Brasil é de 30,5 m³/ha/ano
(metros cúbicos por hectare por
ano) para o pinus. Em nosso es-
tado, empresas de maior porte e
com alto nível tecnológico, atin-
gem médias maiores, dependen-
do da localização dos seus plan-
tios e investimento empreendido.
A média está entre 34-37 m³/ha/
ano”, destacou Mauro.

Em 2018, de acordo com a
pesquisa da Udesc-CAV, a pro-
dução de madeira serrada de pi-
nus no Brasil atingiu 7,84 mi-
lhões de m³, enquanto o consu-
mo aparente foi de 5,3 milhões
de m³. A evolução histórica da
produção de madeira serrada de
pinus no Brasil se manteve pra-
ticamente constante entre 2009-
2013, com a taxa de crescimen-
to anual na produção de 0,9%.
Desenvolvimento de materi-

al genético
Para fomentar a pesquisa

com as árvores e madeira do pi-
nus foi criado o Fundo Coope-
rativo para Melhoramento de Pi-
nus (Funpinus). Ele dá suporte
administrativo e financeiro ao
Projeto Cooperativo de Melhora-
mento de Pinus (PMCP), uma
iniciativa da ACR, Associação
Paranaense de Empresas de
Base Florestal (Apre), Embrapa
Florestas e empresas florestais.
O seu objetivo é concentrar es-
forços para viabilizar materiais
genéticos melhorados de pinus,

incluindo híbridos de alto de-
sempenho, para atendimento a
demandas crescentes de produ-
tos de madeira e resina. “O Pro-
jeto tem como principal instru-
mento operacional a parceria
com a Embrapa Florestas. A for-
malização dessa parceria pos-
sibilita a atuação da instituição
em benefício dos associados,
por meio do envolvimento de es-
pecialistas em melhoramento
genético e em áreas correlatas
como propagação vegetativa
(enxertia, cultura de tecidos e
embriogênese somática), polini-
zação controlada e testes de
qualidade de madeira para se-
leção, resistência a pragas e a
fatores bióticos diversos, entre
outras” discorreu o diretor exe-
cutivo da ACR.

O PCMP pode contar com
participantes (pessoas físicas ou
jurídicas) que tenham ou não,
interesse em conservação de
material genético, receber mate-
rial genético desenvolvido, parti-
cipar das seleções, cruzamen-
tos ou instalar testes genéticos.
Também podem participar do
PCMP, instituições ou organiza-
ções identificadas como impor-
tantes para os esforços de pes-
quisa para o melhoramento ge-
nético (com infraestrutura, exper-
tise em áreas como biotecnolo-
gia, estatística, tecnologia da
madeira, entomologia, fitopatolo-
gia etc.).

* Fonte: Celulose Online
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xpostas às mais diversas
variáveis, as florestas plan-

tadas enfrentam periodicamente
ameaças que podem resultar em
grandes perdas econômicas. De
pragas a incêndios florestais, o
monitoramento adequado dos
plantios pode ser de grande au-
xilio para mitigar esses desafios
e aumentar a produtividade das
florestas.

Com as atuais tecnologias, o
monitoramento remoto é uma
possibilidade cada vez mais di-
fundida no setor. Atualmente, star-
tups especializados nesta tecno-

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
E MONITORAMENTO REMOTO

logia vêm surgindo e oferecendo
novas e inovadoras soluções para
o mercado.

É o caso da Quiron, startup
especializada no monitoramento
remoto da produção florestal. A
Quiron utiliza tecnologias de visão
computacional para fornecer aos
gestores maior assertividade em
suas tomadas de decisão em
operações de campo.

A empresa teve inicio com tra-
balhos de pesquisas desenvolvi-
dos na Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC). Em
2018, teve seu projeto aprovado na
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Sinapse da Inovação, promovido
pelo governo estadual. Desde en-
tão, a empresa passou pelo pro-
cesso de incubação no Orion Par-
que Tecnológico, em Lages (SC).

Atualmente, a startup oferece
soluções em manejo para silvicul-
tura e monitoramento preventivo de
incêndios florestais. Na área da
silvicultura, as soluções incluem
análise de sanidade florestal, com
uso de tecnologia própria e ima-
gens de satélite. São identificadas
áreas com ocorrência de pragas e
doenças, o dimensionamento do
ataque e uma análise temporal de
até três anos para comparação do
avanço desse ataque. Ainda, reali-
za a contagem de indivíduos com
imagens de drone ou satélite e
análise de vigor de indivíduos.

Para monitoramento de incên-
dios, a Quiron faz o zoneamento
de risco de incêndios com base
em variáveis ambientais de cada
floresta. O algoritmo processa in-
formações de variáveis estáticas
e dinâmicas, bioma e análises
meteorológicas, gerando alertas
para locais com maior risco de
ocorrência de incêndios de forma
natural ou por causas humanas.
A tecnologia permite identificar
pontos críticos de incêndios com

até 15 dias de antecedência.
“Nossa proposta de valor vem

para atuar num conceito de Flores-
ta Digital, para automação de vári-
os processos produtivos, dando
agilidade e produtividade para o
produtor florestal. Porém, o mer-
cado ainda encontra dificuldades
em entender e adotar estas novas
tecnologias. Por não utilizarmos
hardwares a campo, nossa solu-
ção tem um baixo custo de implan-
tação e em um curto espaço de
tempo para qualquer floresta do
globo. Buscamos enfrentar os de-
safios através de parcerias com
empresas de inteligência florestal,
adotando estas novas tecnologias
como suas ferramentas. Essas
empresas entregam valor através
da digitalização das florestas para
maiores ganhos de produtividade
e lucratividade”, explica Gil Plets-
ch. Diretor Executivo da Quiron.

Para a Quiron, o conceito de
Florestas Digitais ou 40 será a
grande tendência para o setor de
florestas plantadas. Contudo,
para que isso seja realidade, é
necessário que as empresas tra-
balhem no aculturamento interno
de novas tecnologias.

* Fonte: Revista Malinovski

Espécies de pinus vêm sendo
cultivadas no Brasil há mais de um
século para usos múltiplos. As
primeiras introduções foram feitas
com espécies de regiões com re-
gimes de temperatura e precipita-
ção contrastantes com as condi-
ções brasileiras, não tendo muito
êxito. Os primeiros plantios com
espécies subtropicais iniciaram
por volta de 1936. Estes foram es-
tabelecidos pelo Serviço Florestal
do Estado de São Paulo.

Com o programa de incentivo
fiscal ao “reflorestamento” em me-
ados dos anos 1960, iniciaram-se
os plantios comerciais sob regime
de silvicultura intensiva nas regi-
ões Sul e Sudeste. As espécies
mais difundidas foram P.elliottii e
P. taeda, introduzidas dos Estados
Unidos e, em menor escala,
P.caribaea e P. oocarpa. Naquele
período, os povoamentos apre-
sentavam baixa qualidade de fus-
te e produtividade de apenas 20 a
25 m³ há-1ano-1. A partir dos anos
1970, iniciaram-se as experimen-
tações com espécies tropicais
como P.caribaea, P.oocarpa,
P.tecunumanii, P.maximinoi e
P.patula, possibilitando a expan-
são da cultura de pínus em todo o
Brasil, utilizando-se a espécie ade-
quada para cada região ecológica.

No inicio da década de 70,

ESPECIES DE PINUS MAIS
PLANTADAS NO BRASIL

com a criação do Projeto de De-
senvolvimento e Pesquisa Flores-
tal (Prodepef) foram realizadas
várias ações de pesquisa reque-
ridas para gerar subsídios técni-
cos aos projetos de refloresta-
mento. A partir dos anos 1980, ex-
perimentos com amostras de vá-
rias procedências das espécies já
conhecidas, bem como de espé-
cies tropicais, possibilitaram a
ampliação das opções de espéci-
es e do potencial econômico des-
ses pínus em plantios comerciais.
Espécies como P.maximinoi,
P. tecunumanii, P.chiapensis  e
P.greggii poderão, em breve, ser
incorporadas operacionalmente
como produtoras de madeira, as-
sim que estudos de produtividade
e adaptação das diferentes proce-
dências chegarem à maturidade
e os povoamentos entrarem em
fase de produção de sementes.

Para a identificação da maio-
ria das espécies de pínus, são
consideradas algumas caracterís-
ticas básicas, tais como: o núme-
ro, a disposição, a forma e a colo-
ração das acículas, a forma e a
cor das sementes, o formato e o
tipo de abertura dos cones, as ca-
racterísticas das resinas (quanti-
dade exsudada, colocação, crista-
lização) e outras.

* Fonte: Revista Madeira

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 39,00R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 35,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 46,90R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
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 17,90R$          
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. 2.207,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.157,00R$    
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 70,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 39,17R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 51,37R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 70,45R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,12R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,76R$            
  


