
E-MAIL- aresb@aresb.com.br - HOME PAGE - www.aresb.com.br

proteção contra sinistros que possam
causar danos aos ativos florestais

sempre foi uma grande prioridade nas em-
presas de base florestal no mundo. Eventos
como pragas, doenças, ventos e, principalmen-
te, incêndios, sempre estiveram na mesa de
discussão da mais alta gestão das empresas
do setor florestal. E é claro que, ao longo dos
anos, muita coisa evoluiu em termos de melho-
rias de processos, infraestrutura de proteção e
comunicação, para minimizar e até mesmo evi-
tarem esses eventos.

Dentre essas evoluções, destacamos os
sistemas de proteção contra incêndios, os
quais mudaram radicalmente o jogo a favor
das empresas, principalmente no quesito de-
tecção e localização exata dos focos de incên-
dios, e saber que, há cerca de alguns poucos
anos, a grande maioria das empresas utiliza-
vam a figura do “torrista”, que era um monitor
especializado em detectar incêndios por meio
de visualização instrumental com goniôme-
tros.

As suas limitações eram evidentes, pois
sabemos que, por mais que se esforçassem
para ter o máximo de alcance visual, a visão
humana é ainda limitada para grandes distân-
cias, e isso sempre refletia em uma baixa pre-
cisão das localizações exatas dos focos.

Outras limitações também eram evidênci-
as quando se utilizava o monitoramento e a
detecção por meio dos “torristas”, como limi-
tação de altura de torre e período útil de traba-
lho, sendo esse último impossível de ser rea-
lizado à noite. Fatores também relacionados
à segurança sempre foram de extrema preo-
cupação das empresas de base florestal para
essa atividade com utilização do monitoramen-
to manual.

Mas é das limitações que surgem os mai-
ores saltos de inovações tecnológicas, e não
poderia ser diferente para os sistemas de pro-
teção contra incêndios das empresas de base
florestal. Aproveitar-se da Quarta Revolução
Industrial e capturar as sinergias para o ambi-
ente florestal é o novo caminho para tornar as
empresas mais competitivas e protegidas
contra os eventos ofensores da cadeia produ-
tiva florestal.

E foi nesse caminho que seguiu a reinven-
ção dos sistemas de proteção contra incêndi-
os, com processos totalmente automatizados,
inteligentes e com precisão nunca vista. Hoje,

A NOVA ERA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS

A grandes partes das empresas possuem as
suas centrais de monitoramento de incêndi-
os integrado aos seus centros de inteligência
florestal, dado a importância que ele possui
frente à proteção dos seus ativos.

Hoje, as centrais de monitoramento de in-
cêndios funcionam 24 horas por dia. E elas se
utilizam das mais altas tecnologias de detec-
ções automáticas, com software composto por
algoritmos que realizam cálculos com tamanha
velocidade e precisão, que permitem que as
empresas ganhem tempo em seus respectivos
acionamentos de brigadas de combate aos fo-
cos de ocorrência de incêndios.

Com câmeras altamente potentes e com
uma qualidade de imagens em alta resolu-
ção extraordinária, hoje é possível ter uma vi-
são além do alcance do olho humano. Para
se ter ideia, há sistemas que, em dias de boa
visibilidade, garantem um raio de visada dos
focos que estão distante em até 50 km das
torres de observação. E tudo isso de uma for-
ma instantânea e com uma altíssima veloci-
dade de transmissão de dados, que permite
a visualização em tempo real.

Essas facilidades trouxeram os “torristas”
do campo para as centrais de monitoramen-
to, fazendo com que a visão dos ativos flores-
tais, em tempo real, esteja a um click das suas
mãos diuturnamente.

E esses resultados das capturas dessas
sinergias dos processos de inovações para o
ambiente florestal só estão no início, pois as
possibilidades são tantas, que podemos afir-
mar que a próxima onda de mudanças já está
batendo à porta, com os satélites cada vez
mais inteligentes, precisos, disponíveis no
mercado e com uma capacidade de cobertura
de grandes áreas que superam quaisquer tec-
nologias de monitoramentos terrestres imple-
mentadas até hoje.

É importante que as empresas de base
florestal estejam prontas para a recepção
dessa segunda onda de inovação, pois já
se foi o tempo em que, para se internalizar
e/ou implementar uma nova tecnologia dis-
ruptiva, eram necessários anos de prepa-
ração para a sua adequação a dinâmicas
dos processos de produção das empre-
sas. Hoje, é tudo muito rápido; as tecnolo-
gias evoluem a passos largos e galopan-
tes, não dando chances para aqueles que
ainda são céticos de que há sempre uma

possibilidade de ser mais eficiente, produ-
tivo e competitivo.

Nesse sentido, a chegada da transforma-
ção digital nas empresas de base florestal tor-
na inevitável a abertura de um novo mundo de
oportunidade, novas rotinas e até mesmo mu-
danças na forma de trabalho. Com isso, os
ganhos serão imensos, e os danos às nossas
florestas, sejam plantadas e/ou nativas, serão
drasticamente reduzidos, com o aumento da
eficácia dos sistemas de proteção, principal-
mente contra os incêndios florestais.

É claro que todo esse movimento requer imen-
sas mudanças que remetem a grandes melhori-
as de processos e reduções de custo. Porém é
lógico que o sucesso dessas mudanças tecno-
lógicas está extremamente atrelado à capacita-
ção e ao treinamento de pessoas para os novos
usos e as novas formas de trabalho, respeitando
as suas peculiaridades e competências para que
sejam os mais aderentes possíveis aos novos
padrões tecnológicos.

Notoriamente, em todo o mundo, são per-
ceptíveis os grandes impactos com a chega-
da da Quarta Revolução Industrial. Estudos
de grandes universidades e renomados ór-
gãos indicam um retorno de, aproximadamen-
te, 10 dólares a cada 1 dólar investido em tec-
nologias 4.0. Mas é sabido que esse número
pode variar de acordo com a etapa digital em
que a empresa se encontra.

No Brasil, por exemplo, as empresas do se-
tor do agronegócio sempre trouxeram números
muitos promissores de reduções de custos,
aumento da produtividade e da competividade
com a implementação de novas tecnologias vol-
tadas para a automação dos processos de pro-
dução. Dessa forma, não há motivos para não
se espelhar nessas experiências, absorvendo
as boas práticas tecnológicas, já amplamente
testadas, e adaptá-las para as aplicações no
campo florestal.

Sendo assim, inspira-se a esperança de que
a empresa de base florestal continue dentro
desse movimento em busca das florestas 4.0,
protegidas com os mais sofisticados sistemas
de proteção e defesa contra incêndios flores-
tais, e inovando em práticas que possam opor-
tunizar ganhos tecnológicos e econômicos vol-
tados às práticas produtivas e de proteção am-
biental das nossas florestas.

* Fonte: Celulose Online
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HÁ MAIS DE 20 ANOS À DISPOSIÇÃO PARA ORIENTAÇÕES
E ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE RESINAGEM

Empresa especializada em pesquisas e desenvolvimento de pasta estimulante
para extração de goma resina, tanto para o sistema de resinagem convencional

como para o sistema fechado.

Comercializa todo o material necessário para resinagem,
estimulantes, saquinhos, extriadores, bisnagas, EPIs

Telefones (15) 3355-0740 - Celular (15) 99640-0740 – e-mail: florestalmeneghel@uol.com.br

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,40R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,50R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,00R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 9,44R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 17,17R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 16,28R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 39,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 COLETA TB 20,02R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 50,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 33,12R$          
16 ESTRIA V MIL. 51,06R$          
17 ESTRIADOR UNID. 6,50R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,00R$          
19 FARELO DE ARROZ TON. 720,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 73,14R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,00R$          
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. 1,60R$            
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. 57,18R$          
32 RASPADORES UNID. 11,00R$          
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA - NOVEMBRO/2020 TON. 4.122,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA - NOVEMBRO/2020 TON. 4.050,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 2.211,30R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 235,80R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 47,00R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 61,64R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 84,54R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,74R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,31R$            

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br

anta Catarina tem uma con-
dição diferenciada para

plantio de florestas, que são à
base de uma importante cadeia
industrial em segmentos como
madeira, móveis, papel e celulo-
se. Nas últimas décadas o setor
se modernizou e hoje, além de
postos de trabalho, riquezas, im-
postos e prosperidade, gera sus-
tentabilidade, com o fomento da
silvicultura.

Ao garantir matéria-prima de
qualidade para a indústria de
base florestal, a atividade reduz a
pressão sobre as florestas nati-
vas. Tanto é que a preservação da
Mata Atlântica tem avançado em
solo catarinense nos últimos
anos.

Além da presença de empre-
sas de classe mundial, a compe-
titividade do setor também tem
direta relação com o rápido cres-
cimento de espécies, especial-
mente o pinus, que se adaptaram
de maneira singular ao solo e ao
clima catarinenses.

A silvicultura, que se expandiu
ao longo das últimas décadas, as-
segura o insumo necessário para

INCENTIVO ÀS FLORESTAS PLANTADAS
manter essa engrenagem em mo-
vimento. As áreas de reflorestamen-
to passaram de 128 mil hectares
em 1970 para 918 mil hectares em
2017, conforme a Epagri, o que está
alinhado com as políticas interna-
cionais de sustentabilidade e se-
questro de carbono.

Embora as condições para o
plantio de árvores sejam únicas no
estado, a maturação do investi-
mento leva anos. Por isso, as lide-
ranças estaduais precisam estar
atentas, para que áreas de flores-
ta não sejam ocupadas por outras
culturas agrícolas, com retorno
mais rápido, desarticulando a ca-
deia produtiva de base florestal.

Políticas de estímulo à silvicul-
tura são necessárias. Uma alter-
nativa pode ser a criação de fun-
dos de investimento que apli-
quem no setor, remunerando os
produtores enquanto as árvores
se desenvolvem, evitando proble-
mas com capital de giro durante o
cultivo.

Argumentos para avançar nes-
sa discussão não faltam: esta-
mos falando de mais de 5 mil
empresas e quase 90 mil empre-

gos diretos nos segmentos papel,
celulose, madeira e móveis em
Santa Catarina, além de embar-
ques de US$ 1,4 bilhão no ano
passado.

Os números mostram que a
madeira, que deu origem à indus-
trialização catarinense, ainda é
fundamental para nossa econo-

mia e seguirá ocupando papel
central no desenvolvimento do
estado. Bastam políticas inteligen-
tes e ação.

* Fonte: Mario Cezar de Aguiar
Presidente da Fiesc
(Federação das Indústrias do Es-
tado de Santa Catarina)
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