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Segundo Paulo Hartung, o setor de árvo-
res cultivadas teve investimentos dobrados,
reforçando seu papel em uma economia ver-
de. A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) re-
gistra projeções de aportes de R$ 35,5 bilhões
até 2023, praticamente o dobro dos R$ 18 bi-
lhões investidos no período entre 2016 e 2019.

O presidente da Ibá elencou alguns dos
principais investimentos que estão sendo rea-
lizados por empresas do setor de árvores cul-
tivadas no país. Entre eles estão; a fábrica de
embalagem de papel da WestRock, em Três
Barras (SC), que passa por um processo de
ampliação, resultado do investimento de R$

PRESIDENTE DA IBÁ AFIRMA QUE INVESTIMENTOS
NO SETOR ESTÃO DUAS VEZES MAIOR
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1,3 bilhão. Também em Santa Catarina, a
Berneck, em Lages, está aplicando mais de
R$ 1 bilhão em uma nova unidade para produ-
ção de painéis de madeira MDF, e uma das
mais modernas serrarias para pinus da Amé-
rica Latina. A fábrica terá capacidade de pro-
duzir 1,03 milhão de metros cúbicos por ano.

Ainda no sul, a Klabin entrou na nova fase
do Projeto Puma II, fábrica integrada de ce-
lulose e papel, com R$ 9,1 bilhões aplica-
dos em Ortigueira (PR), e previsão para en-
trar em operação em 2021. “A CMPC, maior
indústria do Rio Grande do Sul, leva adiante
seu case voltado para ações ligadas à in-
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transformação digital já é uma reali-
dade na cadeia produtiva mundial e,

para o setor de papel e celulose, isso não é
diferente. Acompanhando a evolução do se-
guimento, a CENIBRA tem adotado soluções
tecnológicas capazes de monitorar suas flo-
restas. Uma delas é o aplicativo GISagri, que
tem como objetivo disponibilizar informações
cadastrais e cartográficas atualizadas de for-
ma padronizada, confiável e rastreável, além
de possibilitar a coleta de dados e geração
de rotas de deslocamento.

O programa permite a sincronia rápida
entre dados georreferenciados e informações
de outros sistemas da Empresa, como o
SAP e GPF, garantindo agilidade na toma-

SOLUÇÕES TECNOLOGICAS PARA
MONITORAR FLORESTAS

da de decisão. Assim, dados como material
genético data de plantio e espaçamento,
registros de atividades de silvicultura, colhei-
ta e infraestrutura de estradas podem ser
consultados nos dispositivos móveis da Em-
presa.

Além de ser uma ferramenta para con-
sulta, permitem atualizações do micro pla-
nejamento e georreferenciamento de ocor-
rências como incêndios, danos por vento e
inconsistências cartográficas, que são au-
tomaticamente enviados para validação da
base, contribuindo fortemente na gestão dos
ativos terra e floresta.

O profissional pode utilizar todas as fun-
cionalidades de forma off-line, fato importante

dado à falta de conectividade em muitas áre-
as da nossa região, necessitando apenas
da internet para envio dos dados coletados.

Por fim, o aplicativo possui um sistema
de GPS veicular que possibilita navegação
em todas as estradas da Empresa, permi-
tindo acesso até o talhão de forma objetiva
e segura.

O acesso remoto das informações no
campo com a implementação do GISagri é
um avanço tecnológico para o manejo flo-
restal da Empresa, pois possibilita a toma-
da de decisão mais rápida e acertada, oti-
mizando os recursos alocados no campo.

* Fonte : Celulose online
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dústria circular. A companhia reutiliza quase
100% dos resíduos produzidos por ela mes-
ma”, reforça o presidente da Ibá.

A Bracell conduz o projeto Star, um in-
vestimento da ordem de R$ 8 bilhões que
deverá transformar a fábrica de Lençóis Pau-
listas (SP) em híbrida, com capacidade de
produzir celulose comum e celulose solú-
vel. A LD Celulose, joint venture da Duratex
com a Lenzing, no Triângulo Mineiro, inicia
sua produção em 2022 já como uma das
maiores e mais competitivas fabricantes de
celulose solúvel do mundo.

* Fonte: Celulose Online
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lei que cria a Política Na-
cional de Pagamento por

Serviços Ambientais (PNPSA),
sancionada No dia 13/01, insti-
tui a remuneração de proprietá-
rios de terra que conservam áre-
as de cobertura vegetal, e vem
de encontro com a metodologia
desenvolvida pelo BMV (Brasil
Mata Viva) desde 2007. Atual-
mente, a área de vegetação pre-
servada que é cadastrada no
programa do BMV é de
5.486.842.105,26m², aproxima-
damente 768.465 campos de fu-
tebol.

De acordo com a CEO do
BMV, Maria Tereza Umbelino,
a lei significa um avanço, prin-
cipalmente para o setor rural,
que por ela passa a ser reco-
nhecida a atividade da agricul-
tura e conservação de flores-
tas.  Porém, a nova lei prevê
que o pagamento para o servi-
ço ambiental seja sob a tutela
do Governo Federal, por meio
do SISNAMA (Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente).

Desde 2007 o BMV assumiu
a missão de gerar e desenvol-
ver soluções em sustentabilida-
de por meio de uma metodolo-
gia que gera Créditos de Flores-
ta para o produtor que preserva

PAGAMENTO POR SERVIÇOS
AMBIENTAIS AGORA É LEI

a sua área. “A gente já opera
isso muito antes, mas agora
com a legislação ganhamos o
reforço do reconhecimento” co-
memora Maria Tereza.

De um lado, o produtor ru-
ral, do outro, empresas que
querem contribuir com a preser-
vação ambiental. Jair Silvério
Pinto Ferreira é um dos produ-
tores rurais que fazem parte da
metodologia do BMV e preser-
va sua área de mata nativa,
sendo recompensado por isso.
“Nós sabemos a importância
que é preservar as nascentes,
por isso acreditamos que o que
foi plantado há alguns anos, já
esteja muito próximo de nós,
para começar a colher os fru-
tos que foram plantados”, afir-
ma.

Do outro lado, temos o dire-
tor da D’Amazon Cosmetologia
Amazônica, Saulo Tasso, que
também faz parte do ecossis-
tema BMV adquirindo os Cré-
ditos de Floresta e, assim, aju-
dando na preservação ambien-
tal. “A nossa empresa trabalha
com a cosmetologia amazôni-
ca, ou seja, nós utilizamos ati-
vos amazônicos da floresta
para a elaboração dos nossos
cosméticos e nós sempre pro-

curamos no mercado um par-
ceiro que pudesse nos auxiliar
com a preservação ambiental.
O melhor é que temos total
transparência nos indicadores
de preservação ambiental e
isso traz credibilidade para o
nosso trabalho”, explica o em-
presário.

O BMV é um Standard de
conservação de florestas nati-
vas e desenvolvimento econô-
mico sustentável das comuni-
dades rurais locais. O protoco-
lo envolve processos de valida-

ção, verificação, custódia e re-
gistro por entidades indepen-
dentes de credibilidade interna-
cional. É aplicado tanto para
áreas públicas quanto privadas
e os ativos originados com-
põem patrimônio de fundos de
investimento, bem como patri-
mônios de governos, demons-
trado na Secretaria do Tesouro
Nacional. Para conhecer mais
sobre o trabalho do BMV,
acesse www.brasilmataviva.com.br

* Fonte: Celulose Online
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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 TON. 4.212,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 4.184,00R$    
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$/KM 3,31R$            

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
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