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E ntender como o clima
pode afetar a produção de

eucalipto no sul do Brasil e qual
a capacidade de acúmulo de car-
bono é o resultado que pesqui-
sadores* da Embrapa Florestas
apresentam no artigo “Impactos
de mudanças do clima em plan-
tios de eucalipto no Sul do Bra-
sil”. A pesquisa analisou planti-
os nas cidades de Telêmaco
Borba (PR), Otacílio Costa (SC)
e Itapetininga (SP), com o apoio
da empresa Klabin S/A.

PESQUISA APONTA IMPACTOS DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS EM PLANTIOS DE EUCALIPTO

O destaque do trabalho está
na aplicação da modelagem
HadGEM2-ES, para projeção até
2040, em intervalos de 10 anos,
da precipitação pluviométrica, da
temperatura média, da evapo-
transpiração, da deficiência hídri-
ca, da ocorrência de geadas e
da temperatura mínima. Outros
estudos apresentam essa mode-
lagem apenas para intervalos
maiores de tempo, que chegam
a 20 ou 30 anos.

O estudo detalha que cada

cidade estudada apresenta vul-
nerabilidades dos ambientes, tra-
zendo dados para a produção.
Com isso, a pesquisa busca tra-
zer elementos importantes para
o planejamento dos plantios flo-
restais nessas regiões.

Além da modelagem climato-
lógica, a pesquisa detalha o po-
tencial de acúmulo de carbono
da floresta de eucalipto, indican-
do como e em que quantidade
este poderá ser afetada.

“Antever as possíveis mudan-

ças é uma forma inteligente de
se preparar e até mesmo ame-
nizar os riscos de impactos ad-
vindos das mudanças climáti-
cas. E assim, manter o elevado
potencial da região e das flores-
tas de eucalipto em contribuir
para a qualidade ambiental bem
como confirmar as oportunida-
des do setor florestal dentro do
contexto de economia verde e de
descarbonização da economia”,
dizem os pesquisadores.

* Fonte: B. Forest

Hoje, no Brasil, os créditos de
carbono gerados no país são co-
mercializados no mercado volun-
tário. São iniciativas particulares
estruturadas em projetos e dispo-
nibilizadas para pessoas ou em-
presas que desejam compensar
as suas emissões e até alcançar
a neutralidade de carbono.

Cada indivíduo ou organização
precisa criar um projeto e provar
por meio de certificações e audi-
torias de que determinado proje-
to gera os créditos de carbono,
os chamados offsets. Assim, o
projeto é submetido em uma pla-
taforma de negociação e os cré-
ditos podem ser comprados.

Segundo o Diretor Comercial
da BRCarbon, David Escaquete,

MERCADO VOLUNTÁRIO
o valor de cada crédito é formu-
lado com base na finalidade do
projeto ao qual está vinculado.
Ele explicou que aqueles relaci-
onados à restauração de áreas
degradadas ou preservação de
matas nativas frente à agricultu-
ra, por exemplo, possuem um
valor maior devido à sua poten-
cialidade de conversão da área
para agricultura ou pastagem,
por exemplo. “O comprador, que
pode ser uma empresa, ou um
trader, faz sua oferta no crédito
que foi disponibilizado e se ini-
cia a negociação. Uma vez co-
mercializado o crédito, ele é re-
tirado da plataforma”, acrescen-
tou.

No ramo de Celulose e Pa-

pel, a Irani Papel e Embalagem
é pioneira no comércio de crédi-
tos de carbono no Brasil, com
dois MDL. O primeiro, que en-
trou em vigor em 2006, é na ge-
ração de energia limpa por meio
da usina de cogeração de ener-
gia, que proporciona a redução
das emissões de GEE, já que
utiliza resíduos florestais como
insumo para geração de energia
limpa, substituindo combustíveis
fósseis. O segundo foi implemen-
tado em 2008 na estação de tra-
tamento de efluentes da compa-
nhia, quando foi substituído o
sistema anaeróbico pelo siste-
ma aeróbico, que evita a emis-
são de metano.

“A Irani foi a primeira empre-

sa brasileira de papel e celulose
e a segunda do setor no mundo
a ter créditos de carbono emiti-
dos pelo Protocolo de Kyoto.
Para se ter ideia, entre 2005 e
2020, somente a caldeira de co-
geração que está instalada na
unidade de Vargem Bonita, San-
ta Catarina, evitou a emissão de
1.174.446 toneladas de CO2eq.
Já o projeto da estação de trata-
mento de efluentes, entre 2008
e 2020, evitou a emissão de
394.736 toneladas de CO2eq”,
destacou Leandro Farina, geren-
te de Saúde, Segurança, Quali-
dade e Sustentabilidade na Irani
Papel e Embalagem.

* Fonte B. Forest
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ausência de uma boa ges-
tão pode prejudicar com-

pletamente um negócio, ainda
mais quando se tratam de resul-
tados a longo prazo. Por isso, nas
operações florestais — que levam
anos para serem concluídas —,
manter o gerenciamento em dia é
algo que faz toda a diferença.

No entanto, apesar de este ser
um grande desafio para os gesto-
res, com o apoio de tecnologias
cada vez mais avançadas, hoje já
há possibilidade de se compre-
ender praticamente tudo o que
acontece nas florestas. Por meio
de sensores, hardwares e softwa-
res, dados e análises para resol-
ver problemas, aprimorar proces-
sos e obter mais produtividade e
lucro se tornam cada vez mais
uma realidade nas operações flo-
restais.

Gestão operacional
Com suporte de sensores e

computadores de bordo instala-
dos no maquinário florestal, os
softwares de gestão costumam
ser muito utilizados para uma vi-
são operacional e qualitativa. Um
exemplo de dado analisado, por
exemplo, é o de total de insumos
— sejam adubos, herbicidas, con-
trole de pragas ou qualquer outro
tipo de substância para implanta-
ção e manutenção da floresta —
aplicados (em kg/ha).

Com esse valor em mãos, é
possível analisar se houve super
ou subdosagem, qual foi a por-
centagem do desvio, se vai ser
necessário fazer alguma ação de

reaplicação e assim por diante.
Como os dados são georreferen-
ciados, também ficam disponíveis
quais áreas exatas tiveram falha
na aplicação, qual foi a área total
executada e qual foi a velocidade
da operação. Com isso, ações
complementares como baixa no
estoque de insumos, controle de
ordens de serviço e pagamentos
a terceiros podem ser realizadas
automaticamente. Softwares de
gestão que prezam pela usabili-
dade e praticidade do gestor tam-
bém contam com ferramentas
como alertas por e-mail com in-
formações do status da área exe-
cutada, desvios na aplicação do
insumo ou no espaçamento reco-
mendado, por exemplo. As notifi-
cações agregam muito na toma-
da de decisão imediata do gestor,
otimizando estruturas e recursos
e garantindo a qualidade operaci-
onal.

Gestão de ativos
Outra colaboração das tecno-

logias de gestão florestal é a aná-
lise de questões de tempos e ren-
dimentos, que permitem um me-
lhor gerenciamento dos ativos
envolvidos na operação. Como as
ferramentas proporcionam a me-
dição de segundo a segundo,
elas são capazes de verificar exa-
tamente o tempo total produtivo e
improdutivo em diversos níveis de
agrupamento: o rendimento por
máquina, por operador, por clas-
sificação geoespacial — talhão,
fazenda ou unidade, por exemplo
—, por atividade e por tempo.

Gestão em tempo real
Com o avanço das inovações

no campo, atualmente, a gestão
pode ser realizada a partir da tele-
metria e conectividade da máqui-
na — que garante a coleta e o
compartilhamento de dados re-
motamente. Em uma sala de con-
trole, longe da fazenda, gestores
acompanham o que está aconte-
cendo na operação, com um
mapa dos tratores em tempo real.

Esses dados são muito úteis
para a tomada rápida de decisões
e correção de problemas. Se o
gestor vê que alguma máquina
está parada, fora da velocidade ou
com desvio na aplicação, por
exemplo, é possível entrar em
contato com o operador na mes-
ma hora para verificar o que está

GESTÃO FLORESTAL: TECNOLOGIA GARANTE ANÁLISES AVANÇADAS
E EM TEMPO REAL PARA RESULTADOS EFICIENTES

acontecendo e solucionar a ques-
tão.

Por outro lado, vale ressaltar
que, por conta dos desafios de
conectividade que ainda existem
nas áreas agrícolas e florestais,
essas informações compartilha-
das em tempo real são limitadas.
Dados mais históricos, analíticos
e consolidados, que não deman-
dam uma ação tão ágil, são dis-
ponibilizados após a realização do
trabalho no caso de áreas que
não possuem ampla conexão.

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 3,10R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 4,00R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,10R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 20,58R$          
6 ARAME 20 GALV KG. 36,41R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 16,28R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 69,80R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 66,50R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 MASCARA PFF2 C/VALVULA UNID 14,80R$          
14 COLETA TB 21,24R$          
15 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 53,00R$          
16 ESTRIA RETA MIL. 35,10R$          
17 ESTRIA V MIL. 54,12R$          
18 ESTRIADOR UNID. 7,00R$            
19 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,50R$          
20 FARELO DE ARROZ TON. 805,00R$        
21 GRAMPOS CX. 7,06R$            
22 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 77,52R$          
23 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
24 LIMA UNID 19,40R$          
25 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
26 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 11,30R$          
27 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,60R$            
29 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
30 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
31 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 23,50R$          
32 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
33 RASPADORES UNID. 12,00R$          
34 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 6.817,00R$    
35 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 6.755,00R$    
36 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 2.443,00R$    
37 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 256,80R$        
38 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
39 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 51,70R$          
40 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 67,80R$          
41 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 92,90R$          
42 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 4,10R$            
43 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,64R$            
  


