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Brasil enfrenta uma das
piores crises hídricas da

história. De acordo com o Minis-
tério de Minas e Energia, de se-
tembro de 2020 a maio deste ano,
o volume dos rios pelo país che-
gou ao nível mais baixo dos últi-
mos 91 anos, e os dados apon-
tam que, até 2022, esse cenário
deve continuar, principalmente na
região central do Brasil, que en-
globa Paraná, Minas Gerais, Goi-
ás, Mato Grosso do Sul e São Pau-
lo. O alerta foi feito por quatro enti-
dades que monitoram o clima,
entre elas o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe). Segundo a Associação Pa-
ranaense de Empresas de Base
Florestal (Apre), o cenário exige
ainda mais ações de prevenção e
combate, principalmente porque
dados divulgados pelo Inpe apon-
taram que, em 2020, os focos de
incêndio aumentaram 12,73%
com relação a 2019, atingindo o
índice mais alto nos últimos dez
anos.

O Além de comprometer a biodi-
versidade das florestas nativas,
os incêndios são uma grande
ameaça às empresas de base
florestal. Segundo o Grupo Index,
associado à Apre, a perda finan-
ceira devido a incêndios em flo-
restas de eucalipto apenas no
Mato Grosso do Sul, no ano pas-
sado, foi superior a R$ 1 bilhão.
Por conta dessa situação crítica
com a crise hídrica, aliada ao pe-
ríodo de seca, que costuma ser
de maio a setembro, o setor flo-
restal paranaense vem se movi-
mentando ao longo do ano, pois
o clima mais seco aumenta o ris-
co de incêndios.

De acordo com o engenheiro
florestal e presidente da entida-
de, Álvaro Scheffer Junior, as em-
presas do setor florestal parana-
ense se antecipam ao problema,
justamente porque se o incêndio
chega a uma área com árvores, o
fogo se espalha rapidamente,
pela quantidade de material seco
existente na floresta. Dessa for-
ma, é fundamental haver um tra-

balho para prevenir, combater e
controlar, para garantir a seguran-
ça das plantações e da comuni-
dade no entorno e evitar perdas
significativas.

Trabalho contínuo
As empresas associadas à

Apre destacam que contam com
plano de emergência para o pe-
ríodo de risco, aquele com me-
nos chuvas, mas o monitoramen-
to acontece o ano inteiro, pois há
o perigo de o vizinho da área ou o
confrontante realizarem algum
tipo de queimada, o que pode
causar incêndio, até por conta do
vento.

O programa de combate a in-
cêndios da WestRock, por exem-
plo, baseia-se no monitoramento
constante, câmeras, software es-
pecifico, drones e demais equipa-
mentos manuais para o combate
a incêndio, linha 0800, bem como
materiais e campanhas educati-
vas internas e externas. Na avalia-
ção da empresa, “a comunicação
frequente e consistente, que prima
pelo bom relacionamento com a

SETOR FLORESTAL PARANAENSE ATUA PREVENTIVAMENTE
PARA EVITAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

comunidade do entorno e as lide-
ranças locais, é um dos instru-
mentos mais valiosos para a pre-
venção”.

Dicas de prevenção
Apesar de o setor florestal fa-

zer sua parte o ano inteiro, a cons-
cientização da população é funda-
mental para que o trabalho de pre-
venção dê certo. Por isso, a Asso-
ciação Paranaense de Empresas
de Base Florestal (Apre) está lan-
çando a campanha “Prevenção a
incêndios: uma floresta segura
depende de todos nós”, com aler-
tas e informações para sensibili-
zar os paranaenses. A primeira
ação é o lançamento do vídeo, que
está no canal da Apre no Youtube
(https://youtu.be/kUGkkUZoen8) e
será disponibilizado também nas
redes sociais da Associação.
Além disso, estão previstos posts
informativos no Instagram, Face-
book, LinkedIn e WhatsApp, para
aumentar o alcance e a conscien-
tização.

* 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 18,00R$          
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 11,50R$          
32 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
33 RASPADORES UNID. 12,00R$          
34 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 6.397,00R$    
35 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 6.315,00R$    
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$/KM 3,64R$            

Q

Potencial brasileiro
ganha ainda mais força

porque a China está
perdendo sua

capacidade florestal

uando se fala em florestas
plantadas para fins indus-

triais, os primeiros produtos que
vêm à cabeça são, sem dúvida,
papel e celulose. As possibilida-
des das árvores, contudo, vão
muito além, possuindo finalida-
des diversas para a indústria quí-
mica, com destaque para a resi-

POSSIBILIDADES DAS FLORESTAS PLANTADAS VÃO
ALÉM DE PAPEL E CELULOSE

na produzida pelos pinheiros.
A resina é uma espécie de

goma, com característica pegajo-
sa, de cola, que, após passar por
processo de destilação, é sepa-
rada em dois produtos principais:
o breu (parte sólida) e a terebenti-
na (parte líquida).

“É um produto extremamente
sustentável, que vem de uma fon-
te renovável, as árvores, que gera
benefícios para a sociedade e
para o planeta como um todo”, afir-
ma João Trosdorf, gerente flores-
tal da Unidade de Negócios de
Resinas de Pinus da Irani,
ao IbáCast, podcast da Indústria
Brasileira de Árvores (Ibá).

A principal aplicação do breu é
em adesivos, mas o material tam-
bém é usado na produção de bor-
rachas sintéticas e até mesmo em
fixadores de tintas, principalmente
nas tintas de marcação rodoviária,
que precisam ter alta resistência.
Mas as possibilidades do breu não
param por aí, porque ele é utiliza-
do em cosméticos, como ceras de
depilação, e em chicletes.

A terebentina, por sua vez, tem
uma característica aromática bas-
tante acentuada e é usada, princi-
palmente, nos desinfetantes de
pinho. Há, também, aplicações
mais nobres, como perfumes e
essências.

Mercado com potencial
Segundo Trosdorf, o negócio é

relativamente novo no Brasil, tendo
começado a se consolidar no fim
dos anos 1980. O crescimento efe-
tivo, entretanto, foi registrado na úl-
tima década. O especialista expli-
ca que o potencial brasileiro para o
mercado ganha ainda mais força
porque a China, que até então era
um produtor de destaque, está per-
dendo sua capacidade florestal.

“No último ano, o Brasil produ-
ziu 200 mil toneladas de resina, mais
do que o dobro registrado há seis
anos. Se antes importávamos o pro-
duto, hoje exportamos”, finaliza.

Fonte : Celulose Online

Ao gerenciar uma empresa, não
é comum ter o primeiro pensamen-
to na consultoria ambiental.  Ou até
mesmo se o seu negócio está em
conformidade com as legislações
ambientais. No entanto, toda em-
presa deve seguir a regulamenta-
ção imposta pelos órgãos compe-
tentes, no que se refere ao meio
ambiente.

Nesse cenário, surge o papel da
consultoria ambiental, bem como a
sua importância no século 21. Hoje
trouxemos alguns motivos que com
certeza fará a sua empresa reavaliar
a importância de contratar o serviço
de consultoria ambiental. Primeiro
porque a nossa simples existência
já causa um certo impacto no
ambiente. E, de diversas maneiras,
o planeta está sofrendo com as con-
sequências advindas de grandes
civilizações e o próprio desenvolvi-
mento humano.

Porém, mesmo com isso, per-
cebe-se que a consciência ambien-
tal cresce cada vez mais. O que, por-
tanto, aumenta a discussão sobre
temas mais sustentáveis e como
preservar a nossa natureza. Dessa
maneira, ser uma empresa ou pro-
jeto sustentável já não é mais um
diferencial.

Hoje é uma exigência de boa
parte dos consumidores. Visto que
os clientes gostam de adquirir pro-
dutos ou serviços que não prejudi-
quem o meio ambiente. Com isso,

A IMPORTÂNCIA DA CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O SÉCULO 21
vamos conferir abaixo a importân-
cia da consultoria ambiental no sé-
culo 21.

Mas, afinal, o que é uma consul-
toria ambiental?

O serviço de consultoria
ambiental permite que você identifi-
que o impacto das suas atividades
empresariais no ambien te. Além,
claro, de entender como você pode
reverter esse impacto. Nesse con-
texto, é interessante entender sobre
as políticas ambientais. Já que elas
são formatadas de acordo com cada
empresa.

Ou seja, as políticas ambientais
se “adequam” a cada realidade en-
frentada pela companhia. Por isso,
o serviço de consultoria inclui as
mais variadas atividades. Mas todas
elas partem de um diagnóstico ini-
cial, que seria o primeiro passo para
o serviço de consultoria ambien-
tal. Nesse diagnóstico, os profissio-
nais envolvidos podem avaliar quais
os requisitos legais bem como os
condicionantes ambientais.

Além, claro, dos processos, resí-
duos, efluentes, insumos e os custos
que possuem relação com o meio
ambiente. Cumpre destacar que o
consultor ambiental tem o encargo de
indicar as devidas correções a serem
feitas. Ele dará o direcionamento so-
bre quais soluções podem ser em-
pregadas em cada situação. Logo,
ele deverá acompanhar de que forma
as melhorias estão sendo

implementadas. Isso vai auxiliar o
desenvolvimento ambiental da em-
presa, junto à redução de custos.

Conclui-se que a principal finali-
dade da consultoria ambiental é fa-
zer com que a empresa opere de
maneira saudável e legal.

Hoje em dia, os serviços mais
buscados em consultoria ambien-
tal são:

Gestão de resíduos
Gestão de obra e qualidade
Área contaminada
Licenciamento ambiental

É importante, ainda, que a con-
sultoria esteja em sintonia com o seu
cliente. Você, na qualidade de empre-
sário, deve se preparar para o seu
diagnóstico ambiental. Afinal, ele dirá
se as suas atividades empresariais
estão realmente em conformidade
com a legislação ambiental. Dito
isso, as questões ambientais preci-
sarão ser consideradas no projeto
de instalações industriais. Tendo em
vista a produção limpa, visando re-
duzir a quantidade de resíduos.

Fonte: Celulose Online


