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SESSÃO TEMÁTICA FLORESTAL LEVANTA TEMAS
QUE GANHARÃO FORÇA NOS PRÓXIMOS ANOS
Palestrantes ressaltam a relevância das florestas na almejada bioeconomia e apresentam
tendências para melhor aproveitamento desse potencial

A

s tendências que marcarão o manejo futuro das florestas
plantadas e nativas pautaram as palestras e discussões da
Sessão Temática Florestal, promovida no segundo dia do ABTCP 2017 – 50.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e
Papel. Cristiano Cardoso Stetz, analista de Sensoriamento Remoto da
Klabin, abriu as apresentações falando sobre o uso de imagens de
satélite aplicado ao monitoramento dos ativos florestais, com base
em trabalhos realizados por ele em parceria com os colegas Clewerson Frederico Scheraiber e Júlia Fonseca Ferreira, também da Klabin.
“Devido à extensão e à distribuição dos ativos florestais, cada vez
mais distantes das unidades industriais, criou-se a necessidade de
monitorar a floresta remotamente, já que a operação terrestre se torna muito dispendiosa em tempo e recursos”, esclareceu aos presentes. Com o método é possível monitorar a qualidade da floresta. “São
identificadas anomalias relacionadas às características edafoclimáticas e de fitossanidades que afetam diretamente a produtividade da
floresta e, consequentemente, o abastecimento das unidades industriais. O monitoramento também proporciona uma análise histórica
das operações florestais, subsidiando gestores e planejadores na tomada de decisão, principalmente no que diz respeito a áreas ociosas,
como uma espécie de Google Earth Florestal”, comentou Stetz.
Segundo ele, os avanços tecnológicos ajudam a otimizar a utilização da área produtiva, resultando em aumento da produção florestal.
“Dessa forma, o monitoramento florestal tradicional, feito somente
por visitas em campo e de forma amostral, torna-se oneroso quando
consideramos o tempo do retorno das informações.” Outra desvantagem de ascordo com Stetz: não representar a área como um todo. “O
monitoramento remoto por imagens de satélite, por sua vez, permite
a democratização da informação geográfica, verificando toda a área
plantada com periodicidade muito maior e garantindo um direcionamento de forma mais assertiva nas visitas em campo e nas intervenções operacionais nos ativos”, comparou.
Diante das inúmeras vantagens competitivas, Stetz afirmou que
as imagens de satélites serão cada vez mais utilizadas para monitorar ativos florestais. Tal uso segue ao encontro de outras tendências,
como drones e outras tecnologias, contribuindo para o processo de
automatização do monitoramento e da operação. “Aos poucos, tendem a complementar umas às outras. Na prática, o sensoriamento
remoto por imagens de satélite, drones e tecnologias embarcadas em
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Stetz, Rafaela e Isabel abriram as palestras da Sessão Temática Florestal,
promovida no segundo dia do ABTCP 2017

máquinas florestais tendem a se conectar, fornecendo as informações
de forma mais ágil para a tomada de decisão”, esclareceu o analista
de Sensoriamento Remoto da Klabin.
A gestão das informações, contudo, torna-se um grande desafio para
a consolidação dessas tecnologias. “Ao mesmo tempo que a tecnologia
nos auxilia, traz novos desafios”, reconheceu Stetz. Na visão dele, a
tendência é de que cada máquina, cada pessoa e demais devices coletem cada vez mais dados em menos tempo. “Para isso, precisaremos
de armazenamento, processamento e integração dessas informações. O
desafio está justamente em abranger esses três eixos para alcançarmos
a transformação digital”, apontou o caminho.
Guerric le Maire, pesquisador do instituto francês Cirad (La Recherche Agronomique pour le Développement) e pesquisador visitante na
Unicamp (Campinas), também discorreu sobre o monitoramento atual
das florestas e as perspectivas. Avaliando o cenário de hoje, le Maire
apresentou os equipamentos disponíveis para a realização de sensoriamento remoto, incluindo drones e satélites. Dando enfoque a esses
últimos, o pesquisador informou que mais de 500 satélites já foram
distribuídos pela Terra, com diferentes propósitos – entre os quais a
realização de pesquisas governamentais e privadas.
O pesquisador detalhou como os satélites podem ser úteis e devem
se fortalecer no monitoramento, com base em trabalhos já realizados
em florestas de eucalipto. Três características importantes diferenciam
os satélites usados atualmente: podem fornecer informações espectral, espacial ou temporal. Segundo ele, qualquer que seja o uso ado-

SESSÃO TEMÁTICA FLORESTAL

tado, ao começar a trabalhar com satélites, a empresa precisa estar
ciente de que será um projeto de longo prazo. A acessibilidade dos
dados coletados é mais um fator indispensável para o bom andamento das pesquisas, conforme o pesquisador do Cirad.
Entre os desafios a serem superados no uso de satélites, le Maire citou o fato de as estimativas ainda conterem incertezas. A aplicabilidade
e a operacionalidade não são garantidas também, o que se apresenta
como mais um contraponto da tecnologia. O alto grau de complexidade
técnica aparece como mais um gargalo a ser enfrentado para a expansão do uso de satélites pela indústria de base florestal.
De qualquer forma, há algumas linhas interessantes para levar os
plantios à era espacial, como o monitoramento das condições de crescimento e da biomassa, a resposta rápida a um problema, a análise
de variabilidade intratalhão (silvicultura de precisão), além do monitoramento ambiental dos ciclos de água e carbono, como das áreas
de preservação. Os satélites do futuro, informou le Maire, poderão
ajudar em todos esses sentidos. “Por isso é importante continuar
pesquisando e se preparando. Projetos cooperativos, como o Eucflux,
do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF), fazem parte das
iniciativas de pesquisa para futuras metodologias com o uso de dados
de sensoriamento remoto”, exemplificou.
Rafaela Lorenzato Carneiro, coordenadora executiva do Programa
Cooperativo sobre Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídricos, Térmicos e Bióticos (TECHS), do IPEF, apresentou os efeitos dos
estresses hídricos e térmicos na produtividade do eucalipto no Brasil.
“Atualmente, os plantios clonais são uma regra na eucaliptocultura.
O entendimento dos efeitos das variações de regime hídrico e térmico
intra e interanual sobre a produtividade impõe uma maior compreensão da sensibilidade desses clones aos estresses”, explicou sobre a
iniciativa do trabalho desenvolvido.
Implementada em 2012, a rede experimental passou por uma das
maiores crises hídricas da história, com grandes variações climáticas
anuais, o que, segundo Rafaela, ajudará a compreender o efeito desses fatores nos plantios florestais e auxiliará nas devidas tomadas de
decisão em relação à escolha do material genético em locais aptos aos

plantios e ao manejo florestal a ser aplicado. “Todo esse conhecimento
será essencial para manter e elevar os padrões de produtividade nas
áreas tradicionais e garantir sucesso em áreas de fronteira”, salientou.
Rafaela evidenciou ainda que os avanços de melhoramento
genético e práticas silviculturais posicionaram o Brasil no topo do
ranking mundial de produtividade florestal. “O País quadriplicou sua
produtividade de 1970 a 2015”, disse, adicionando, porém, que essa
produtividade se estabilizou nos últimos anos. Em alguns locais, ocorreram até mesmo quedas de produtividade, fato que se justifica principalmente pelas intensas variações climáticas, aumento dos fatores
bióticos e expansão dos plantios para novas áreas.
Já os efeitos dos fatores edafoclimáticos na produtividade do Pinus
taeda no Sul do Brasil, que faz parte de uma rede experimental do
Programa Cooperativo sobre Produtividade Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB), do IPEF, foram detalhados pela pesquisadora Isabel Deliberali, coordenadora do programa. “Considerando que o Pinus é a
segunda espécie mais plantada no Brasil, somando aproximadamente
1,6 milhão de hectares, compreender os fatores (climáticos, edáficos e
de manejo) que controlam seu crescimento é de fundamental importância para que o setor aumente de maneira sustentável sua produtividade e minimize custos”, justificou.
Isabel relatou que os desdobramentos das pesquisas conduzidas
têm apontado para a importância da escolha de locais e manejos que
favoreçam o aumento da eficiência da floresta em converter os recursos naturais (água, luz e nutrientes) em madeira, além da melhoria
das práticas silviculturais, como a adição de nutrientes no solo (prática pouco adotada pelas empresas produtoras de Pinus) e o aumento
da qualidade do plantio de forma a reduzir a heterogeneidade do
povoamento. “Historicamente, o Pinus é conhecido por ser uma espécie de baixa exigência nutricional e que cresce bem em solos poucos
férteis, motivo pelo qual não há necessidade de fertilizá-lo. Temos observado nos estados do Paraná e de Santa Catarina que, em alguns
sítios com solos pouco férteis, a adição de nutrientes promoveria o
aumento da produtividade do local”, corrigiu.
Considerando também que a área de melhoramento genético está

Avaliando o cenário atual, le Maire apresentou os equipamentos disponíveis
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Figura: o setor enfrentará alterações nas produtividades florestais que
conhece hoje, o que exigirá atenção ao desenvolvimento de materiais
genéticos melhores, além de introdução de espécies ou gêneros novos e
melhorias em sistemas de manejo florestal
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“Modernizar as rotinas de medição e de monitoramento trazem ganhos de
precisão, de redução de custos e de melhoria ergonômica e de segurança”,
frisou Rodriguez

sempre buscando obter materiais mais produtivos, Isabel sublinhou
que entender toda a dinâmica de consumo dos recursos naturais por
parte da floresta e sua eficiência em transformá-los em madeira é
de fundamental importância para manter a sustentabilidade dessas
áreas e, assim, contribuir para o aumento da sua produtividade.
Disposto a incitar reflexões a respeito dos efeitos das alterações climáticas sobre as florestas, Marco Aurélio Figura, pesquisador da Klabin na área de Ecofisiologia Florestal, ressaltou que a ação do clima
sobre a nossa vida é muito grande. “Mesmo que moremos em cidades,
sentimos seus efeitos e tendemos a perceber com mais nitidez quando
são negativos (enchentes e ondas de calor, entre outras ocorrências).
Imagine, então, nos domínios das ciências agrárias, em que agricultura,
pecuária e floresta dependem diretamente do clima de maneira expressiva para gerar os produtos básicos de consumo de nossa sociedade”,
iniciou com os exemplos. Segundo ele, a importância de abordar o
assunto existe porque somos parte integrante de um mesmo sistema
dinâmico, todo interligado. “Qualquer impacto em um segmento afeta
os demais. Já sentimos alguns efeitos não só de alterações climáticas,
mas de tendências. Não se trata de discutir um assunto porque está na
moda, mas porque é vital conhecermos que isso existe, acontece ou
pode acontecer. É essencial que as pessoas, especialmente as formadoras de opinião, desenvolvam senso crítico sobre o tema com base em
fatos e dados, não em achismos ou opiniões”, salientou.
Figura esclareceu que, quando o assunto gira em torno de questões
como mudanças climáticas, é preciso trabalhar com cenários. “Neste
caso, cenários são proposições do que pode acontecer, baseadas em
resultados apontados por modelos de computador bastante complexos”, explicou. “Existem incertezas associadas a esses cenários e,
dependendo dos parâmetros colocados para a rodada dos modelos
– como a taxa de emissão de CO2 até 2100 –, os cenários podem
apontar desde mudança nenhuma até alterações realmente catastróficas”, completou. Tomando como exemplo a agricultura em sua totalidade, Figura frisou que as plantas precisam de recursos ambientais
para sobreviver – entre os quais a água desponta como o mais vital.
“Nas regiões onde o ciclo hidrológico for afetado negativamente, ou
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seja, chover menos anualmente ou a distribuição de chuva entre os
meses mudar, ocasionando períodos secos onde antes não existiam,
certamente problemas surgirão”, pontuou o pesquisador florestal da
Klabin. O aumento de temperatura não é ruim por si só, seguiu Figura,
mas, se ocorrer nessas regiões de redução de chuvas, leva à piora
da situação de déficit hídrico que a região já enfrenta, e as culturas sofrem esse impacto. “As variações climáticas de curto prazo vêm
introduzindo naturalmente variabilidade nessas tendências. Acredito
que os impactos negativos nos regimes hídricos regionais, se ocorrerem como as previsões apontam, serão os mais sérios para o Brasil”,
vislumbrou Figura, reforçando que a vida depende da água.
Na opinião do pesquisador da Klabin, a indústria de base florestal
sempre teve visão de longo prazo – o que não deveria ser de outra forma:
“Em termos de florestas, o que se planta hoje será colhido no mínimo
daqui a seis anos, se falarmos de eucalipto; e daqui a 14 anos, no caso
de pínus. Como nossos processos são mais demorados em comparação
aos da agricultura, também demoramos mais a desenvolver materiais
genéticos adaptados a mudanças ambientais”. A vantagem do setor,
segundo Figura, está no fato de que as florestas são mais resilientes a
mudanças do que as culturas agrícolas, pois se trata de culturas perenes
de ciclo de médio a longo prazo. “Ao longo dos anos, toleram variações
climáticas de forma bastante razoável, mas até mesmo as florestas têm
um limite. Secas prolongadas como as que atravessamos nos últimos
tempos nos lembram disso. Muitos hectares de florestas morreram por
déficit hídrico”, constatou. Ele afirmou que o setor certamente enfrentará alterações nas produtividades florestais que conhece hoje, o que exigirá atenção ao desenvolvimento de materiais genéticos melhores, além
de introdução de espécies ou gêneros novos e melhorias em sistemas de
manejo florestal, entre outras ações.
Entre as oportunidades que vislumbra para a indústria de base florestal, Figura destacou a importância das árvores, que “são a fábrica de
celulose por excelência”. A planta industrial só separa o que a árvore
produziu ao longo do seu ciclo, formando o material madeira, que é
basicamente o carbono que estava solto passeando pela atmosfera fixado em um material 100% ecológico, versátil, fundamental”, definiu.
“Ao crescerem, as árvores capturam e fixam o carbono atmosférico e
contribuem para a redução da sua concentração no ar. Claro que não
resolveremos o problema das emissões de CO2 na atmosfera só plantando árvores, mas o setor florestal é o único que tem este trunfo e esta
possibilidade”, adicionou o pesquisador, frisando que há equipes muito
capacitadas trabalhando nas empresas e nas universidades, que podem
contribuir de maneira muito positiva nos cenários vindouros.
Luiz Carlos Estraviz Rodriguez, professor do Departamento de Ciências Florestais da Esalq/USP, abordou as rotinas de medição e monitoramento dos ativos florestais mantidos pelas empresas atualmente. “O
que nos mantém como um dos países mais competitivos do mundo
em termos de produção de fibras de celulose é a nossa capacidade de
monitorar e aumentar a produtividade desses ativos. O monitoramento
preciso dos processos de produção nos leva a ganhos e, consequentemente, a aumentos de competitividade. Modernizar as rotinas de
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O status atual das certificações e a forma como pautarão os modelos das
florestas do futuro foram os temas abordados por Braga

medição e de monitoramento trazem ganhos de precisão, de redução
de custos e de melhoria ergonômica e de segurança”, listou, “além de
benefícios que, apesar de menos tangíveis do ponto de vista econômico,
são de extrema importância estratégica, pois evitam passivos ambientais e sociais para acionistas e investidores”, adicionou.
De acordo com a contextualização de Rodriguez, novas tecnologias
estão disponíveis para a medição de árvores no campo. “Essas tecnologias já permitem substituir procedimentos obsoletos de medição de
certas dimensões físicas das árvores, como diâmetro e altura, usadas
posteriormente para criar inferências estatísticas das reais variáveis
de interesse, como volume e biomassa”, contou. Tecnologias recentes
de medição a laser são exemplos dos incrementos atuais que permitem determinar diretamente as variáveis de interesse com mais
precisão. Mais especificamente, detalhou o professor, “tecnologias
LiDAR geram nuvens de pontos 3D georreferenciados que tridimensionalizam com elevada fidelidade as superfícies de troncos, ramos e
copas das árvores que constituem os plantios florestais”. As rotinas
de fotogrametria e de atualização de áreas cadastrais também estão incorporando novos procedimentos, principalmente os baseados
em drones. “Essas tecnologias são disruptivas, do ponto de vista das
técnicas de mensuração usadas nos estudos dendrométricos e biométricos. A tendência é de que as empresas que ainda não começaram a
incorporar esses avanços tecnológicos o façam rapidamente, e as que
já começaram essa transição acelerem para o uso nos procedimentos
de mapeamento e de inventário florestal”, prospectou.
Ainda sobre o momento de transição, Rodriguez disse ser necessário
que os técnicos da área vivenciem na prática e internalizem as novas
tecnologias, num primeiro momento. Em seguida, é preciso decidir se
irão adquiri-las e incorporá-las nas rotinas internas da empresa ou terceirizar os serviços e contratar provedores especializados que oferecem
soluções baseadas nessas tecnologias. “A decisão depende ainda da
capacidade de envolver outros setores da empresa para extrair o maior
benefício possível dessas novas tecnologias, úteis também para as
áreas de conservação de solos e estradas, logística de colheita e transporte, nutrição e controle de pragas, entre outros”, sublinhou ele.

Para Rodriguez, o maior desafio nesse processo de consolidação das
novas tecnologias é manter um nível significativo de investimento em
P&D que permita não apenas explorar e viabilizar a incorporação das
novidades, mas também manter uma equipe bem treinada e preparada para assimilá-las. “Os valores destinados a P&D e à assimilação de
novas tecnologias de monitoramento florestal precisam ser tratados
como investimento, pois valorizam o ativo florestal. As empresas que
os tratarem como ‘custo florestal’ estarão fadadas à obsolescência e,
consequentemente, perderão competitividade”, alertou.
O status atual das certificações e a forma como pautarão os modelos das florestas do futuro foram os temas abordados por Estevão
Braga, gerente de Sustentabilidade da Suzano Papel e Celulose. “As
florestas irão se fortalecer como a principal fornecedora de bens e serviços de uma sociedade que busca conciliar desenvolvimento econômico com bem-estar social e conservação ambiental”, destacou ele.
Nesse contexto, as certificações atuam como ferramenta para chegar
a essa meta, a partir do adequado manejo florestal. Melhor rastreabilidade, maior poder de comunicação com o consumidor, maior transparência, maior engajamento das ONGs e sociedade e mecanismos de
resolução de conflitos são alguns exemplos das mudanças promovidas pelas certificações.
Sobre as próximas tendências, Braga comentou que as certificações
têm aumentado cada vez mais o número de exigências e também
o nível de transparência. “Algumas situações serão inaceitáveis, por
exemplo o trabalho infantil, que sabemos, infelizmente, ainda existe
em fábricas na Ásia e aparecem em alguns sites do Brasil. As certificações trabalharão para equalizar de vez essa e outras questões ainda
pendentes”, adiantou.
Em um debate moderado por José Otávio Brito, diretor do IPEF,
Braga discorreu sobre gargalos que ainda impactam a competitividade
da indústria de base florestal brasileira. A competição com os países
asiáticos, somada ao custo Brasil, foi abordada pelo gerente de Sustentabilidade da Suzano. “Existem algumas grandes produtoras de
celulose e papel do Sudeste Asiático que não conseguem obter certa
certificação por estarem diretamente envolvidas em desmatamentos
após 1994. Isso é uma barreira para acessar os principais mercados.
Eles têm adotado algumas estratégias para tentar minimizar essa
restrição”, disse, sobre o ponto que ainda faz o Brasil despontar à
frente. A despeito desse aspecto, contudo, a certificação tem pouco a
contribuir em todas as outras questões que exercem impactos negativos sobre a competitividade, pois o cenário global é muito distinto
se compararmos um país com outro. “O Brasil, por exemplo, tem o
menor custo de produção de celulose do mundo, com cerca de US$
200/tonelada. Temos ainda um poder de competitividade grande, se
pensarmos que o custo de produção do Canadá é de US$ 450/tonelada, mas, em função da necessidade contínua de resultados cada vez
mais otimizados, estamos perdendo essa grande vantagem competitiva aos poucos. Precisamos ter um olhar conjunto – o que envolve
empresas, sociedade, academia e governo – mais estratégico para seguirmos como líderes em competitividade florestal”, enfatizou. n
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