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A produtividade média das 
florestas cultivadas de euca-
lipto no Brasil está hoje em 
36 m3, conforme dados da 

Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ). 
O setor de base florestal vem em-
preendendo grandes esforços de me-
lhoria genética para elevar este índice, 

contudo, a variação climática, entre 
outros fatores ambientais desafiadores 
seguem na contra mão do caminho 
buscado pelas empresas. 

SETOR FLORESTAL: 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
Evento on-line, promovido pelo grupo Malinovski e que contou com 
debate entre executivos de grandes empresas do setor de celulose e 
papel, abordou os avanços tecnológicos, os limites da produtividade 

e a importância do manejo e monitoramento do eucalipto para 
obtenção de melhores resultados pela indústria de base florestal
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Para falar sobre esse e outros as-
suntos relevantes à indústria de base 
florestal sob a ótica de desafios e opor-
tunidades, o grupo Malinovski reuniu 
em sua live “Café com a Diretoria”, no 
dia 23 de julho último, quatro dire-
tores de grandes companhias, dentre 
elas, a CENIBRA, Eldorado Brasil, 
Klabin e Suzano. A moderação dos de-
bates ficou por conta de Ricardo Mali-
novski, CEO do Grupo, que enfatizou 
o potencial das florestas plantadas de 
eucalipto e a representatividade do 
setor de base florestal para o merca-
do brasileiro. Destacou ainda o cres-
cimento do conhecimento técnico em 
preparo do solo, no seu espaçamento, 
em material genético, qualidade de 
plantio, nutrição, controle de pragas e 
doenças, além das reflexões quanto ao 
aumento de produtividade.

Germano Vieira, diretor Florestal 
da Eldorado Brasil, resumiu a produ-
tividade florestal como sendo um re-
sultado da aposta tecnológica, somada 
às boas práticas silviculturais. “O co-
nhecimento faz a diferença para ga-
rantir maior produtividade. É impor-
tante realizar um bom planejamento, 
buscar um bom alinhamento para evi-

tar erosão, utilizar uma boa qualidade 
de muda, agregar um bom preparo de 
solo e realizar sempre o controle de 
pragas e doenças”, pontuou. 

Alexandre Chueri Neto, diretor 
Florestal da Suzano, acrescentou às 
informações do diretor da Eldorado 
que, “para aumento da produtividade, 
a melhor ferramenta é o melhoramen-
to genético e, em segundo lugar, uti-
lizar a relação de genótipo/ambiente, 
ou seja, a alocação clonal”. Nesse sen-
tido, a tecnologia da informação e as 
ferramentas digitais foram indicadas 
como essenciais ao aperfeiçoamento 
da técnica. “O terceiro ponto é um 
controle biológico, que atualmente 
apenas combatemos quando provo-
cam pragas e doenças nas plantações 
causam danos econômicos. Porém, 
deve-se agir logo que identificado o 
dano físico, para manter a produti-
vidade e garantir a proteção necessá-
ria para o restante do plantio”, disse 
Chueri Neto. 

O diretor Florestal da Suzano pon-
tuou ainda que embora os gráficos 
mostrem uma estagnação ou mesmo 
um decréscimo no índice de produti-
vidade, eles não levam em conta que 

houve uma marcha da silvicultura 
para sites inferiores. “Nos últimos 30 
anos, nós saímos dos melhores lugares 
para regiões menos favorecidas, mas, 
mesmo assim, plantando em regiões 
inferiores, conseguimos grandes ga-
nhos de produtividade nas terras mar-
ginais. Contudo, tudo isso envolve um 
processo de superação.”

Também olhando para esse históri-
co, José Totti, diretor Florestal da Kla-
bin, relembrou a introdução do euca-
lipto no Brasil e que, por muito tempo, 
por ser uma espécie exótica, passou 
por um grande processo de adapta-
ção, tendo a espécie sido introduzida 
a determinadas pragas e doenças pela 
primeira vez. “Ainda assim diria que 
nos últimos 10 a 20 anos houve uma 
entrada de novas áreas, cujo potencial 
de produção é menor que a média an-
terior e estamos, além disso, colhen-
do resultado negativo nesse momento 
pelo aumento das pragas”, justificou. 

No caso da CENIBRA, conforme 
apontado por seu diretor Industrial 
e Técnico, Júlio Ribeiro, a empresa 
utilizou-se no início das atividades, 
em 1973, de madeira da Florestas 
Rio Doce, antiga empresa florestal da 
Companhia Vale do Rio Doce. “Não 
eram plantios muito específicos para 
celulose e a produtividade era relati-
vamente baixa. Até o início dos anos 
1990 o plantio se dava por semente 
e, planejadamente, iniciou-se a subs-
tituição por clones mais adaptados 
à nossa região. O plantio de clones, 
aliado à evolução do manejo, elevou 
a produtividade média a níveis próxi-
mos de 42 m3 hectares/ano. De 2006 
para cá 100% do plantio se dá por clo-
nes”, apontou. 

Atualmente, o grande desafio em se 
manter/elevar a produtividade se dá 
em torno das alterações climáticas e a 
CENIBRA tem mantido uma média 
ponderada de 40 m3 hectares/ano. “To-

Além das pragas e aumento da temperatura, outro fenômeno tem se intensificado: os 
ventos. Germano Vieira, diretor Florestal da Eldorado Brasil, pontuou que tais problemas 
afetam cerca de 25% a 30% das áreas
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das as nossas florestas estão localizadas 
no Estado de Minas Gerais em um raio 
médio de 160 km da fábrica, localizada 
em Belo Oriente. Mesmo estando rela-
tivamente próximas observa-se signi-
ficativa diferença de produtividade de 
uma área para outra e, por isso, duran-
te todos esses anos trabalhamos com 
o objetivo de desenvolver clones mais 
bem adaptados e o manejo. Este segun-
do tem um papel fundamental, espe-
cialmente para se manter a sustentabi-
lidade do negócio”, completou Ribeiro.

Compondo esse cenário, entre os 
principais desafios atualmente para 
essas empresas estão problemas com 
ventos. Em grande parte, ocasionados 
pelas mudanças climáticas. “O ano de 
2019 foi o mais quente na média do 
Brasil nos últimos 140 anos. Na re-
gião Centro-Oeste, esse fato culminou 
para queda na produtividade substan-
cial somada ao efeito do aumento das 
pragas por consequência”, disse Vieira, 
da Eldorado Brasil. Ele pontuou que o 
problema com os ventos afeta cerca de 
25% a 30% das áreas. Fato que aumen-
tou nos últimos três anos, em áreas 
florestais mais jovens. 

Totti exemplificou essa situação 
também vivenciada na Região Sul do 
País. “A influência da temperatura na 
produtividade é um fato. Dados des-
de 1960 no Paraná indicam que a cada 
década a temperatura subiu 0,1 graus 
centígrados, ou seja, até hoje a tempe-
ratura média foi elevada em 0,6 graus 
e percebemos realmente que temos 
menos intensidade de geada. A tem-
peratura subindo significa redução de 
produtividade”, acrescentou. 

Mesmo que ainda não exista algu-
ma ferramenta para a sua previsão no 
mercado, as perdas devem ser conside-
radas. “Nós temos dois tipos de eventos 
que ocorrem normalmente na floresta: 
o vento de tempestade ou o vendaval, 
que anda em velocidade e acaba cau-
sando danos como tombamento ou 
envergamento, e o  fenômeno que ulti-
mamente têm sido chamado de ciclone 
bomba – que são microexplosões que 
quebram as árvores ao retorcê-las", 
explicou Totti, da Klabin, sobre danos 
completamente diferentes. 

“Uma árvore quebrada praticamen-
te tem 100% de perda ou tem um custo 
enorme para a colheita. Já árvores en-

vergadas perdem 52% da sua produ-
tividade. Isso vale sempre para áreas 
jovens, entre dois e três anos, que são 
as mais afetadas pelo vento. Em 2016, 
nós tivemos um evento com ciclone. 
Ele andou durante alguns quilôme-
tros dentro da fazenda e vimos causar 
grandes danos em cerca de 1.300 hec-
tares. É importante esse número, pois 
se somado ao longo do tempo, o valor 
perdido será razoável”, comentou o di-
retor florestal da Klabin.

No caso da Suzano, esse problema 
é ainda maior. “Desde 1998 temos 
muitas perdas por vento. Anualmente 
perdemos, por período, de 40 hectares 
a 2.900 hectares por dia. Foram desen-
volvidos então alguns testes de dobra-
mento da árvore para a resistência ao 
vento. Isso nos ajuda muito na seleção 
dos clones mais resistentes. Assim, 
nas áreas com maior probabilidade de 
vento optamos por clones dessa natu-
reza. Isso tem dado um resultado mui-
to positivo. É um teste empírico, mas 
que tem funcionado bem na prática”, 
acrescentou Chueri Neto.

Com relação às geadas, a Klabin 
sofreu recentemente com uma mais 
forte. “Foi muito diferente das nor-
mais, que se localizam em áreas baixas 
do terreno. Essa foi acompanhada de 
um vento muito forte, muito rápido e 
muito frio que alcançou toda a nossa 
face Sul. Tudo o que estava exposto 
nessa direção, com idades menores 
que dois anos foi perdido, totalizando 
1.000 hectares”, contou Totti.

A precipitação também tem sido 
um desafio para as empresas. “Em nos-
sa região a precipitação média anual é 
de 1.300 mm, mas, nos últimos seis 
anos, a média ficou abaixo de 1.000 
mm/ano. Tínhamos plantios que em 
sete anos que recebiam de 9 mil a 9,5 
mil milímetros de chuva e hoje estão 
recebendo de 7 mil a 7,5 mil mm/ciclo, 
ou seja, uma redução de 20%”, comen-
tou Ribeiro, da CENIBRA.

Alexandre Chueri Neto, diretor Florestal da Suzano, destacou que a principal ferramenta para 
a retomada dos ganhos de produtividade é a manipulação genética, a partir de organismos 
geneticamente modificados (OGMs), mas que o tema ainda é um tabu para as empresas
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Dessa forma, a empresa tem in-
vestido fortemente no manejo. Uma 
das principais ações é a subsolagem 
em áreas de plantio próprio, mas que 
também está sendo estendida a áreas 
de pastagem degradadas de terceiros 
por meio de parcerias firmadas com 
prefeituras e pequenos proprietários 
rurais.  “Pela nossa experiência, con-
segue-se reter 90% da água de chu-
va que cai em uma região com a sua 
subsolagem adequada”, esclareceu o 
diretor Industrial e Técnico da CE-
NIBRA.  Outro ponto citado por ele 
é uma recomendação técnica de sil-
vicultura baseada em experimentos 
reais. Com isso pode-se, por exem-
plo, selecionar clones mais adequa-
dos a cada área, incluindo áreas su-
jeitas à restrição hídrica. 

Contribuindo com os debates so-
bre a questão, Ribeiro disse ainda 
que a seleção de material genético 
adequado é essencial. “Nós temos in-
vestido bastante na seleção de clones 
mais resistentes a pragas. Isso não é 
um trabalho de curto prazo, mas que 
vem sendo desenvolvido há muitos 
anos. Temos um número maior de 
materiais genéticos plantados como 
estratégia de proteção contra no-
vas pragas. Outro item essencial em 
qualquer cultura é trabalhar a biodi-
versidade. Por isso, mantemos nossa 
produção em formato mosaico, in-
tercalando áreas de preservação de 
matas nativas e plantios de eucalipto”, 
afirmou o executivo da CENIBRA. 

É nesse momento, a fim de se ter 
clones mais fortes, mais resistentes a 
pragas e doenças, que a manipulação 
genética pode ajudar, inclusive para 
a retomada dos ganhos de produtivi-
dade. Ainda assim, o tema, segundo 
Chueri Neto é um tabu. “A principal 
ferramenta seria a manipulação gené-
tica, a partir de organismos genetica-
mente modificados (OGMs)”, disse o 
executivo, fazendo um contraponto 

sobre o preconceito existente quando 
se defende o assunto. Sendo assim, o 
diretor da Suzano fez uma analogia 
sobre a segurança oferecida à popula-
ção mundial, que é diabética e se uti-
liza de insulina, produzida a partir de 
bactérias ou leveduras geneticamente 
modificadas. 

Ainda que sem comprovação em 
larga escala sobre a questão do au-
mento de produtividade, Chueri 
Neto acrescentou que não tem ne-
nhuma razão para que o que aconte-
ceu no algodão não possa acontecer 
no eucalipto. “Um plantio de algo-
dão há 15 anos fornecia 180 arrobas 
por hectare. Para produzir essas 180 
arrobas por hectare, ele precisava de 
12 a 16 pulverizações no ciclo. Hoje 
não é anormal plantios de 420 arro-
bas com 4 a 5 pulverizações no ciclo. 
A eficiência de produção pode ser 
levada ao eucalipto”, disse. 

De olho nessa possibilidade, a Su-
zano já tem um clone registrado que 
pode ser plantado comercialmente. 
Porém, o processo regulatório foi lon-
go e, quando aprovado, este clone já 

tinha sido superado por outro. “Hoje 
nós temos filhos dele no nosso pro-
cesso e, conforme o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBIO), estariam liberados 
para o plantio. Nós não fazemos isso 
por impedições na certificação. Além 
disso, nós temos muitos clones resis-
tentes à lagarta e outras pragas, mas 
queremos testá-los mais experimen-
talmente antes de submeter o pedido. 
Afinal, primeiro queremos ultrapassar 
essa barreira regulatória”, destacou o 
diretor Florestal da Suzano.

Totti enfatizou que todos olham 
com olhos de quem trabalha em 
grandes indústrias para os OGMs: 
“como uma alternativa futura para 
que se possa ter efetivamente melho-
res resultados, quer seja por redução 
de lignina, quer seja por aumento de 
produtividade ou por redução de efei-
tos de pragas e doenças. No entanto, 
sabemos que não é simples e que ain-
da não está dominada, mas que pre-
cisamos encontrar soluções, pois os 
ganhos são grandes. Ou seja, é mais 
uma questão de timing”.

“A influência da temperatura na produtividade é um fato. Dados desde 1960 no Paraná 
indicam que a cada década a temperatura subiu 0,1 graus centígrados, ou seja, até 
hoje a temperatura média foi elevada em 0,6 graus e percebemos realmente que temos 
menos intensidade de geada”, comentou José Totti, diretor Florestal da Klabin
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Mais tecnologia pela maior 
produtividade

Enquanto ainda se discutem essas 
questões relativas aos clones, o setor 
de base florestal avança a passos largos 
na busca do aumento da produtivida-
de, utilizando-se de todos os recur-
sos tecnológicos existentes, levando 
a Indústria 4.0 para seus processos 
produtivos. A análise de imagem por 
satélites, seja para questões de manejo, 
como para prevenção, a utilização de 
drones, dados em nuvem, entre outros 
fatores, tornaram essas florestas “su-
perinteligentes”. 

“Estamos enxergando muito mais 
a floresta, monitorando e controlan-
do infinitamente mais do que a gente 
fazia há dois ou três anos. A tecnolo-
gia tem nos ajudado muito e falo com 
propriedade sobre o que o meu time 
conseguiu implantar no projeto por 
nós gerenciado. São 18 tecnologias 
que estão computando informações 
das mais variadas, que vão desde o 
planejamento até a medição da água”, 
resume Vieira, da Eldorado Brasil.

O diretor florestal da Eldorado 
conta ainda que existe um software 

que foi desenvolvido para planeja-
mento de dissolução de sombras.  
Além disso, imagens de drone têm 
contribuído para visualizar o alinha-
mento dos projetos. “No Mato Gros-
so do Sul, temos 90% no mínimo de 
areia na composição do solo, então, 
a erosão laminar é muito alta. Caso 
não seja feito o alinhamento correto, 
perde-se muita produtividade, além 
daquela camada de matéria orgânica 
que já é reduzida”, explicou. 

E os avanços não param por aí. A 
tecnologia se estende aos tratores, que 
já são autônomos, e todos os dados pas-
saram a ser digitais, chegando na irri-
gação de água. O software “Irriga Eld”  
trabalha na análise da elevação de 
transpiração para estimar a quantidade 
de água que se deve colocar em cada 
área. “Temos ainda o 'Fert Eld', que traz 
o coeficiente de utilização biológica de 
cada clone. Logo, começaremos a inte-
grar todos esses itens e conseguiremos 
atuar na fertilização do solo”, contou o 
executivo da Eldorado Brasil. 

A lista se estende ainda mais, e Viei-
ra comenta o uso de nanosatélites, que 
fornecem imagem a cada dois dias de 

cada floresta, em que se pode observar 
colorações distintas, erros de cadastro 
de clones etc. Não menos importante, 
na sala de controle, a telemetria do 
trator e toda a logística é monitorada: 
a frota, a colheita digital, incluindo a 
torre de incêndio. “Esse último nos 
trouxe um ganho muito interessante. 
Perdíamos muita área por ano, cerca 
de 500 hectares, e não tivemos ne-
nhuma perda até o momento. Ou seja, 
nossa média caiu vertiginosamente. 
Isso foi possível por um sistema de 
câmeras que tem o algoritmo que in-
terpreta pixels noturnos e que nos dá 
uma velocidade muito grande de de-
tecção”, exemplificou.

Vieira citou ainda a rede de estação 
meteorológica da empresa e os técni-
cos atuando em campo com tablets, 
registrando tudo em tempo real, ao 
mesmo tempo que podem fazer toda 
uma leitura dessa área ao acessar os 
dados já existentes. “Também coloca-
mos muitos sensores ambientais, até 
mesmo nas florestas, com o objetivo 
de analisar o comportamento diário 
de cada árvore. É uma aposta que eu 
sempre digo que é barata pelo tanto de 
resultado que pode dar.”

O evento ainda abordou outras 
questões como a democratização do 
uso de clones de alta produtivida-
de, e variações no sistema de plan-
tio e manejo, o que se pode esperar 
da nova geração de profissionais e 
a importância da sustentabilidade 
agregada à produtividade. Os ques-
tionamentos vieram de outros profis-
sionais e do público participante.  n
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Júlio Ribeiro, diretor Industrial e Técnico da CENIBRA, destacou que a empresa tem investido 
na seleção de clones mais resistentes a pragas, além de trabalhar a biodiversidade, 
mantendo a produção em formato mosaico, intercalando áreas de preservação de matas 
nativas e plantios de eucalipto.

Assista aqui ao vídeo 
completo dessa Super 

Live do Grupo Malinovski. 


