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APRESENTAÇÃO
Um Estado que contempla a cadeia silvicultural mais completa do país. Assim é o Paraná,
que abriga dos plantios florestais às indústrias de transformação de madeira, papel e celulose, móveis, energia, passando pela excelência dos centros de pesquisa, universidades e
promoção de eventos do setor. Um segmento que tem retornado à sociedade desenvolvimento econômico, social e o cuidado que o meio ambiente necessita para perpetuar toda
a grandeza da flora e fauna da região.
Nesta primeira edição do Estudo Setorial publicado pela Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE) apresentamos um panorama de um segmento pujante e
com excelentes perspectivas de futuro. O documento retrata a força de um setor produtivo
que soube se reinventar ao longo do tempo, agregando tecnologia, precisão, pesquisa e
desenvolvimento a todas as etapas do negócio florestal.
As 51 empresas que assinam esta radiografia da silvicultura paranaense entregam mais do
que floresta plantada. Elas são o alicerce de histórias de vida de muitas famílias paranaenses e municípios, que prosperaram em torno da atividade florestal.
Estamos diante de uma primeira publicação robusta e dedicada ao Paraná, repleta de
conteúdos que servirão para tornar pública toda a grandeza do setor para a sociedade.
O lançamento do Estudo coincide com as comemorações pelo jubileu de ouro da Apre.
Uma data importante, que revela a importância da união entre empresas que se tornaram
parceiras nessa caminhada de trabalho e dedicação pela floresta plantada.

Álvaro Scheffer Junior,
Presidente do Conselho Diretor da APRE (2018-2019)
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A Associação Paranaense de Empresas de
Base Florestal (APRE), fundada em 1968, com
sede em Curitiba (PR), é uma entidade sem fins
lucrativos que congrega 51 empresas da cadeia
produtiva de base florestal de diferentes segmentos de mercado. As empresas associadas
à APRE representam mais de 41% da área com
floresta plantada no Paraná, evidenciando sua
representatividade do setor de base florestal no
estado e no Brasil.
Além das empresas, também são associadas à
APRE 11 instituições de ensino e pesquisa, que
formam o conselho científico, o que dá à entidade a base para uma atuação representativa e
política forte.

Há 50 anos, a APRE é referência de
apoio ao setor no estado do Paraná
e no Brasil, com interação contínua
junto às empresas e agentes setoriais de forma a promover e fortalecer ações produtivas do setor
florestal paranaense.

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

1.1

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

MISSÃO E VISÃO
IV. Manter intercâmbio permanente, no âmbito estadual, nacional e internacional, com entidades
e associações que possam colaborar com o progresso do setor de florestas plantadas no

A direção estratégica tem por diretriz seus princípios como instituição, os quais podem estar re-

país e no estado;

fletidos em sua missão e visão. Abaixo estão sintetizadas a missão e a visão da APRE, que estão
V.

em linha com seu compromisso de atuar em prol do desenvolvimento do setor florestal e, por

Divulgar e estimular o cumprimento das disposições do Código Florestal e legislação
especifica da área florestal e ambiental;

conseguinte, do desenvolvimento socioeconômico no estado do Paraná.

VI. Promover a sinergia entre as empresas associadas, visando o desenvolvimento florestal,
além de promover a troca de experiências entre os associados;

Missão

Congregar, representar, promover e defender os interesses coletivos das em-

VII. Incentivar o desenvolvimento de práticas de conservação de solo, de água, de reserva

presas do Paraná, que têm como premissa o desenvolvimento sustentável

vegetal nativa e da fauna;

com base na silvicultura comercial.

VIII. Estimular e fomentar programas de desenvolvimento sustentáveis no controle integrado
de pragas/doenças e agentes daninhos às essências florestais, entre outros;

Visão

A silvicultura comercial baseada na tecnologia, considerando os fatores am-

IX. Manter convênios e consórcios de cooperação mútua com outras entidades estaduais,

bientais e sociais, é instrumento para o desenvolvimento sustentável do estado

nacionais e internacionais, visando o aperfeiçoamento de práticas de silvicultura, produção

do Paraná.

de madeira sustentável, controle integrado de pragas e doenças florestais, além de práticas
de conservação do meio ambiente;
X.

1.2

Estimular a aplicação de madeiras provenientes de florestas plantadas no mercado nacional
e internacional.

OBJETIVOS

Diante do seu propósito como instituição, que é promover o desenvolvimento sustentável com

1.3

ATUAÇÃO

base na silvicultura, a APRE elenca alguns dos seus principais objetivos específicos como associação, os quais estão detalhados a seguir:

1.3.1 Forma de Atuação
I.

Congregar empresas de base florestal, demais empresas integrantes da cadeia produtiva
florestal e interessados no setor, sejam pessoas jurídicas ou físicas;

II.

Defender, de forma ativa e coletiva, os direitos e interesses de seus associados perante
o poder público e privado, no âmbito estadual e nacional, estimulando o reconhecimento
da utilidade social, econômica e ambiental de suas atividades;

III.

Estimular o aprimoramento técnico e a maior eficiência dos serviços relativos ao setor de
florestas plantadas, promovendo o desenvolvimento de pesquisas, publicações, palestras,
conferência e cursos de aperfeiçoamento sobre o setor;

10

A APRE está à frente das discussões em âmbito setorial no estado do Paraná. Sua atuação engloba interação contínua com seus associados e conselho científico. Dessa forma, a Associação
esta sempre na fronteira do desenvolvimento florestal e tecnológico do setor.
Adicionalmente, a APRE oferece conteúdos relevantes e atualizados aos seus associados, seja
através de seminários, workshops e palestras em reuniões técnicas mensais da Associação.
Eventos específicos, como o Simpósio Madeira & Construção e a feira Expo Madeira & Construção, organizados pela APRE, que têm o intuito de discutir perspectivas da madeira na indústria
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ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

da construção civil, o workshop com a Embrapa

sociadas. Além disso, seu website é atualizado

Florestas, realizado anualmente, além da parti-

diariamente com as principais notícias do setor.

cipação da Associação no Congresso Florestal

Comissão Casa Inteligente
Com o intuito de estimular o uso da madeira na construção civil, o Conselho Setorial da

Paranaense, também ampliam sua atuação ativa

A APRE trabalha para defender
os interesses de seus associados
junto aos poderes públicos e privados, no âmbito estadual e nacional, em busca do reconhecimento
da importância social, econômica
e ambiental das atividades realizadas pelo setor florestal.

no setor.
Para garantir que todas as informações cheguem com rapidez às empresas associadas, a
entidade mantém o envio regular de e-mails com
comunicados importantes e também encaminha
mensalmente boletim informativo, o qual reúne
os principais acontecimentos da Associação, do
setor florestal paranaense e nacional, e das as-

Indústria de Base Florestal da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) criou, em 2009, a
Comissão Casa Inteligente.
Tal Comissão reúne Associações do setor produtivo, entre elas a APRE, além de empresários madeireiros e da construção civil do Paraná e outras entidades representativas.

O objetivo do grupo é discutir o desenvolvimento de meios que facilitem a adequação
da técnica da construção em wood frame à realidade brasileira. O grupo trabalha em soluções específicas relacionadas à matéria-prima, normatização, qualificação profissional,
financiamento e marketing. A APRE participa deste grupo como parte do programa de
estímulo ao uso de madeira na construção de edificações. Atualmente, a principal frente

1.3.2

Frentes de Atuação

de atuação é o desenvolvimento da norma técnica para o sistema construtivo por meio da
Comissão de Estudos (CE) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A APRE participa ativamente de diversos processos e programas junto ao setor florestal paranaense
e nacional. A figura abaixo sintetiza os principais:

Visitas Técnicas
Com o objetivo de difundir atividades e operações florestais, bem como propiciar

Principais Frentes de Atuação da APRE

a discussão entre os representantes das associadas e convidados, a APRE organiza, periodicamente, visitas técnicas junto às empresas associadas. Nessas ocasiões
são convidados pesquisadores e profissionais renomados para abordagem de temas

Comissão Casa
Inteligente

Visita
Técnica

Iniciação
Científica

Capacitação

Conselho
da FUPEF

Comissão de Estudos das
Normas Técnicas ABNT

relevantes.

Iniciação Científica

APRE

Com o objetivo de buscar sinergia entre a academia e o setor produtivo, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e a APRE mantêm parceria através de dois
projetos de iniciação científica. O primeiro tem por objetivo elaborar uma cartilha sobre
estradas rurais, enquanto o segundo visa reunir dados econômicos para acompanhar o

CEMA

FIEP

ACP

MAPA

IFPR

PCMP

FUNCEMA

desempenho do setor florestal. Ambos os projetos foram aprovados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Fonte: APRE, elaborado por STCP (2017).
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Comissões de Estudos Normas Técnicas da ABNT –

Capacitação

Madeira Serrada e Wood Frame

Para oferecer conteúdo relevante aos profissionais do setor florestal e também possibilitar a atualização de conhecimento, a APRE promove, em parceria com empresas

As Comissões de Estudo (CE) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),

e profissionais especializados, cursos com base nas demandas apresentadas pelas

responsáveis por desenvolver e revisar as Normas Brasileiras, são formadas por

empresas associadas, sempre buscando a excelência do tema.

representantes de produtores e consumidores de madeira, universidades e institutos

A Associação já realizou treinamentos sobre os seguintes temas: “Combate às formigas
cortadeiras em plantios de Pinus e Eucalyptus”, em parceria com a Embrapa Florestas e

de pesquisas. A APRE representa o setor florestal em duas importantes comissões:
a de madeira serrada e a de wood frame.

empresa associada; “NR-31 Aplicada ao Setor Florestal”, em parceria com empresa associada e empresa do segmento de informação; “Estradas Florestais”, em parceria com
empresa associada; “Custos Florestais”; “Gestão Financeira aplicada ao Setor Florestal”;
entre outros.

A CE para madeira serrada retomou os trabalhos em janeiro de 2017 para atualizar o texto
da Norma Técnica de madeira serrada. O grupo avançou na validação da terminologia
da norma geral e na parte 1 (requisitos) da norma de madeira serrada para construção civil
(031:000.002-012), que trata do uso geral, não estrutural. Os próximos passos serão discutir
a parte 2 (métodos de ensaio) para o uso na construção civil, além dos projetos de normas

A APRE também organiza seminários, workshops, palestras durante as reuniões técnicas
mensais, os tradicionais Simpósio Madeira & Construção e Expo Madeira & Construção,
e o Workshop Embrapa/APRE, além do Congresso Florestal Paranaense.

de madeira serrada para móveis, transportes e uso geral.
O desenvolvimento da norma do sistema construtivo wood frame, que começou a ser executado em junho de 2016, tem avançado por meio de trabalhos de subgrupos para definir
as propostas de textos para as partes Projeto, Execução, Desempenho e Materiais.

Conselho da FUPEF
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA)
Fundada em 1971, com apoio da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Fundação de
Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF), entidade sem fins lucrativos, apoia o desenvolvimento e a sustentabilidade das atividades florestais nas áreas de ensino, pesquisa
e difusão tecnológica. Essa atuação se dá junto aos setores público e privado nas áreas
ambiental, industrial, de silvicultura, de manejo e inventário florestal, economia e política
florestal, tecnologia, saúde, ciências da terra e educação.

Instituído pela Lei Estadual 7.978 de 1987, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA)
integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA). É composto por plenário, câmaras temáticas, grupos
de trabalho e comitê gestor do Cadastro Estadual de Entidades Não Governamentais
(CEENG).
Compõem o colegiado do conselho secretários de Estado, Procurador-Geral do Estado,

Além disso, uma das premissas da Fundação é viabilizar a realização de dissertações
e teses dos alunos do programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal junto
às empresas associadas e não associadas. Esse apoio se dá no Brasil e no exterior,

Órgãos Ambientais, representantes de entidades ambientalistas, representantes das instituições de ensino superior, das categorias patronais e de trabalhadores e representantes
dos Secretários Municipais do Meio Ambiente. A APRE é uma dessas entidades.

aproximando, assim, o setor florestal da UFPR.
A APRE é membro do conselho consultivo da fundação desde 1988 e tem firmado um termo

O objetivo do órgão é participar da formulação da Política Estadual do Meio Ambien-

de cooperação técnico-científico para auxiliar no desenvolvimento florestal do estado.

te, propondo e estabelecendo diretrizes e medidas à proteção, conservação e melhoria
do meio ambiente. O enfoque compreende:
• Garantir o desenvolvimento sustentável;
• Participar da formulação de planos e programas governamentais;
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• Propor áreas prioritárias de ação governamental relativas ao meio ambiente, para
a preservação, conservação e melhoria da qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico
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Conselho de Tributação da Associação Comercial do Paraná (ACP)

no estado;
• Participar na elaboração, junto aos poderes públicos, de atos legislativos e regulamentares concernentes ao meio ambiente e aos recursos naturais;
• Deliberar sobre normas, critérios técnicos, padrões de proteção e conservação do
meio ambiente;

A Associação Comercial do Paraná (ACP) mantém conselhos sobre os mais variados
assuntos, e um deles é sobre Tributação, do qual a APRE faz parte desde março de 2017.
O Conselho tem representantes de entidades público-privadas, profissionais liberais, gestores, empresários e professores universitários, para oferecer propostas concretas de
reforma da legislação tributária e de análise da legislação existente. Como as demais

• Propor a criação e implementação de áreas protegidas;

entidades convidadas a participar, a APRE é responsável por apresentar as demandas do

• Instituir Câmaras Temáticas;

setor, como oportunidade para que a Associação se aproxime das outras instituições repre-

• Instituir e manter o Cadastro de Entidades Não Governamentais (CEENG), integrado

sentativas e troque experiências úteis aos avanços do segmento.

pelas entidades legalmente constituídas, com sede e atuação comprovada no estado
do Paraná, e que tenham entre as suas finalidades a proteção e/ou a conservação
do meio ambiente e/ou recursos hídricos;
• Buscar e promover a integração com instâncias afins;
• Elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Câmara Setorial de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Conselhos Temáticos da Madeira e do Meio Ambiente da Federação

A Câmara Setorial de Florestas Plantadas, instalada no Ministério da Agricultura, Pecuária

das Indústrias do Paraná (Fiep)

e Abastecimento (MAPA), foi criada com o objetivo de discutir as principais demandas
do setor e identificar soluções para fomentar o mercado e desenvolver a cadeia florestal,

Para subsidiar as decisões da diretoria e as ações da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), a entidade mantém órgãos consultivos que se reúnem periodicamente para

estabelecendo um elo entre todos os segmentos da cadeia econômica, desde o produtor
até a indústria. A APRE faz parte deste grupo desde o início de suas atividades.

debater e apresentar propostas que ajudem a Federação a defender os interesses e

Além disso, a Câmara Setorial também tem por objetivo discutir as linhas gerais do Plano

atender aos anseios da indústria paranaense. Os Conselhos Temáticos, por exemplo,

Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas (PNDFP), guiado pela Política

foram criados em 2013 pela Fiep como um canal permanente de diálogo entre empresá-

Agrícola para Florestas Plantadas. Tal Plano visa construir uma estratégia nacional de de-

rios, sindicatos e a instituição. A APRE participa de dois desses conselhos: o da Indústria

senvolvimento e inovação no setor florestal, além de avaliar os impactos da política florestal.

da Madeira; e o de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Desde 2014, o grupo tem trabalhado com base na Agenda Estratégica 2014/2019, na qual

O primeiro tem por objetivo promover e apoiar o desenvolvimento da indústria ma-

foram definidas 15 ações básicas, que serão debatidas nos fóruns competentes encarrega-

deireira paranaense, defendendo seus interesses junto aos órgãos governamentais para

dos de definir a política do setor florestal. Dentre elas estão:

contribuir para o seu crescimento. Participam das reuniões representantes de sindicatos

• Criação da Cédula de Crédito Rural (CCR);

de indústrias ligados ao setor, empresários, instituições de ensino e pesquisa e outros
segmentos da sociedade.
Por sua vez, o Conselho do Meio Ambiente existe para despertar o interesse dos industriais com relação à importância de atender às exigências ambientais vigentes.
A partir de debates, encontros, comissões e grupos de trabalho, o grupo elabora propos-

• Estratégia de Defesa Florestal;
• Valorização do uso da madeira; e
• Redução dos custos de produção no setor de florestas plantadas a partir de mecanismos tributários.

tas concretas que visam contribuir com o desenvolvimento sustentável do estado.
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Conselho de Administração do Instituto de Florestas do Paraná (IFPR)
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1.4

ESTRUTURA E RELAÇÃO DE ASSOCIADOS

Desde 2014, a APRE tem um assento no Conselho de Administração do Instituto de Florestas do Paraná (IFPR), órgão que foi criado naquele ano com a missão de atuar na
coordenação do desenvolvimento de florestas plantadas no estado, estimulando e fomentando a prática de atividades florestais sustentáveis de produtos (madeireiros e não madeireiros) e de serviços. O Conselho tem a missão de deliberar sobre a política florestal

Com uma estrutura otimizada e atuante, a APRE garante que as demandas das empresas associadas sejam ouvidas e levadas adiante.

do Estado, discutir e aprovar os programas de desenvolvimento florestal do Paraná

A governança da APRE é realizada pelo conselho diretor, a gestão é realizada pela equipe execu-

e aprovar as contas e as atividades desenvolvidas.

tiva e ambos contam com o apoio do conselho científico.
A seguir apresenta-se a composição da atual equipe executiva e dos conselhos diretor e científico.

Programa Cooperativo de Melhoramento de Pinus (PCMP)
O setor empresarial florestal, em parceria com a Embrapa Florestas, desenvolveu
o Programa Cooperativo de Melhoramento de Pinus (PCMP), que tem por objetivo desenvolver pesquisas para o melhoramento genético do pinus, buscando o aumento
da produtividade, reduzindo o tempo e os custos para obtenção de material genético
de melhor qualidade.
Empresas em diferentes estágios de pesquisa participam do PCMP, o que evidencia

Equipe Executiva
Diretor Executivo
CARLOS JOSÉ MENDES

Secretária Executiva
VALDIRENE CARPINSKI

Gerente Executivo
AILSON AUGUSTO LOPER

Estagiário Eng. Florestal
LUCAS MOURA DE ABREU

a amplitude do programa. O PCMP é viabilizado por um fundo com a participação das
empresas e conta com um conselho consultivo, do qual a APRE é integrante.

Conselho Diretor (2016-2017)
Fundo Nacional de Controle de Pragas Florestais (FUNCEMA)

Presidente
EDSON ANTÔNIO BALLONI

5º Vice-Presidente
MARCOS FABRICIO BURATI

Valor Florestal

Santa Maria

1º Vice-Presidente
ÁLVARO LUIZ SCHEFFER JUNIOR

Tesoureiro Geral
PAULO AUGUSTO TONETTO

Águia Florestal

Riograndense

2º Vice-Presidente
AFONSO MEHL JUNIOR

1º Tesoureiro
LUIZ FRANCISCO FERRARINI

A diretoria executiva do FUNCEMA é rotativa e a cada três anos a gestão fica sob

Berneck

Mad. Rio Claro

a responsabilidade de uma das três associações estaduais. A Embrapa Florestas também

3º Vice-Presidente
JOSÉ ARTEMIO TOTTI

Secretário Geral
ROBERTO TREVISAN

Klabin

Arauco

4º Vice-Presidente
GILSON GERONASSO

1º Secretário
CLAUDIO ORTOLAN

Remasa

Pöyry

O Fundo Nacional de Controle da Vespa-da-Madeira tem o objetivo de dar suporte ao
Plano Nacional de Controle da Vespa-da-Madeira (PNCVM), vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O fundo tem o suporte financeiro da APRE,
da Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR) e da Associação Gaúcha de
Empresas Florestais (AGEFLOR). Ao todo, 13 (treze) instituições, entre governamentais
e da iniciativa privada, compõem o conselho deliberativo do FUNCEMA.

participa ativamente do grupo, desenvolvendo pesquisas e produzindo o nematóide, que
é o principal agente utilizado de controle biológico da vespa da madeira.
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Atualmente, a APRE compreende 51 empresas associadas (tabela a seguir) de diversos segmentos do

Conselho Diretor (2018-2019)

setor florestal, o que reforça a diversificação de participantes e a importância do papel da Associação
em prol da convergência de interesses para o efetivo desenvolvimento do setor florestal paranaense.

Presidente
ÁLVARO LUIZ SCHEFFER JUNIOR

5º Vice-Presidente
MARCOS FABRICIO BURATI

Águia Florestal

Santa Maria

1º Vice-Presidente
AFONSO MEHL JUNIOR

Tesoureiro Geral
PAULO AUGUSTO TONETTO

Berneck

Riograndense

2º Vice-Presidente
JOSÉ ARTEMIO TOTTI

1º Tesoureiro
BRUNO HENRIQUE BLEY BRANCO

Klabin

Chopim

3º Vice-Presidente
GILSON GERONASSO

Secretário Geral
MARIA HARUMI YOSHIOKA

Remasa

Associadas à APRE

Nº

ASSOCIADA

SITE

1

Agro Florestal Fazenda Barras S/A

-

Arauco

2

Agro Florestal Riograndense Ltda

-

4º Vice-Presidente
EDSON ANTÔNIO BALLONI

1º Secretário
ÁLVARO LUIZ SCHEFFER

3

Agro Florestal Sepac Ltda

www.sepac.com.br

Valor Florestal

Águia Florestal

4

Agro Pastoril Novo Horizonte

-

5

Águia Florestal Indústria de Madeiras

www.aguiaflorestal.com.br

Conselho Científico

6

Arauco Forest Brasil S/A

www.arauco.com.br

Como forma de garantir embasamento teórico para as suas ações em prol do desenvolvimento do setor

7

ArborGen Tecnologia Florestal Ltda

www.arborgen.com.br

o conselho científico da Associação, conforme segue:

8

Berneck S/A Painéis e Serrados

www.berneck.com.br/pt/

• Associação dos Engenheiros Florestais da Região Centro-Sul do Paraná (AEFLOR);

9

Chopim Empreendimentos Florestais S/A

-

10

Cia de Cimento Itambé

www.cimentoitambe.com.br

florestal, a APRE mantém em sua base de associados instituições de ensino e pesquisa, que formam

• Associação dos Engenheiros Florestais do Oeste e Sudoeste do Paraná (AEFOS);
• Associação Paranaense de Engenheiros Florestais (APEF);
• Curso de Engenharia Industrial Madeireira da UFPR;

11

Comfloresta Cia Catarinense

www.comfloresta.com.br

de Empreendimentos Florestais

• Curso de Engenharia Florestal da FAJAR;
• Curso de Engenharia Florestal da PUC-PR;
• Curso de Engenharia Florestal da UFPR;

12

Compensados Fuck Ltda

www.compensadosfuck.com.br

13

Dissenha S/A Indústria e Comércio

www.dissenha.com.br

• Curso de Engenharia Florestal da Unicentro;
• Curso de Engenharia Florestal da UTFPR Dois Vizinhos;

14

• Embrapa Florestas;
15

• Fundação de Pesquisas Florestais (FUPEF).

20

Emilio B. Gomes e Filhos S/A Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras
F. Slaviero & Filhos S/A Indústria

www.emiliobgomes.com.br

-

e Comércio de Madeiras
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Nº

16
17
18
19

ASSOCIADA

Florespar Florestal S/A (AMATA S/A)
Herde & Silva Produção e Comércio
de Plantas Ltda
Holtz Consultoria Ltda

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

SITE

Nº

www.amatabrasil.com.br

36

www.tecnifloramudas.com.br

37

www.holtz.com.br

Iguaçu Celulose, Papel S/A

SITE

Renova Floresta Ltda

-

Repinho Reflorestadora Madeiras

www.repinho.ind.br

e Compensados Ltda
Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens

www.westrock.com/en/brazil

Ltda (WestRock)

www.iguacucelulose.com.br

20

Index Florestal Ltda

www.indexflorestal.com.br

21

Indústria de Compensados Guararapes

www.guararapes.com.br

22

38

ASSOCIADA

John Deere Equipamentos do Brasil Ltda

39

40

RMS do Brasil Administração

www.resourcemgt.com

de Florestas Ltda
Rodoparaná Implementos Rodoviários

www.rodoparana.com.br

Ltda (Timber Forest)

www.deere.com.br
41

Selectas S/A Indústria e Comércio

www.selectas.com.br

23

Klabin S/A

www.klabin.com.br

24

KLT Recursos Florestais ME (Kolecti)

www.kolecti.com.br

42

Sengés Florestadora e Agrícola Ltda

www.sengespapel.com.br

25

Komatsu Forest Ltda

www.komatsuforest.com.br

43

Solufor Soluções Florestais Ltda

www.solufor.com.br

26

Madem Florestamento Ltda

www.madem.com.br

44

STCP Engenharia de Projetos Ltda

www.stcp.com.br

27

Macedo Forest

www.macedo.ind.br

45

Swedish Match do Brasil S/A

www.swedishmatch.com.br

28

Madepar S/A Indústria e Comércio

www.madepar.com.br

46

Theoto Agroflorestal Ltda

www.theoto.com.br

29

Malinovski

www.malinovski.com.br

47

Tracbel S/A

www.tracbel.com.br

30

NGB Florestal Ltda

-

31
32
33

34
35

Paraná Equipamentos S/A (PESA)

48

de Madeiras

Triângulo Empreendimentos

www.triangulo.com.br

Florestais Ltda

www.pesa.com.br

Plenovale Florestal S/A

49

TTG Brasil Investimentos Florestais Ltda

www.btgpactual.com

50

2Tree Consultoria

www.2treeconsultoria.com.br

-

Pöyry Consultoria em Gestão

www.poyry.com.br

e Negócios Ltda

51

Reflorestadora São Manoel

Valor Florestal Gestão de Ativos

-

Florestais Ltda

www.santamaria.ind.br

Ltda (Santa Maria)
Remasa Reflorestadora S/A

www.remasa.com.br

22

Nota: Associados à APRE até a consolidação dos dados deste Anuário - 20/dez/2017.
Fonte: APRE
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PLANTAÇÕES
FLORESTAIS
NO PARANÁ

2

Nas últimas décadas, a principal fonte de suprimento de madeira para a indústria de base florestal do Brasil e no estado do Paraná tem sido
os plantios de espécies de rápido crescimento,
principalmente de pinus e eucalipto.
O estado é o responsável por parcela significativa
da área total com florestas plantadas no Brasil,
conforme está evidenciado neste capítulo, através de um panorama da área plantada no país e
no estado. Adicionalmente, evidencia-se detalhamento para os principais municípios com plantios
florestais, indicativos de produtividade, área certificada e protegida, além de comentários sobre
investimentos em pesquisa e inovação no âmbito
florestal, pelas empresas associadas à APRE e de
modo geral pelo setor florestal paranaense.
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Evolução da Área Florestal Plantada e Distribuição por Região no Brasil (2015)

ÁREA PLANTADA

BRASIL

EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA
(2006-16)

O setor florestal brasileiro vem expandindo nos últimos anos em área com florestas plantadas e
na produção e consumo de produtos florestais, especialmente devido à crescente demanda

PARTICIPAÇÃO TOTAL POR REGIÃO
PINUS E EUCALIPTO (2016)

mundial por produtos florestais. O Brasil, detentor de alto potencial florestal, ampliou sua área
plantada na última década, principalmente com espécies de eucalipto.

5,67
milhões ha

FLORESTAS DE EUCALIPTO

8%

589,4 mil ha

OUTRAS ESPÉCIES

20%

4
3
2
1

(gráfico ao lado).

FLORESTAS DE PINUS

NORTE

5,67

5,56

4,4%

1,83

1,76

0,37

0,47

0,46

EUCALIPTO
+3,9% a.a.

OUTROS2
0,3%

NORDESTE

SUDESTE

11,9%

1,89

1,56

1,59

1,58

0,52

0,59

0,59

PINUS
-1,7% a.a.

37,7%

TOTAL
7,3 MM
ha

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

queda de 1,7% ao ano entre 2006 e 2016
1,58
milhão ha

Outras

5,30

4,90

4,46

3,86

Pinus

0

enquanto as áreas com pinus apresentaram

de hectares plantados, sendo:

72%

5

2008

eucalipto no país cresceram 3,9% ao ano,

O Brasil detém pouco mais de 7,84 milhões

6

2007

Analisando historicamente, os plantios com

Área (milhões ha)

BRASIL

Eucalipto

SUL

29,2%

CENTRO-OESTE

OUTRAS¹ ESPÉCIES
+4,8% a.a.

16,6%

Na última década, observou-se uma desaceleração no crescimento da área plantada

(dados consolidados IBÁ
para 2016).

PARTICIPAÇÃO EUCALIPTO
POR REGIÃO (2016)

com pinus, muitas vezes sendo substituída
pelo eucalipto. Isso se deve em parte ao cres-

PARTICIPAÇÃO PINUS
POR REGIÃO (2016)

cimento mais acelerado e à expansão no uso
do eucalipto em processos industriais. Adicionalmente, o pinus, via de regra, é manejado com ciNORTE

clos de 18-20 anos, postergando a geração de receitas para o final deste período. O eucalipto, por
sua vez, por ser gênero com espécies de rápido crescimento, é manejado com rotação em torno
de sete anos, possibilitando a produção de madeira e geração de receitas já ao final deste perí-

5,6%

12,7%

valor de mercado superior à tora fina de eucalipto (direcionadas à indústria de celulose e processo).

vido à ampla adaptação de espécies do gênero a estas regiões, associada ao desenvolvimento de
uma indústria de base florestal diversificada e consumidora de matéria-prima florestal de eucalipto.
Os plantios com pinus se concentram na região Sul em função, principalmente, das condições

0,9%

0,3%

NORDESTE

0,2%

NORTE

0,01%

SUL

odo. Por outro lado, o manejo de pinus resulta em madeira em tora de médio diâmetro, que possui

O plantio com eucalipto está concentrado nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, de-

OUTROS

CENTRO-OESTE

2

NORDESTE
15,2%

SUDESTE

TOTAL
5,7 MM
ha³

10,3%

SUDESTE

TOTAL
1,6 MM
ha

45,3%

SUL

CENTRO- OESTE

88,6%

21,0%

climáticas favoráveis ao cultivo deste gênero, com invernos mais acentuados e temperatura média
anual mais baixa em relação às outras regiões. Por conseguinte, a região Sul também concentra
empresas e segmentos florestais notadamente associados ao consumo e produção de madeira
de pinus em seus processos industriais.

Notas: ¹ Outras espécies incluem seringueira, acácia, teca, paricá, araucária, pópulos e outras em menor representatividade. ²
Devido a não desagregação, por parte da IBÁ, dos “outros” estados com área plantada, apresenta-se os outros estados de forma agregada. ³ A IBÁ não apresenta informações de área plantada com outras espécies desagregada por estado/região. Assim,
para a elaboração do referido gráfico, considerou-se apenas plantios com eucalipto e pinus.
Fonte: IBÁ (2017), IFPR (2015), compilado por STCP (2017).
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No Brasil existem outras espécies plantadas comercialmente para fins industriais, como a seringueira,
acácia, teca, paricá, araucária, pópulos e outras em menor representatividade. Embora sejam empregados nos mais diversos usos, plantios comerciais com essas espécies são menos representativos e se
estendem por aproximadamente 590.000 ha (7,5% das áreas totais plantadas no país).

Distribuição da Área Florestal Plantada com Pinus e Eucalipto no Brasil (2016)

O restante das áreas plantadas distribui-se aproximadamente em:

6% (470.849 ha)

14% (1.098.647 ha)

À INDÚSTRIA DE PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

PERTENCEM AO SETOR DE SIDERURGIA, exclu-

E PISOS DE MADEIRA.

sivamente para produção

4% (313.899 ha)

de carvão vegetal.
RR

AO SEGMENTO DE MADEIRA SÓLIDA

AP
65.026 ha

caracterizado principalmente pelo

10% (784.748 ha)

serrado e compensado.

AOS INVESTIDORES FINANCEIROS
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PA
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ÁREA PLANTADA
DE PINUS E EUCALYPTUS
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1.070.303
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Total: 7.238.878 ha + 19.239 ha
Distribuídos em outros Estados

SC
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492.773
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Organizations - TIMOs.

(235.424 ha)

A OUTROS SETORES.

PB
PE
AL
SE

Distribuição da Área Florestal Plantada por Segmento no Brasil (2016)

PRODUTOS SÓLIDOS

ES 236.260
ha

RJ

PR
966.657
ha

> 1.000.000 ha

3%

Timber Investment Management

MA
221.859
ha

4%

OUTROS
3%

PAINÉIS E PISOS

6%

CELULOSE E PAPEL

34%
662.075
ha

TIMOS

10%

TOTAL
7,84 MM
ha

Fonte: IBÁ (2017), elaborado por STCP (2017).

Dentre as diversas indústrias de base florestal do

florestais independentes vendem grande parte de

país, as do segmento de celulose e papel são

sua produção de tora para empresas de celulose,

as responsáveis pela maior área plantada, se-

visto que os níveis de consumo desta indústria

guido pelos produtores independentes e fomen-

requerem volumes expressivos de madeira não

tados que, em conjunto, detêm 63% (4.943.911

abastecidos unicamente por produção florestal

ha) das áreas totais plantadas. É válido mencio-

própria (plantios próprios) (gráfico pág. 29).

nar que muitos destes fomentados e produtores

SIDERURGIA

INDEPENDENTES
E FOMENTADOS

14%

29%

Fonte: IBÁ (2017), compilado por STCP (2017).
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Distribuição da Área Florestal Plantada por Região do Estado do Paraná

PARANÁ
O estado do Paraná detém 967,0 mil ha plantados, sendo cerca de 70% (672,6 mil ha com pinus
e 30% (294,1 mil ha) com eucalipto, segundo dados da IBÁ de 2016. Historicamente, a área de
florestas plantadas com pinus no estado tem se mantido estável (-0,2%) entre 2006 e 2016 (gráfico

OESTE
4,3%

abaixo). Isto evidencia que a expansão dos plantios florestais no estado deve-se notadamente ao
eucalipto, que apresentou crescimento nos últimos anos na ordem de 9,2%.

No Paraná, são 967 mil ha de florestas plantadas. Possui a maior área
plantada
deda
pinus
doFlorestal
país e a sexta
de eucalipto.
Evolução
Área
Plantada
no Estado do Paraná (2006-16)

Área (mil ha)

800
700

686,5

701,6

714,9

NOROESTE
2,9%

LITORAL
0,2%

NORTE
8,1%

TOTAL
1.066.479 1 ha
695,8

686,5

658,7

619,7

662,3

673,8

670,9

672,6

285,1

294,1

2015

2016

PR possui 13% da área
plantada no Brasil
(3º lugar no ranking
nacional)

600
500
400
300
200

CENTRO-OESTE
1,0%

121,9

123,1

142,4

157,9

161,4

188,2

197,8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

200,5

2013

224,1

CENTRO-SUL
83,5%

100
0

Pinus

2014

Eucalipto

¹ Dados do “Mapeamento dos Plantios Florestais no Paraná” apontam 653.566 ha de área plantada com pinus + 340.315 ha
com eucalipto, totalizando 993.881 ha em 2015, área esta que converge com a informação relatada pela Ibá (2017), a que totaliza 966.657 ha plantados com pinus (672.607) e eucalipto (294.050). O Mapeamento apresenta ainda 72.598 ha relativos à área
de corte raso ou recém-plantada, as quais representam em processo de transição e de difícil mensuração. Com isso, dados do
Mapeamento refletem área total plantada (pinus e eucalipto) de 1.066.479 ha.
Fonte: IFPR (2015), compilado por STCP (2017).

Fonte: IBÁ (2017), compilado por STCP (2017).

O Paraná lidera o ranking de maior detentor de área plantada com pinus do país e situa-se

e eucalipto no Paraná. Este trabalho, publicado

para a araucária ou pinheiro-do-paraná (Araucaria

em sexto lugar na área plantada com eucalipto, mostrando notadamente seu perfil

em 2015, aponta área total plantada de 1.066.479

angustifolia) e, em menor proporção, a bracatinga

e vocação voltados à produção e beneficiamento de produtos de madeira de pinus. Na

ha, composta por 67% pinus (710.741 ha) e 33%

(Mimosa scabrella).

classificação geral/total com florestas plantadas com pinus e eucalipto, o estado situa-se na

eucalipto (355.737 ha). Essas áreas foram deter-

terceira posição nacional, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, estados que têm

minadas pela proporcionalidade dos plantios de

as maiores concentrações de plantios com eucalipto do Brasil.

cada espécie, considerando as áreas em corte/

O estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB)¹,
com o apoio intensivo da APRE, se esforçou para mapear os plantios florestais com pinus

A área florestal plantada no Paraná está concentrada na região Centro-Sul (83,5%) e em menor proporção nas regiões Norte (8,1%), Oeste

reforma. O estado também possui outras espé-

(4,3%), Noroeste (2,9%), Centro-Oeste (1,0%) e

cies plantadas para fins industriais, com destaque

Litoral (0,2%).

A SEAB, vinculada ao Instituto de Florestas do Paraná, e o Serviço Florestal Brasileiro Unidade Regional Sul publicaram, em
2015, estudo intitulado “Mapeamento dos Plantios Florestais do Estado do Paraná – Pinus e Eucalyptus”.
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As empresas associadas à APRE detêm apro-

De acordo com a Organização das Cooperativas

ximadamente 434 mil ha com florestas plan-

do Paraná (OCEPAR), em 2015 as cooperativas

tadas no estado do Paraná (base 2017), repre-

agropecuárias consumiram madeira equivalente

sentando cerca de 41% da área estadual com

à área de 30 mil ha com floresta.

plantios. Tais estatísticas evidenciam a alta re-

2.2

DISTRIBUIÇÃO DOS PLANTIOS FLORESTAIS
NO PARANÁ

Na ocasião, 20 cooperativas estaduais pos-

presentatividade da Associação no estado.

suíam áreas com florestas através do fomento

A concentração e a distribuição dos maciços florestais no estado ocorrem em regiões geográ-

O restante dos plantios no Paraná, não asso-

florestal com seus cooperados. O segmento do

ficas, principalmente nas porções Centro-Sul e Leste, em função de diferentes características

ciados às empresas da APRE, é formado por

agronegócio, direta ou indiretamente através de

associadas às condições edafoclimáticas favoráveis, adaptação das espécies, disponibilidade

plantios sob controle de empresas, cooperativas

seus cooperados, detém no estado do Paraná

de terras a preços mais acessíveis (comparativamente a outros usos do solo) e à localização de

ligadas ao agronegócio, além de pequenos e

entre 60-80 mil ha com florestas plantadas de

mercados consumidores consolidados. A concentração de áreas florestais propicia maior oferta

médios proprietários rurais, muitos deles atrela-

rápido crescimento.

de madeira em tora ao mercado e, consequentemente, contribui para a atração de unidades

dos a programas de parceira e fomento florestal

Do total com floresta plantada no estado das

desenvolvidos por grandes empresas do setor

e polos industriais.

associadas da APRE, a maioria (74%) é repre-

No Paraná, para melhor ilustração da concentração das áreas com florestas plantadas, o estado

sentada por plantios com espécies de pinus,

foi dividido em seis regiões, de acordo com a Classificação da Secretaria da Agricultura e Abas-

Estimativas indicam que quase 50% da madei-

notadamente pelo Pinus taeda, além de Pinus

tecimento (SEAB), ilustrado a seguir.

ra de florestas plantadas produzida no Paraná

elliottii e, em menor representação, com espé-

é utilizada para fins energéticos, sendo que

cies de pinus tropicais, sendo o remanescente

a maior parte é demandada pelo agronegócio

distribuído entre 24% com eucalipto e 2% com

para a secagem de grãos e produção de aves.

outras espécies.

de base florestal paranaense.

Distribuição da Área Florestal Plantada no Estado do Paraná, por Região da SEAB

Estimativa da Área Florestal Plantada das Associadas da APRE no Estado
do Paraná (2016)

OUTRAS
2%

TOTAL
433.888 ha

PINUS
74%

EUCALIPTO

24%

Fonte: Associados APRE (2017). Elaborado por STCP (2017).

Fonte: IFPR (2015). Elaborado por STCP (2017).
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Há grande concentração de áreas com plan-

restas plantadas para fins industriais. Abrigam

tios florestais para fins comercias na região

grande número de indústrias de base florestal,

denominada Centro-Sul do estado. Dentre os

entre elas serrarias, indústrias de compensados,

principais municípios com maior área florestal

móveis, celulose e papel e indústrias de produ-

plantada que compõem essa região (concentra-

ção de madeira sólida.

ção de 83,5%) pode-se citar Sengés, Jaguariaí-

Telêmaco Borba é o município detentor da
maior área com florestas plantadas do estado,
totalizando 73 mil ha plantados. Os municípios

tadas de 53 mil e 39 mil ha com florestas. Jaguariaíva, por sua vez, detém cerca de 34 mil

Campo Mourão

1.401

9.339

188

10.927

1,02%

Subtotal

1.401

9.339

188

10.927

1,02%

subdivisão adotada pela SEAB para o Paraná.

Curitiba

159.648

16.597

23.153

199.398

18,70%

Assim, constata-se que o eixo produtor de flo-

Guarapuava

50.870

14.037

9.592

74.499

6,99%

restas plantadas está concentrado na região

Irati

39.751

9.925

8.554

58.231

5,46%

Laranjeiras do Sul

12.241

8.229

3.565

24.035

2,25%

Pato Branco

39.732

6.913

2.948

49.594

4,65%

restais produtores e consumidores de madeira

Ponta Grossa

239.448

143.849

10.045

393.342

36,88%

em tora: Jaguariaíva-Arapoti, Telêmaco Borba,

União da Vitória

71.844

11.137

8.042

91.022

8,53%

Subtotal

613.535

210.687

65.900

890.121

83,46%

Paranaguá

2.065

65

484

2.615

0,25%

Subtotal

2.065

65

484

2.615

0,25%

Cianorte

8

6.310

34

6.352

0,60%

Paranavaí

238

13.690

471

14.400

1,35%

Umuarama

116

9.670

51

9.836

0,92%

Subtotal

362

29.670

556

30.588

2,87%

Apucarana

207

4.912

535

5.654

0,53%

Cornélio Procópio

3.645

13.880

535

18.060

1,69%

Ivaiporã

11.723

9.849

1.372

22.944

2,15%

Jacarezinho

6.563

19.714

1.323

27.599

2,59%

Londrina

276

6.062

98

6.437

0,60%

Maringá

9

5.968

126

6.103

0,57%

Subtotal

22.423

60.385

3.989

86.797

8,14%

Cascavel

6.880

12.199

744

19.823

1,86%

395

2.683

48

3.125

0,29%

6.425

6.698

55

13.177

1,24%

79

8.591

634

9.304

0,87%

Subtotal

13.779

30.170

1.481

45.430

4,26%

TOTAL

653.566

340.315

72.598

1.066.479

100,0%

61,3%

31,9%

6,8%

100,0%

-

CENTROOESTE

CENTROSUL

Ponta Grossa, Curitiba, Guarapuava e União da

ha com florestas plantadas, ocupando a quarta

Vitória.

posição neste ranking. Esta região abriga, en-

Observa-se que as demais regiões não são tão

tre outras indústrias, a de celulose, as maiores

LITORAL

representativas comparativamente à Centro-Sul

fábricas de papel imprensa e papel LWC (Light

no que se refere à presença de grandes maci-

Weight Coated) da América do Sul, pallets,

ços florestais. Porém, são importantes, visto que

molduras, painéis e componentes de portas de

NOROESTE

disponibilizam matéria-prima à indústria consu-

pinus, compensados, serrarias, briquetes e mó-

midora, a exemplo da região Oeste, que aten-

veis para exportação.

de à demanda do setor do agronegócio para a

A região metropolitana de Curitiba e os municí-

produção de energia na secagem de grãos, tais

pios de Ponta Grossa, Guarapuava e União da

como milho e soja.

Vitória detêm, em conjunto, 54,8 mil ha com flo-

%
TOTAL

cide com a distribuição dos principais polos flo-

a segunda e terceira posição, com áreas plan-

NÚCLEO REGIONAL
CORTE¹

Centro-Sul do estado (vide pág. 33), que coin-

de Sengés e Tibagi ocupam, respectivamente,

ÁREA FLORESTAL PLANTADA (ha)
REGIÃO

EUCALIPTO

plantadas por região e núcleo regional, conforme

Carneiro, Lapa e Guarapuava.

Área com Floresta Plantada por Macro Região do Estado do Paraná (2015)

PINUS

A tabela ao lado apresenta a área com florestas

va, Telêmaco Borba, Cerro Azul, Tibagi, General

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

NORTE

Dois Vizinhos
OESTE

Francisco Beltrão
Toledo

%
¹ Área em corte raso ou recém-plantada.
Fonte: IFPR (2015), adaptado por STCP (2017).
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PRODUTIVIDADE FLORESTAL

A produtividade florestal é medida pelo Incremento Médio Anual (IMA), que é a relação direta

O Brasil lidera o ranking mundial de produtividade

Os plantios com pinus e eucalipto no Paraná

de seus plantios florestais, principalmente pelas

apresentam valores médios de produtividade flo-

condições de clima e solo favoráveis à silvicultura,

restal cerca de 10% acima da média brasileira,

além de investimentos contínuos das empresas

tanto para o pinus quanto para o eucalipto, con-

do setor em tecnologia e aprimoramento de prá-

forme evidencia o gráfico a seguir.

ticas de manejo florestal.

entre o volume de madeira por unidade de área e o tempo (idade). Essa variável é influenciada por
diversos fatores, entre os quais se destacam as técnicas de manejo e material genético utilizados
e fatores do meio, tais como a precipitação, temperatura, além da textura e fertilidade natural dos

Incremento Médio Anual (IMA) de Pinus e Eucalipto no Brasil e Paraná (2016)

solos.
O Brasil é referência mundial em produtividade florestal de espécies de rápido crescimen45

madeira por unidade de área) e a menor rotação. Em 2016, os valores médios de produtividade

40

no Brasil informados pela IBÁ foram de 35,7 m³.ha/ano e 30,5 m³.ha/ano para eucalipto e pinus,
respectivamente (vide figura abaixo).

Evolução do Incremento Médio Anual no Brasil e Outros Players Mundiais
(2016)
40
35

Produtividade (m³.ha/ano)

to, como o pinus e o eucalipto, e apresenta, de modo geral, a maior produtividade (volume de

Produtividade (m³.ha/ano)

2.3
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PARANÁ

25
Pinus

20

Eucalipto

15
Fonte: IBÁ (2017) e Banco de Dados STCP (2017).
10
5

Como o estado possui a maior área plantada com pinus do país, os avanços tecnológicos no manejo

0

e no melhoramento genético para esse grupo de espécies se desenvolveram ao longo das últimas déBRASIL1

AMÉRICA DO SUL2

ESTADOS UNIDOS

ESCANDINÁVIA

cadas, contribuindo para ganhos expressivos de produtividade, apesar da estagnação na expansão de
novas áreas e da conversão para plantios com eucalipto.

Folhosas

Coníferas

¹ Dados do Brasil referem-se à eucalipto (folhosas) e pinus (coníferas).
² Dados da América do Sul não contemplam o Brasil
Fonte: IBÁ (2017), compilado e adaptado por STCP (2017).
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Assim, como observado para o pinus, o eucalipto também apresentou ganhos expressivos em produtividade florestal na última década, em função de avanços tecnológicos em manejo e melhoramento florestal.
Os plantios mais antigos não dispunham de técnicas ou material genético melhorado, comparativamente
aos plantios recentes, fato este que impacta positivamente na evolução dos níveis de produtividade.
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2.4

INVESTIMENTOS EM PESQUISA & INOVAÇÃO

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

2.5

ÁREA CERTIFICADA

Para atender à demanda crescente por ma-

com marcadores moleculares e o uso inten-

A certificação florestal visa atestar que a empresa submetida à este processo segue diretrizes

deira em tora de qualidade dos mais diver-

so de alta tecnologia para a mensuração das

pré-definidas quanto aos padrões de qualidade e sustentabilidade. A certificação é voluntária e

sos segmentos da cadeia produtiva florestal,

operações.

se baseia nos três pilares da sustentabilidade: ser ecologicamente correto, socialmente justo

a exemplo de madeira serrada, compensado,

Os investimentos no setor industrial são

e economicamente viável.

energia, painéis de madeira, carvão vegetal

mais complexos, pois dependem de poucos

A certificação florestal voluntária, em nível internacional, tem se desenvolvido desde a década de

e papel e celulose, será necessário obter ga-

fornecedores de maquinários pesados no

1980, contando, atualmente, com vários sistemas. Os mais abrangentes mundialmente em área

nhos em rendimentos florestais e industriais,

Brasil e exigem um nível elevado de inves-

certificada e capilaridade são:

bem como ampliar as áreas com florestas

timento. Sendo assim, a promessa para o

plantadas.

futuro está na transformação de subprodutos

As incertezas dos impactos que o crescimento populacional, e consequente aumento do consumo e escassez de recursos, podem provocar sobre a produção agrícola
e florestal, impõem desafios que poderão
ser respondidos por meio de investimentos
em pesquisa e inovação nos próximos anos.
Empresas com plantios florestais vêm utilizando novas tecnologias reconhecidas mundialmente, visando o aumento da produtividade
florestal e o melhoramento genético. Como
resultado, grande parte das florestas plantadas é originária de semente melhorada (pinus)

e resíduos do processo industrial em produtos
inovadores e renováveis.
Em nível nacional, as empresas associadas

I.

Forest Stewardship Council (FSC), ou Conselho de Manejo Florestal;

II.

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), antigo Pan European
Forest Certification (PEFC). No Brasil, este é representado pelo CERFLOR – Programa Na-

à IBÁ investiram, em 2015, o montante estimado de R$ 135 milhões em pesquisa e desenvolvimento florestal, além de investimentos
em P&D industrial.
Aportes financeiros em pesquisa e inova-

cional de Certificação Florestal;
III.

Adicionalmente existem diversos outros sistemas nacionais, a exemplo do Brasil (CERFLOR),
Suécia, Finlândia, Noruega, Alemanha, Inglaterra, EUA, Canadá, África do Sul, Indonésia,
Malásia, Nova Zelândia, Chile, Áustria, Gana, etc.

ção são de fundamental importância para
o desenvolvimento e disseminação de melho-

Outras iniciativas foram e continuam sendo desenvolvidas, em caráter governamental e não-

rias tecnológicas, principalmente, para o au-

governamental, para definir critérios e indicadores de sustentabilidade do manejo florestal (em

mento de produtividade e a redução de im-

florestas plantadas e nativas), a fim de proporcionar práticas florestais ecologicamente adequa-

pactos fitossanitários.

das, economicamente sustentáveis e socialmente justas.

e de plantios clonais de alta produtividade (eu-

As certificações apresentam-se como diferenciais competitivos no mercado florestal, pois a cres-

calipto e pinus), com adaptação e tolerância

cente pressão sobre as florestas nativas e a conscientização do consumidor final fazem com que

a fatores adversos de clima, solo, água, entre
outros.
Sob a vertente florestal, investimentos são observados no desenvolvimento de pesquisas
voltadas para a silvicultura, principalmente
para o desenvolvimento da mecanização das
operações, plantios clonais de alta produtividade, melhoramento genético tradicional e

a demanda mundial por produtos florestais certificados aumente. Por conseguinte, empresas

As associadas à APRE investiram em conjunto em 2016 o
montante de R$ 12 milhões em
pesquisa e inovação florestal,
com estimativa de investir mais
de R$ 64 milhões nos próximos
cinco anos (2017-2021).

que não possuem certificação tendem a perder a participação no mercado, principalmente
internacional, que está cada vez mais exigente quanto à responsabilidade sócio-ambiental. Através de governança corporativa exigida pela certificação, diversos outros benefícios secundários
podem ser gerados com a certificação florestal, como aumento de produtividade pela implantação das melhores práticas; melhoria de imagem corporativa para empresas do setor de base
florestal; garantia de origem do produto; responsabilidade social; e, eventualmente, preços diferenciados para os produtos certificados.
Das associadas da APRE, pelo menos 18 empresas possuem certificação CERFLOR e/ou FSC
(35% do número total das associadas).
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O PEFC, fundado em 1999, é uma organização internacional não governamental e sem fins lu-

65% da base florestal das associadas à APRE é certificada.

crativos que promove a sustentabilidade do manejo florestal por meio da certificação independente de terceiros. O mesmo baseia-se em critérios próprios definidos nas resoluções das Conferências de Helsinki e de Lisboa, de 1993 e 1998, sobre Proteção Florestal
na Europa. Seu principal objetivo é o reconhecimento dos diferentes sistemas dos países da

As empresas associadas à APRE detêm Unidades Florestais sob o escopo de Certificação Flores-

comunidade europeia.

tal com área total (plantada + nativa) de 583 mil ha, que representam 65% da área total em terras.

No Brasil, em 2016, a área total com florestas certificadas com florestas plantadas e nativas

Apresenta-se a seguir um breve descritivo sobre os certificados florestais mais relevantes para as

somou 2,71 milhões ha.

empresas florestais nacionais e com atuação no estado do Paraná: os selos de certificação FSC
e CERFLOR.

2.6

ÁREA PROTEGIDA

Forest Stewardship Council (FSC)
O FSC é uma organização internacional não-governamental, fundada em 1993, que
apenas acredita certificadoras em nível mundial, garantindo que os certificados obedeçam
a padrões específicos de qualidade. As certificadoras desenvolvem um método para certificação baseado nos Princípios e Critérios do FSC, adaptando-o para a realidade de cada

As empresas com floresta plantada estão entre as proprietárias de terra
que mais conservam florestas nativas no país, através do cumprimento
da legislação, além de iniciativas voluntárias de conservação ambiental.

região ou sistema de produção.
Dados de agosto de 2017 indicam que o Brasil possui 7,11 milhões ha certificados,
envolvendo 116 operações de manejo florestal, entre áreas com florestas nativas e plantadas, ocupando a sétima posição no ranking total com áreas certificadas no sistema
FSC. Na cadeia de custódia existem 1.029 certificados emitidos no Brasil. Esses certificados são mecanismos que possibilitam o rastreio de material certificado desde
a floresta até o produto final, garantindo que a madeira, fibra ou PFNM contido no produto
ou linha de produto possam ser rastreados até florestas certificadas.

A contribuição do setor de base florestal plantada no Paraná se dá pela preservação de recursos
florestais nativos, protegendo a biodiversidade (flora e fauna), solo, mananciais e demais recursos
hídricos. Esta dinâmica permite manter os processos ecológicos essenciais dos ecossistemas
existentes no estado.
Dentre as formas de preservação e proteção ambiental citam-se as Áreas de Preservação Permanente (APP), Reservas Legais (RL) e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs),
que estão regulamentadas pelas Leis federais nº 12.651/12 e nº 9.985/2000.

CERFLOR – Programa Nacional de Certificação Florestal / PEFC –

A participação das empresas associadas à APRE na manutenção dos recursos florestais nativos

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

e de sua biodiversidade no estado é significativa. Estas empresas preservam mais de 390 mil
ha com florestas nativas, o que representa 47% de ocupação da área total em terras sob sua
propriedade e 90% em relação à área plantada. Isso significa que para cada 100 ha de florestas

O CERFLOR visa a certificação do manejo florestal sustentável e da cadeia de cus-

plantadas, as empresas associadas à APRE possuem mais 90 ha de floresta de conservação. Tal

tódia de produtos florestais, conforme o atendimento de princípios, critérios e indica-

estatística evidencia a relevante contribuição ambiental das associadas à APRE, principalmente

dores aplicáveis em todo o país, os quais estão prescritos nas normas específicas

através de APP e RL, o que configura um dos maiores ativos de conservação privados do estado

e integradas ao Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e ao INMETRO.

do Paraná.

O CERFLOR é reconhecido internacionalmente pelo PEFC.
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A figura abaixo representa, de forma esquemática e comparativa, a proporção de proteção em áreas
nativas das associadas da APRE em relação ao tamanho do Parque Nacional do Iguaçu, referência da
preservação de florestas nativas do Paraná, bem como em relação com sua área plantada. A referida
ilustração ainda apresenta a proporção de estimativa total de área plantada e protegida no estado. Além
disso, a figura evidencia que a área protegida pelas empresas associadas da APRE é significativamente
superior à área do parque e relativamente próxima à área plantada destas empresas, confirmando a
sua alta contribuição na proteção de florestas nativas do estado. A área total com florestas nativas
protegidas no Paraná pelas empresas do setor de base florestal é quase seis vezes superior à área
do Parque Nacional do Iguaçu .

Para cada 100 hectares de florestas plantadas, as empresas associadas à APRE
possuem mais 90 hectares de áreas de conversação.

Figura Esquemática da Proporção de Proteção de Áreas Nativas pelas Associadas
da APRE
Parque Nacional do Iguaçu (170 mil ha)

Área Protegida pelas empresas APRE (390 mil ha)

Área Florestal Plantada pelas empresas APRE
(434 mil ha)

Área Protegida pelas empresas florestais
no Paraná (960 mil ha)

Área Florestal Plantada pelas empresas no Paraná
(1,07 milhão ha)
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3

MERCADO DE
BASE FLORESTAL
PLANTADA
A dinâmica entre a oferta e a demanda por qualquer produto pode ser entendida nas relações
observadas no mercado. Este capítulo apresenta inicialmente uma visão geral sobre a cadeia
produtiva de base florestal plantada no estado
do Paraná. Na sequência, apresenta-se a produção de madeira em toras da silvicultura no Brasil
com enfoque na produção no Paraná, além de
estatísticas dos principais produtos oriundos de
florestas plantadas, para produção, consumo e
comércio internacional (exportação, estados exportadores e países de destino).
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3.1

CADEIA PRODUTIVA DE BASE FLORESTAL
NO PARANÁ

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

Por sua vez, a biomassa, via de regra, representada por cavacos oriundos de processos florestais e/ou
madeireiros, é utilizada principalmente na geração de energia e atende aos mais diversos setores da economia, em especial do próprio setor florestal, para secagem de madeira e co-geração, ou do setor agropecuário, para secagem de grãos, produção de aves e alimentação de caldeiras frigoríficas. Os produtos
gerados ao longo da cadeia se destinam ao mercado consumidor no âmbito regional, estadual, nacional
e internacional.

A cadeia produtiva do setor de base florestal

da, energia e produtos de maior valor agre-

plantada no estado possui como ponto de

gado (piso de madeira sólida, portas e janelas,

partida os plantios florestais de pinus e eu-

molduras, entre outros). Assim, constitui uma

calipto. Apesar das florestas plantadas serem

estrutura de atividade econômica complexa e

fontes de produtos florestais madeireiros (PFM)

diversificada de produtos, segmentos, agen-

e não madeireiros (PFNM), neste documen-

tes econômicos e aplicações industriais.

to, o enfoque se dá sobre os PFM, os quais
fornecem como matéria-prima industrial madeira em tora de diferentes sortimentos para
a indústria de processamento.
A cadeia produtiva paranaense, com base
na silvicultura de pinus e eucalipto, é a mais
completa e que melhor representa o complexo florestal industrial, fornecendo toras para os
segmentos de celulose, papel, painéis re-

O Paraná destaca-se pela presença de grandes maciços florestais
de pinus, que são manejados tanto
para ciclos curtos (buscando maximizar a produção de madeira)
quanto para rotações mais longas,
destinados para o uso em multiprodutos.

constituídos, compensados, madeira serra-

Modelo Esquemático da Cadeia Produtiva de Base Florestal Plantada no Estado
do Paraná
FLORESTAS
PLANTADAS
(Pinus/Eucalipto)

Pasta de Alto rendimento
Papel
• Embalagem / Artefato de Papel

Energia

PFM

tria múltipla e diversificada no estado, conforme é possível observar na figura ao lado, a qual
apresenta, de forma esquemática, uma visão sintética da cadeia produtiva do setor florestal
paranaense.
A madeira em tora é classificada de acordo com os diferentes sortimentos (classes
de diâmetro), dependendo do uso ou processamento industrial a que se destina. Essa matéria-prima pode passar por diferentes processos de transformação e beneficiamento até chegar ao

Biomassa2

Estadual

Serraria

Madeira Serrada
• Tábua
• Viga
• Prancha
• Sarrafo

Internacional
• Pallet (embalagem)
• Madeira estrutural
• Outros

Lâmina
• Faqueada

• Torneada

Compensado
• Plastificado
• Naval

• Decoraivo
• Outros

PMVA3
• Piso/Deck
• Molduras
• Porta e Janela
• EGP
• Block e Blanck
• Outros
• Componente
para móveis/móveis

consumidor final, atendendo importantes setores da economia, tais como:

• ENTRE OUTROS.

Painel Reconstituído
• OSB
• MDF
• HDF
• MDP
Nacional

Laminação

segmentos de mercado. Este é um dos fatores chave para o desenvolvimento de uma indús-

• CONSTRUÇÃO CIVIL;

Processo

Madeira
em Tora

Assim, essa produção de diferentes sortimentos de madeira em tora atende aos diversos

• SETOR ENERGÉTICO;

MERCADO

Celulose

Biomassa /
Resíduos

• INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO;

INDÚSTRIA
DE BASE FLORESTAL

PFNM1

• INDÚSTRIA MOVELEIRA;

¹ PFNM: Produto Florestal Não Madeireiro, não contemplado neste estudo
² Biomassa: utilizada principalmente no agronegócio
³ PMVA: Produto de Maior Valor Agregado
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Nota: PFM: Produto Florestal Madeireiro
PFNM: Produto Florestal Não Madeireiro
Fonte: Elaborado por STCP (2017).
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A dinâmica entre a base da matéria-prima [florestas plantadas] e a indústria consumidora de ma-

Evolução da Produção de Madeira em Tora (Brasil e Paraná)

deira em tora e produtora dos produtos beneficiados ao consumidor é regida pelas relações entre a oferta e a demanda de mercado para cada produto em cada região. O equilíbrio resultante

PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA PLANTADA

destas forças de mercado depende diretamente da interação entre os diversos componentes,
que incluem, entre outros, o perfil, escala e distribuição e pacial e temporal dos maciços florestais
plantados, bem como dos segmentos de mercado e interdependência entre os agentes econô-

EVOLUÇÃO HISTÓRICA | BRASIL

micos (produtores e consumidores).
Na sequência estão apresentadas as estatísticas do mercado nacional e estadual de produtos

250

florestais, com o intuito de prover o setor com dados e informações que subsidiem a construção

150
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0

2006

2007

2008

[2006-2016]

A madeira em tora, principal matéria-prima industrial da cadeia produtiva de base florestal, é
proveniente principalmente de florestas plantadas de pinus e eucalipto, tanto no Brasil quanto no

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

+3,5% a.a

+41,7%

2015

2016

2015

2016

Paraná, estado onde quase a totalidade é oriunda desses grupos de espécies.
A produção nacional de madeira em tora proveniente de florestas plantadas atingiu 214,5 milhões
de m³ em 2016, sendo que em 2015 atingiu 208,9 milhões de m³. No Paraná, o ritmo de produ-

EVOLUÇÃO HISTÓRICA | PARANÁ

ção total de madeira em tora não foi afetado pela crise político-econômica nacional, apresentando
crescimento entre os anos de 2015 e 2016 (respectivamente 42,8 milhões de m3 e 46,8 milhões
de m³). Na última década, a produção passou de 27,6 milhões de m³ em 2006 para 46,8 milhões

50

de m³ em 2016 (taxa de crescimento de 5,4% ao ano e de 69,9% no período). Ainda em 2016, o

45

Paraná ficou no topo do ranking nacional de produção de madeira em tora, ultrapassando Minas
Gerais, que até 2015 era o estado responsável pelo primeiro lugar. O Paraná lidera na produção
de lenha, tora para papel e celulose, bem como tora para outros usos.
Os gráficos ao lado apresentam a produção total de madeira em tora por grupo de espécie e
sortimento em nível nacional e estadual.

milhões m³

3.2

PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA DA
SILVICULTURA

200

milhões m³

e delimitação destas estratégias e diretrizes setoriais.
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TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

+5,4% a.a.

+69,9%

49

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

Evolução da Produção de Madeira em Tora (Brasil e Paraná)

Evolução da Produção de Madeira em Tora (Brasil e Paraná)

PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA PLANTADA

PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA PLANTADA

DISTRIBUIÇÃO DAS
ESPÉCIES | BRASIL 2013

DISTRIBUIÇÃO DAS
ESPÉCIES | PARANÁ 2013

OUTRAS
3%

DISTRIBUIÇÃO DOS
SORTIMENTOS | BRASIL 2013

OUTRAS
6%

EUCALIPTO
77%

PINUS
20%

EUCALIPTO
47%

PINUS
47%

TOTAL

TOTAL

216,1milhões
m³

42,7 milhões
m³

VOLUME
EUCALIPTO

VOLUME
OUTRAS

VOLUME
PINUS

VOLUME
EUCALIPTO

VOLUME
OUTRAS

42,2 milhões m³

166,3 milhões m³

7,5 milhões m³

20,0 milhões m³

20,1 milhões m³

2,6 milhões m³

VOLUME
ENERGIA

VOLUME
PROCESSO

86,4 milhões m³

72,5 milhões m³

57,2 milhões m³

PINUS
18%

EUCALIPTO
47%

TOTAL
214,5 milhões
m³

PROCESSO
40%
PINUS
50%

TOTAL
46,8 milhões
m³

VOLUME
PINUS

VOLUME
EUCALIPTO

VOLUME
OUTRAS

VOLUME
PINUS

VOLUME
EUCALIPTO

VOLUME
OUTRAS

39,4 milhões m³

167,8 milhões m³

7,3 milhões m³

23,2 milhões m³

22,1 milhões m³

1,5 milhões m³

VOLUME
PROCESSO

12,3 milhões m³

11,9 milhões m³

18,5 milhões m³

DISTRIBUIÇÃO DOS
SORTIMENTOS | PARANÁ 2016
ENERGIA

SERRARIA/
LAMINAÇÃO

30%

TOTAL
214,5 milhões
m³

PROCESSO

SERRARIA/
LAMINAÇÃO
36%

TOTAL
46,9 milhões
m³

34%

VOLUME
ENERGIA

VOLUME
PROCESSO

VOLUME
SERRARIA/
LAMINAÇÃO

80,8 milhões m³

85,2 milhões m³

48,5 milhões m³

Fonte: IBGE (2017), compilado por STCP (2017).
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VOLUME
ENERGIA

VOLUME
SERRARIA/
LAMINAÇÃO

22%

ENERGIA
38%

SERRARIA/
LAMINAÇÃO
43%

TOTAL
42,7 milhões
m³

ENERGIA
29%

VOLUME
SERRARIA/
LAMINAÇÃO

OUTRAS
3%

EUCALIPTO
78%

TOTAL
216,1 milhões
m³

DISTRIBUIÇÃO DOS
SORTIMENTOS | BRASIL 2016

DISTRIBUIÇÃO DAS
ESPÉCIES | PARANÁ 2016

OUTRAS
4%

PROCESSO
28%

SERRARIA/
LAMINAÇÃO
26%

ENERGIA
40%

VOLUME
PINUS

DISTRIBUIÇÃO DAS
ESPÉCIES | BRASIL 2016

PROCESSO
34%

DISTRIBUIÇÃO DOS
SORTIMENTOS | PARANÁ 2013
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VOLUME
ENERGIA

VOLUME
PROCESSO

VOLUME
SERRARIA/
LAMINAÇÃO

14,0 milhões m³

15,9 milhões m³

17,0 milhões m3
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Mais de ¾ (77%) da madeira em tora produzida no Brasil em 2016 foi de eucalipto, e 40% do
volume produzido foi voltado à indústria de painéis reconstituídos e celulose (madeira de processo – retirada de plantios jovens em rotação entre seis e sete anos).

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

Localização Esquemática dos Principais Polos Florestais e Concentração
de Florestas Plantadas no Estado do Paraná

No Paraná, aproximadamente 50% da produção madeireira é proveniente de florestas de pinus e 36% do volume total atende aos segmentos de
serraria e de laminação.

Os segmentos de serraria e laminação utilizam toras com diâmetro principalmente acima de 18
cm, embora estes segmentos tenham apresentado tendência nos últimos anos de redução do
diâmetro mínimo da tora ao processamento. Toras de maior diâmetro (> 25 cm) são obtidas em
plantios maduros de pinus, em geral com manejo superior a 18-25 anos, ainda muito presentes
no Paraná. Entretanto, esses plantios de pinus com maior rotação vêm reduzindo desde 2013, o
que está associado principalmente a antecipações de corte raso por grandes empresas do setor.
Por outro lado, a participação da madeira para energia aumentou no estado entre 2006 e 2016,
o que pode estar relacionado à maior demanda pelo setor agrícola por este sortimento, devido às
safras recorde de grãos dos últimos anos no Paraná.

3.3

POLOS FLORESTAIS

O conceito de polo se dá pela dinâmica de mercado, em que se estabelece uma relação de
oferta e demanda por matéria-prima dentro de uma determinada região geográfica. No setor
de base florestal plantada no Paraná, é possível classificar seis polos florestais principais, que
estão macro delimitados esquematicamente na figura ao lado.

¹ Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba (RMC).
Fonte: Elaborado por STCP (2017).

A interface entre a produção e o consumo de madeira na região Centro-Sul do estado, que tem a
maior concentração de plantios florestais, permite definir os seguintes polos florestais:
• JAGUARIAÍVA-ARAPOTI;

• CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA;

• TELÊMACO BORBA;

• GUARAPUAVA; E

• PONTA GROSSA;

• UNIÃO DA VITÓRIA.

52

O polo de Jaguariaíva-Arapoti é um dos mais diversificados, abrigando as indústrias de celulose e papel
(C&P), serrado, compensado, moldura, painel reconstituído e móveis.
O polo de Telêmaco Borba é o maior polo produtor do estado e também se encontra amplamente diversificado industrialmente, com a madeira em tora direcionada principalmente para os segmentos de C&P,
serrarias, fábricas de compensados e de molduras.
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O polo de Curitiba e Região Metropolitana reúne principalmente empresas produtoras de madeira

A produção de celulose, papel e produtos de papel manteve-se praticamente estável entre 2004 e 2017,

em tora de pinus para os segmentos de painéis reconstituídos e de pisos de madeira, além de bioenergia

com pequenas oscilações, o que evidencia a solidez desta indústria no Paraná, com mercados já

industrial.

estabelecidos.

Por sua vez, o polo de Guarapuava tem sua produção florestal voltada principalmente à demanda de

A produção de móveis no estado, por sua vez, evidencia queda a partir de 2014. Isso se deve, em parte,

empresas de C&P, painéis reconstituídos e serrarias/beneficiadoras de madeira sólida da região.

ao efeito tardio do impacto da desaceleração na indústria da construção civil no país, atrelada à crise

rarias e o agronegócio.
De forma complementar, o polo de União da Vitória se caracteriza principalmente pela concentração
da indústria de lâminas e compensado, portas e esquadrias, além de pisos de madeira.

3.4

PRINCIPAIS PRODUTOS DE BASE FLORESTAL
PLANTADA
Esta seção apresenta as principais estatísticas disponíveis no mercado dos produtos florestais
madeireiros mais relevantes para o Brasil e para o Paraná. Primeiramente apresentam-se dados
sobre o movimento da produção física da indústria paranaense. Na sequência, evidenciam-se aspectos de mercado, os quais são apresentados para celulose, papel, serrado de pinus, compensado de pinus, painéis reconstituídos, portas, molduras e móveis de madeira, além de biomassa
florestal.

3.4.1

Síntese da Produção Física da Indústria de
Transformação no Paraná
O movimento de aumento ou redução da produção física da indústria de base florestal no Paraná é observado na figura a seguir (página 55). A produção, principalmente de serrados e compensados, apresentou evolução contínua desde 2009. Tal

político-econômica nacional. A efetiva instalação dos móveis acontece, via de regra, na fase final da obra.
Como a maturação dos empreendimentos imobiliários varia entre três e cinco anos entre o lançamento e
a sua conclusão, a produção e comercialização dos móveis apresenta este lapso de tempo. Assim, com
a queda acentuada da indústria da construção civil no Brasil, inclusive no Paraná, principalmente entre
2014 e 2015, somente nos próximos anos será possível verificar o efeito sobre a indústria de móveis.

Número Índice da Produção Física da Indústria de Transformação do Paraná,
por Atividade Industrial (2004-2017¹)

Índice (base: média de 2012 = 100)

O polo de Ponta Grossa concentra grandes empresas produtoras de painel reconstituído, além de ser-
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comportamento deve-se, em parte, ao aumento das exportações paranaenses
direcionadas principalmente ao mercado norte-americano, que, em 2009, iniciou

Celulose, papel e produtos de papel

processo de recuperação gradual da crise imobiliária mundial. Com a expansão das
exportações estaduais destes produtos de madeira nos últimos anos (2009-2016),
os níveis de produção do estado aumentaram, conforme evidencia a figura a seguir.
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Nota: Base fixa em 2012, sem ajuste sazonal
¹ Dados parciais com média até Set/2017
² Móveis em geral, incluindo madeira
Fonte: IBGE/IPARDES (2017), compilado por STCP (2017).
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Móveis²
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3.4.2
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Produção por Segmento

Síntese dos Indicadores de Mercado de CELULOSE (Brasil e Paraná)

Diante da diversidade da cadeia produtiva de base florestal plantada no Paraná, esta seção apresenta os principais dados e informações disponíveis para os produtos em evidência no estado.

PRODUÇÃO E CONSUMO DE CELULOSE
BRASIL

3.4.2.1 Celulose
20

A produção nacional de celulose entre 2006

de empresas que produzem celulose de fibra

e 2016 apresentou crescimento médio anual

curta e longa e pasta de alto rendimento.

expressivo de 5,3%, passando de 11 milhões t

Esse produto, na forma de polpa, é comer-

em 2006 para 19 milhões t em 2016, refletindo

cializado nos mercados doméstico e externo

aumento acumulado de 68% no período (vide

como celulose de mercado ou utilizado na

pág. 57). Este crescimento está relacionado

produção de papel por empresas integradas

ao start-up de novas fábricas de celulose no

do setor.

país, principalmente no Paraná, Maranhão e

A celulose é um dos principais produtos da

milhões t

A indústria brasileira de celulose compõe-se
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Mato Grosso do Sul, além de investimentos
realizados em fábricas já existentes.

[2006-2016]

florestal nacional, atendendo principalmente

No entanto, esse crescimento da produção

ao mercado internacional, visto que o Brasil é

não foi acompanhado pelo consumo apa-

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

o segundo maior produtor mundial de celu-

rente, que aumentou apenas 1,5% ao ano

Prod: +5,3% a.a. / Cons: +1,5% a.a

Prod: +67,9% / Cons: +16,5%

lose (2016-2017).

no período. Isso se deve ao fato de que a

cadeia produtiva do setor industrial de base

Algumas empresas líderes do mercado florestal paranaense são integralmente verticalizadas, desde a etapa de plantio florestal até a
fabricação de papéis e artefatos de madeira,

ampliou ex- pressivamente suas exportações

PARANÁ

nos últimos anos, orientando grande parte
da produção para esse mercado.
O Paraná, por sua vez, é responsável por cer-

ração adquirem celulose no mercado para su-

ca de 8% da produção nacional de celulose de

prir sua demanda industrial. Existem dois tipos

mercado, ou seja, não considerando a celulo-

de celulose que são empregados na produ-

se produzida pelas empresas integradas para

ção de papel: celulose de fibra longa (pinus)

o seu próprio consumo no processo de produ-

• Produção (2015): 1,4 milhão t;

e celulose de fibra curta (eucalipto).

ção de papel e derivados. O estado possui 37

•

no Brasil é de fibra curta, visto que a maioria
das empresas atuantes no setor está voltada

empresas ativas que produzem celulose, localizadas nos municípios de Telêmaco Borba,
Ortigueira, Guarapuava, Sengés, entre outros.

•

37 empresas ativas (2016);

•

Principais municípios produtores: Telêmaco Borba, Ortigueira, Guarapuava, Sengés, Curitiba,
Araucária, Piraí do Sul, Arapoti, Jaguariaíva e Turvo;

Paraná é responsável pela produção de 8% de celulose de mercado do total nacional (2015);

• Estado abriga uma das maiores fábricas de celulose do mundo;
• 8º maior exportador nacional (2016).

à produção deste produto.
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Consumo

indústria nacional ganhou competitividade e

enquanto empresas de pequeno porte de ope-

Aproximadamente 85% da celulose produzida

Produção
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Síntese dos Indicadores de Mercado de CELULOSE (Brasil e Paraná)

CELULOSE

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2011

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE DE CELULOSE

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2016
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16

4%

19%

20%
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TOTAL
BRASIL 2011
US$ 5,0
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BA

OUTROS

34%

TOTAL
BRASIL 2016
US$ 5,6
bilhões

6%
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10%

RS
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11%

MS

0

MS

17%

17%

8%

ES

25%

[2006-2016]

Volume (milhões t)

Valor (bilhões US$)

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Vol: +8,1% a.a. / Valor: +8,4% a.a.

Vol: +117,0% / Valor: +124,4%

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2011
PORTUGAL
4%

PARANÁ

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2016
TURQUIA

OUTROS

2%
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SÍRIA

CHINA

3%

45%
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6%
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14

100

0

0
2012

Volume (mil t)

2015

Valor (milhões US$)
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2016

2017

Valor (milhões US$)

5%

CHINA
10%

TOTAL
PR 2011
US$ 4,9
milhões

PAÍSES
BAIXOS
6%

ÁFRICA
DO SUL
26%

1

¹ Estimativa STCP
Fonte: IBÁ, BRACELPA, IBGE, SINPACEL e MDIC (2017), compilado por STCP (2017).
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TOTAL
PR 2016
US$ 309 milhões
(8º maior)
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O valor das exportações nacionais de celulose em 2016 totalizou US$ 5,6 bilhões (13,6 milhões t),

no Brasil é pulverizada. Somente no estado do Paraná existem mais de mil empresas dispersas em mu-

enquanto a importação atingiu apenas US$ 282 milhões, gerando saldo comercial positivo expressivo

nicípios como Telêmaco Borba, Sengés, Curitiba, Araucária, Piraí do Sul, Arapoti, Jaguariaíva, Turvo, Ponta

de US$ 5,3 bilhões. Estima-se que, em 2017, as exportações brasileiras do produto totalizem US$ 6,2

Grossa, Londrina e Maringá.

bilhões (13,9 milhões t) e as importações sejam da ordem de US$ 189 milhões (268 mil t), resultando em
saldo comercial estimado de US$ 6,0 bilhões.

21% da produção nacional de papel tem origem no Paraná. São mais de mil empresas em operação. O estado é o segundo maior exportador desse produto.

O Paraná é o oitavo maior exportador de celulose do Brasil.
As exportações paranaenses de celulose ganharam expressividade em 2016, com a ampliação da capaci-

Síntese dos Indicadores de Mercado de PAPEL (Brasil e Paraná)

dade produtiva do segmento a partir do start-up de fábrica de grande porte no estado. A exportação de celulose saltou de 12 mil t em 2015 (US$ 2,1 milhões) para 670 mil t em 2016 (US$ 309,0 milhões). Estima-se

PRODUÇÃO E CONSUMO DE PAPEL

que, em 2017, as exportações paranaenses de celulose totalizem 889 mil t (US$ 456,1 milhões).
As exportações paranaenses atendem principalmente países da Ásia e da Europa (2016), sendo a China o

BRASIL

principal destino, com cerca de ¾ do valor das exportações. Os principais players produtores de celulose
estão localizados na mesorregião Centro-Oriental do estado, que compreende os municípios de Telêmaco
12

milhões t

Borba, Ortigueira, Piraí do Sul, Sengés, Jaguariaíva, Arapoti e Ponta Grossa.

3.4.2.2 Papel

10
8
6
4
2
0
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2013

2014

2015

2016

Da mesma forma que o observado para a indústria

Entre 2006 e 2016, a produção brasileira de pa-

de celulose, a de papel também apresenta gran-

pel aumentou 1,7% ao ano e 18,5% no período,

de destaque no volume produzido no setor flores-

passando de 8,7 milhões t em 2006 para 10,3

tal brasileiro. Entretanto, seus produtos atendem

milhões t em 2016 (gráfico pág. 61). O consumo

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

principalmente ao mercado doméstico. O Brasil

aparente de papel no país, por sua vez, passou

Prod: +1,7% a.a. / Cons: +1,5% a.a.

Prod: +18,5% / Cons: +15,8%

é o oitavo maior produtor mundial de papel e a

de 7,7 milhões t em 2006 para 8,9 milhões de t

indústria está concentrada principalmente nos es-

em 2016, o que evidencia crescimento de 1,5%

tados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio

ao ano e de 15,8% no período, comportamento

Grande do Sul, Bahia e Espírito Santo. O papel

bem próximo ao da produção. Desta forma, 86%

produzido no país tem como matéria-prima a ma-

da produção nacional de papel (2016) está voltada

deira oriunda de florestas plantadas cuja fibra pode

para o próprio consumo doméstico.

ser reciclada, retornando ao ciclo produtivo indus-

milhões t em 2015, o que representa expressivos

são os destinados para produção de embalagem,

•

1.026 empresas (2016);

•

Principais municípios produtores: Telêmaco Borba, Sengés, Curitiba, Araucária, Piraí do Sul, Arapoti,

imprensa, entre outros. Em volume, a produção
nacional concentra-se principalmente em embala-

Produção (2015): 2,16 milhões t;

vel participação do estado no cômputo geral. Dife-

•

Paraná responde pela produção de 21% do total da produção nacional de papel (2015);

rente do observado com a produção de celulose,

•

Sede da maior empresa produtora e exportadora de papéis do Brasil (2016);

•

2º maior exportador nacional (2016).

que é mais concentrada em alguns poucos grupos

gens (~50%) e imprimir/escrever (~25%).

empresariais verticalizados, a produção de papel

60

Jaguariaíva, Turvo, Ponta Grossa, Londrina e Maringá (2016);
•

21% do total nacional, evidenciando a considerá-

impressão e escrita, fins sanitários, papel-cartão,

Consumo

PARANÁ

O Paraná foi responsável pela produção de 2,16

trial após o consumo. Os principais tipos de papéis

Produção

[2006-2016]
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE DE PAPEL

PAPEL
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TAXA PERÍODO

Vol: +0,6% a.a. / Valor: +2,1% a.a.

Vol: +5,7% / Valor: +22,8%
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3%

3%

TOTAL
BRASIL 2011
US$ 2,2
bilhões
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5%

SC
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10%
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13%

57%

46%

TOTAL
BRASIL 2016
US$ 1,9
bilhão

PR

Valor (bilhões US$)

TAXA ANUAL

OUTROS

SC
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[2006-2016]
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8%

1%

SINGAPURA

SINGAPURA

OUTROS

8%

16%

OUTROS

13%

41%

CHINA

COLÔMBIA

4%

TOTAL
PR 2011
US$ 462
milhões

CHINA

0,0

35%

TOTAL
PR 2016
US$ 563 milhões
(2º maior)

18%

1

ARGENTINA

[2006-2016]

Volume (mil t)

Valor (bilhões US$)

22%

ARGENTINA

28%

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Vol: +1,9% a.a. / Valor: +6,7% a.a.

Vol: +20,7% / Valor: +90,8%
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¹ Estimativa STCP
Fonte: IBÁ, BRACELPA, IBGE, SINPACEL e MDIC (2017), compilado por STCP (2017).
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Em 2014, o consumo nacional de papel atingiu

ao ano anterior, quando fechou em US$ 738,5 mi-

Entre 2006 e 2016, a produção brasileira de serrado caiu de 9,1 milhões m³ em 2006 para estimados

94% da produção. Com a crise econômica a partir

lhões, equivalente a 687,8 mil t (2016).

7,25 milhões m³ em 2016, redução de 2,2% ao ano e de 20,1% no período (vide pág. 66). Nos últimos anos

Por sua vez, o Paraná é o segundo maior ex-

tem sido observada redução no número de serrarias em operação no país. Devido à crise econômica

de 2014, houve retração da demanda no mercado doméstico e desvalorização do Real frente ao

portador de papel do Brasil. O volume exporta-

Dólar Americano, quando as exportações ga-

do do produto pelas empresas do estado cresceu

nharam espaço no segmento de papel. O valor

de 466,0 mil t em 2006 (US$ 295,1 milhões) para

das exportações aumentou de US$ 1,52 bilhão

desde 2014, diminuiu o volume de consumo nacional e, consequentemente, os níveis de produção e venda de produtos de madeira no mercado interno. As serrarias buscam, desde então, redirecionar a maior
parte de sua produção ao mercado externo.

562,6 mil t em 2016 (US$ 563,1 milhões), com

em 2006 (2,0 milhões t) para US$ 1,87 bilhão em

aumento em valor de 6,7% ao ano e de 91% no

2016 (2,1 milhões t), registrando crescimento de

Síntese dos Indicadores de Mercado de SERRADO DE PINUS (Brasil e Paraná)

período. Estima-se que as exportações parana-

2,1% ao ano e 22,8% acumulado no período. As

enses do produto atingiram US$ 525,9 milhões

importações brasileiras do produto apresentam

e 531,7 mil t em 2017.

volumes inexpressivos e têm se mantido em baixa

PRODUÇÃO E CONSUMO DE SERRADO DE PINUS

As exportações paranaenses de papel aten-

nos últimos anos, com queda de 3,3% ao ano em

dem principalmente países da América Latina

volume e de 2,1% ao ano em valor.

BRASIL

e da Ásia, sendo a Argentina o principal destino

Para 2017, estimativas indicam exportações

para a celulose, os principais players de papel

equivalente a 2,1 milhões t, enquanto as importa-

também estão localizados na mesorregião Centro-

ções evidenciam perspectiva de queda da ordem

Oriental do estado.

de 21% em volume e 23% em valor em relação

3.4.2.3 Serrado de Pinus

Volume (milhões m³)

(22% das exportações). Assim como observado

nacionais de papel da ordem de US$ 1,90 bilhão,
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A região Sul do Brasil, em particular o estado do Paraná, destaca-se pela tradição e atuação marcante da

2007
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2011

2013

2014

Produção

[2006-2016]

indústria de serrados de pinus. Essa indústria está amplamente difundida e intrínseca em diversos polos

2012

2015

20161
Consumo

florestais nas regiões Centro-Sul do estado, visto que o pinus é manejado, via de regra, para seu uso múl-

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

tiplo, gerando sortimento adequado a esta indústria de serrado.

Prod: -2,2% a.a. / Cons: -3,6% a.a

Prod: -20,1% / Cons: -30,8%

O serrado de pinus atende principalmente aos segmentos nacionais de construção civil, móveis e embalagens, além da exportação.

Em nível nacional, a maioria dos produtores está representada por serrarias de pequeno a médio porte,
muitas com perfil familiar. Poucas são as serrarias de grande porte com acesso a capital e tecnologia
em estado da arte. Nos últimos anos, devido à retração econômica do país, as serrarias têm apresentado
dificuldades em comercializar seus produtos no mercado interno, buscando direcionar grande parte da
sua produção ao mercado internacional.

64

PARANÁ
•

Principais municípios produtores: Guarapuava, Telêmaco Borba, Jaguariaíva e União da Vitória (2016);

•

Segmento com empresas dispersas geograficamente;

•

2º maior exportador nacional (2016);

•

52% da produção de madeira em tora de pinus destinada a serrados e lâminas do Brasil é do Paraná
(2015).
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE DE SERRADO DE PINUS
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Vol: -0,4% a.a. / Valor: +0,4% a.a.

Vol: -4,1% / Valor: +3,6%
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TOTAL
PR 2016
US$ 137 milhões
(2º maior)

TOTAL
PR 2011
US$ 70
milhões
MÉXICO

VIETNÃ

MÉXICO

4%

26%

CHINA

CHINA

18%

TAXA ANUAL

39%

VIETNÃ

4%

[2006-2016]

14%

EUA

EMIRADOS
ÁRABES

0

3

OUTROS

13%

¹ Estimativa ABIMCI
² Estimativa STCP
Fonte: ABIMCI, IBGE e MDIC, compilado por STCP (2017).
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Diante da desvalorização cambial do Real frente

principais destinos das exportações paranaenses

O compensado apresenta ampla aplicação na construção civil, indústria naval, moveleira e até mes-

ao Dólar Americano entre 2014 e 2016, somada

de madeira serrada de pinus. Destaca-se, ain-

mo automotiva (revestimentos internos de veículos de transporte). A produção de compensado de pinus

à forte redução no consumo doméstico, muitas

da, o México, que ampliou de forma expressiva

é tradicional no Brasil e seu comércio sempre esteve mais orientado à exportação do que ao mercado

empresas intensificaram suas exportações de

a importação do produto paranaense nos últimos

doméstico. Os principais tipos de compensado produzidos no Brasil são o plastificado, o naval e o

madeira serrada e beneficiada. Exemplo dis-

cinco anos, passando de 4% em 2011 para 26%

decorativo, sendo o plastificado o mais utilizado, principalmente na construção civil.

so foi o ocorrido com o serrado de pinus, que

do valor total em 2016. Os principais players

registrou exportações recordes, superando os

de madeira serrada estão bem dispersos, mas

patamares até então destacáveis de 2006 e

estão concentrados principalmente nos locais

2007. As exportações brasileiras do produto su-

com maiores maciços de pinus, ou seja, nas

biram de US$ 275 milhões em 2006 para US$

mesorregiões Centro-Oriental, Metropolitana de

361 milhões em 2016, evidenciando crescimen-

Curitiba e Sudeste do estado.

to de 2,8% ao ano e de 31,2% no período. O

A indústria brasileira de compensado foi impactada pela crise econômica mundial (2007-2009), que afetou a economia de diversos países, incluindo a dos Estados Unidos, principal destino das exportações
brasileiras deste produto. Como consequência, a produção nacional do compensado de pinus reduziu
em 2007, com recuperação a partir de 2010. Em 2016, a produção atingiu 2,3 milhões de m³, com
queda de 0,3% ao ano em volume entre 2006 e 2016.

No final do primeiro semestre de 2017, o setor

aumento em volume foi ainda mais expressivo:

Síntese dos Indicadores de Mercado de COMPENSADO DE PINUS (Brasil e Paraná)

florestal madeireiro brasileiro conquistou impor-

3,4% ao ano e 40% no período. Estima-se que

tante vitória, quando foi anunciado pelo gover-

as exportações nacionais do produto somarem

PRODUÇÃO E CONSUMO DE COMPENSADO DE PINUS

no norte-americano, após o término da revisão

a US$ 377 milhões em 2017.

anual do Sistema Geral de Preferências (SGP), a
renovação do limite de competitividade para ma-

por sua vez, não são relevantes, apresentando

deira serrada de pinus perfilada. Com tal decisão,

queda de 15,6% ao ano em volume e de -4,4%

as exportações brasileiras desse produto, destina-

ao ano em valor. Em 2016, foram importados

das ao mercado americano, prosseguirão sem a

apenas 7,5 mil m³ do produto. Para 2017, a es-

incidência de imposto de importação, que estava

timativa é que o total das importações nacionais

previsto em 3,2% caso não fosse obtida a reno-

do produto totalizaram cerca de 8,0 mil m³.

vação deste benefício. Essa conquista é mérito da
união do setor florestal madeireiro nacional, em

Entre os estados exportadores de serrado de

conjunto com a ABIMCI, e traz impacto positivo

pinus, o Paraná se consolida na segunda posição,

às exportações nacionais do produto aos EUA,

atrás somente de Santa Catarina. O estado apre-

BRASIL

Volume (milhões m³)

As importações brasileiras do serrado de pinus,

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

como indicado, os maiores importadores de ma-

sentou hiato no crescimento das exportações enmesmos patamares de 2006.
Os EUA se mantêm na liderança no ranking dos

2007

2008

2009

2010

2011

[2006-2016]

deira serrada de pinus do Brasil. Esse tratamento

tre 2009 e 2012, voltando a crescer, atingindo os

2006

2012

2013

2014

Produção

2015

20161
Consumo

duty-free é específico para a madeira perfilada de

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

coníferas (NCM 4409.10.05) e tem vigência até

Prod: -0,3% a.a. / Cons: +1,3% a.a

Prod: -3,2% / Cons: +14,2%

2022.

PARANÁ

3.4.2.4 Compensado de Pinus
Assim como observado para a madeira serrada de pinus, as empresas de compensado estão sediadas
notadamente na região Sul do país, mais precisamente no Paraná e Santa Catarina, uma vez que a
principal fonte de matéria-prima (pinus) é mais profusa nestes estados.
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•

Principais municípios produtores: Guarapuava, Imbituva, Palmas, Clevelândia, União da Vitória e Bituruna;

•

Principal produtor e exportador nacional (2016);

•

52% da produção de madeira em tora de pinus destinada a serrados e lâminas do Brasil é do Paraná
(2015).
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE DE COMPENSADO DE PINUS

COMPENSADO DE PINUS

BRASIL

438

477
422
360

1.500

279

325

372

438

398

434

600
500

418

400
300

1.000

1.435

1.501

1.118

1.095

935

1.063

1.164

1.272

1.449

1.730

2.008

500

200

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172

0

100

Valor (milhões US$)

2.000

523

1.877

Volume (mil m3)

2.500

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2011

RO

1,0%

PR

72,1%
Volume (mil m )

OUTROS

RO

0,6%

1%

TOTAL
BRASIL 2011
US$ 325
milhões

SC

26,3%

0

[2006-2016]

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2016

TOTAL
BRASIL 2016:
US$ 418
milhões

SC

26%

PR

73%

Valor (milhões US$)

3

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Vol: -0,8% a.a. / Valor: -0,5% a.a.

Vol: -7,8% / Valor: -4,5%

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2011

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2016

PARANÁ
EUA

324

366

348

322

297

1.200

273
244

1.000

316

288

350

304

300

234

250

185

800

200

1.433

1.267

1.057

921

832

771

1.091

200

667

100
742

400
744

150
1.030

600
1.404

Volume (mil m3)

1.400

400

0

50

Valor (milhões US$)

1.600

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9%

OUTROS

REINO UNIDO

BÉLGICA

BÉLGICA
19,4%

ITÁLIA

5%

38,1%

12,2%

OUTROS

12%

TOTAL
PR 2011
US$ 234
milhões

REINO
UNIDO

ITÁLIA

0
2006

ALEMANHA

0,4%

32%

TOTAL
PR 2016
US$ 304 milhões
(1º maior)

18%

5,1%

20172

EUA

[2006-2016]

Volume (mil m )
3

Valor (milhões US$)

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Vol: -1,0% a.a. / Valor: -0,6% a.a

Vol: -9,8% / Valor: -6,3%
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24%

ALEMANHA

24,6%

¹ Estimativa ABIMCI
² Estimativa STCP
Fonte: ABIMCI e MDIC, compilado por STCP (2017).
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Apesar da queda no consumo doméstico de com-

paranaenses de compensado de pinus totaliza-

pensado de pinus entre 2014 e 2015 no Brasil, a

ram 1,43 milhão (US$ 365,8 milhões).

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

3.4.2.5 Painéis Reconstituídos de Madeira

produção se manteve em níveis estáveis, sendo
direcionada principalmente ao mercado externo,
No Brasil, os chamados painéis reconstituídos de madeira são compostos por cinco grupos de produ-

O Paraná responde por 73% do total das exportações de compensado de pinus do Brasil.

concentrando nos Estados Unidos, quando este
país mostrou sinais de recuperação da crise imobiliária e econômica.

tos: Medium Density Fiberboard (MDF); High Density Fiberboard (HDF); Medium Density Particleboard
(MDP); Oriented Strand Board (OSB); e chapa dura, também conhecida como Hardboard.

As exportações brasileiras de compensado de

Estes produtos consomem como matéria-prima a madeira em tora oriunda de florestas plantadas, tanto

pinus passaram de 1,88 milhão m³ em 2006 para

de pinus, quanto de eucalipto. Tradicionalmente no Brasil, estes produtos estiveram orientados ao mer-

1,73 milhão de m³ em 2016, com queda de 0,8%

Os EUA e o Reino Unido foram os principais des-

cado doméstico, com exportação insignificante. Porém, essa tendência mudou nos últimos cinco anos.

ao ano e -7,8% no período. Em valor, a redução

tinos das exportações paranaenses de compen-

A figura a seguir apresenta alguns dos principais indicadores de mercado para os painéis reconstituídos,

foi de 0,5% ao ano e -4,5% no período. Estima-

sado de pinus em 2016. É notável o aumento da

com estatísticas para o Brasil e para o Paraná.

-se que em 2017 as exportações nacionais do

participação dos EUA na importação do produto

produto somarem 2,0 milhões m³, o equivalente

entre 2011 e 2016, que passou de 0,4% para

a US$ 523,4 milhões.

24,3%, em função, entre outros, do processo

Síntese dos Indicadores de Mercado de PAINÉIS RECONSTITUÍDOS (Brasil e Paraná)

de recuperação do mercado imobiliário do país.

Diante da sobre oferta do produto no mercado in-

PRODUÇÃO E CONSUMO DE PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

A participação do compensado de pinus para-

ternacional (2015-2016), o preço do compensado

naense é marcante também na Europa, aten-

começou a cair. Como muitas empresas nacionais

dendo em 2016 principalmente países como

enfrentaram dificuldades na venda do produto no

BRASIL

obrigadas a aceitar preços abaixo dos vivencia-

Entretanto, o volume total anual permitido de

dos no período pré-crise brasileira. Isso justifica,

importação pela União Europeia, sem a incidên-

em parte, o aumento das exportações em volume

cia de imposto em 2017, foi de 650.000 m³. Em

e a queda em valor, tanto nas estatísticas nacio-

cada início de ano, o Brasil possui esse saldo

nais, quanto nas estaduais.

isento de taxação, e à medida que o compensa-

Volume (milhões m3)

Bélgica, Alemanha, Itália, Dinamarca e Holanda.

mercado interno por conta da crise, estas foram

do de pinus é nacionalizado no continente euro-

As exportações do produto pelo Paraná apre-

peu, esse volume é reduzido. Quando atingido,

sentaram comportamento similar às exportações

a quota, o produto brasileiro passa a ser taxado

brasileiras a partir de 2010. O estado é o maior

mente com Santa Catarina, estes estados responderam por quase a totalidade (99%) das

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produção

[2006-2016]

titividade e inibe, de certa forma, o aumento das

responsável por 73% do total nacional. Junta-

2
1
0
2006

em 7%. Essa barreira tarifária reduz sua compe-

exportador de com- pensado de pinus do país,

9
8
7
6
5
4
3

2015

2016

Consumo

exportações nacionais e paranaense ao conti-

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

nente Europeu.

Prod: +5,1% a.a. / Cons: +3,8% a.a.

Prod: +64,7% / Cons: +44,6%

exportações em 2016. Em 2006, as empresas

No estado do Paraná, assim como no caso dos

paranaenses exportaram 1,40 milhão m³ (US$

serrados, os principais players de compensa-

324 milhões), reduzindo para 1,27 milhão m³ em

do estão dispersos geograficamente, mas com

2016 (US$ 304 milhões), equivalente à queda

certa concentração nas mesorregiões Centro-

•

Principais municípios produtores: Piên, Jaguariaíva, Araucária, Guarapuava e Ponta Grossa;

de 1,0% ao ano em volume e 0,6% ao ano em

-Oriental, Metropolitana de Curitiba e Sudeste

•

2º maior exportador nacional (2016);

valor. Estima-se que, em 2017, as exportações

do estado.

•

62% da produção de madeira em tora de pinus destinada a celulose e painéis do Brasil é do Paraná (2015);

•

Abriga a segunda maior empresa produtora de painéis de MDF do mundo.
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE DE PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

BRASIL

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2011
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Valor (milhões US$)
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Volume (mil m3)
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8%

MG

1%
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0%

11%

SP
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38%

56%

SC
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TOTAL
BRASIL 2011
US$ 94
milhões

5%

PR

20%
Volume(mil m3)

OUTROS

0%

11%

0

[2006-2016]

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2016

TOTAL
BRASIL 2016:
US$ 277
milhões

16%

PR

34%

Valor (milhões US$)

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Vol: +8,6% a.a. / Valor: +5,5% a.a.

Vol: +129,0% / Valor: +71,0%

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2011

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2016

PARANÁ
OUTROS
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350
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58

57

200

37
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316

67

2009

40
202
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61

61

167

0
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48
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300
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Valor (milhões US$)

95

101

400
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Volume (mil m3)

500
450

OUTROS

16%

120

31%

CHINA

BOLÍVIA

MÉXICO

42%

7%

37%

TOTAL
PR 2011
US$ 19
milhões

CHILE
10%

TOTAL
PR 2016
US$ 95 milhões
(2º maior)
COLÔMBIA

0
2012

[2006-2016]

2013

2014

Volume(mil m3)

2015

2016

Valor (milhões US$)

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Vol: +8,8% a.a. / Valor: +5,0% a.a.

Vol: +132,0% / Valor: +62,6%
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12%

6%

20171

URUGUAI
12%

CHILE

ARGENTINA

7%

13%

¹ Estimativa STCP
Fonte: IBÁ, ABIPA, MDIC, compilado por STCP (2017).
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CHINA

PERU

7%
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Os painéis reconstituídos têm sido cada vez mais

no período. As exportações em valor cresceram

aceitos no mercado nacional devido sua apli-

5,5% ao ano e 71% no período. Estima-se que as

cabilidade, fazendo com que o produto seja

exportações brasileiras dos painéis reconstituídos

substituto de outros produtos madeireiros, a

somaram 1,42 milhão m³ em 2017, o equivalente

exemplo do compensado para uso moveleiro. A

a US$ 328 milhões.

indústria de painéis reconstituídos utiliza como

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

3.4.2.6 Portas de Madeira

O segmento de portas de madeira é um dos

pela indústria da construção civil, a qual é movi-

mais competitivos entre os de Produtos de

mentada principalmente por programas habita-

Maior Valor Agregado (PMVA) da madeira. A

cionais e de infraestrutura (governo e investimen-

porta de madeira adquiriu o status de produto

to privado). Diante da retração econômica no

diferenciado no mercado a partir da publicação,

país, o setor de construção civil reduziu drasti-

em 2011, da Norma Brasileira NBR 15.930 (Por-

camente suas atividades, com taxa real negativa

tas de madeira para edificações). Esta norma

de crescimento desde 2014, o que tem reper-

e 2016 houve queda na produção e na demanda

foi desenvolvida no Comitê Brasileiro da Madei-

cutido em todos os segmentos dependentes de

doméstica, provocada, principalmente, pelo de-

ra ABNT/CB-31 pela Comissão de Estudos de

sua dinâmica. O segmento de portas, bem como

Portas de Madeira CE-12, com envolvimento

outros segmentos madeireiros, também sentiu o

direto e trabalho coordenado pela Associação

impacto negativo.

matéria-prima a fibra de espécies plantadas,
principalmente de pinus e de eucalipto, além do

Os principais produtores de painéis
reconstituídos estão localizados na
região Sul e Sudeste do Brasil, sendo
o estado de São Paulo o maior exportador do produto, seguido pelo Paraná.

paricá plantado.
A produção nacional de painéis reconstituídos
aumentou até 2014 devido à crescente demanda brasileira pelo produto. No entanto, em 2015

saquecimento nos níveis de consumo nacional e

No Paraná, os principais players produtores de

pela instabilidade político-econômica no país. Ain-

painéis reconstituídos estão concentrados nas

da assim, a produção expandiu de 4,4 milhões

mesorregiões Metropolitana de Curitiba e Centro-

m³ em 2006 para expressivos 7,3 milhões m³ em

-Oriental, que abrangem municípios como Piên,

2016, sendo a maior parte desta produção de

Araucária, Jaguariaíva e Ponta Grossa.

MDF e MDP. Quase 90% da produção nacional

Brasileira da Indústria de Madeira Processada

trução civil somente ocorre na fase final, de

termos adotados na classificação e nomenclatu-

acabamento, e o período de maturação dos

ra de portas destinadas a edificações e especi-

de painéis reconstituídos é voltada ao consumo

As exportações paranaenses deste grupo de pro-

fica os requisitos para o perfil de desempenho e

doméstico, ou seja, as exportações deste gru-

dutos saltaram de 184 mil m³ (US$ 59 milhões)

a respectiva classificação de portas de madeira

po de produtos não são tão expressivas no Brasil,

em 2006 para 428 mil m³ (US$ 95 milhões) em

para edificações de acordo com o nível de de-

comparativamente aos demais produtos de madei-

2016, refletindo crescimento de 8,8% ao ano em

sempenho de ocupação e uso. Além disso, es-

ra. Porém, essa tendência tem se alterado grada-

volume e de 5,0% ao ano em valor. Em 2017, es-

pecifica requisitos adicionais de desempenho e

tivamente, visto que tal segmento tem expandido

tima-se que as exportações paranaenses deste

de instalação/manutenção.

suas exportações (vide pág. 75).

grupo de produtos totalizaram 450 mil m³ (US$
101 milhões).

Como a instalação de portas em obras de cons-

Mecanicamente (ABIMCI). Esta norma define os

empreendimentos imobiliários gira em torno de
quatro anos, entre lançamento e término, observa-se essa lacuna de tempo entre a produção e
o consumo/venda das portas. Assim, qualquer
efeito da conjuntura macroeconômica, seja ele
positivo ou negativo, somente será refletido nos
indicadores de portas após esse período. Em

Com isso, as portas de madeira ganharam posi-

função disso, eventual sinal de melhoria no setor

ção de destaque na obra como item de design

de construção civil que possa ocorrer a partir de

de painéis reconstituídos no mercado nacional de-

Em 2016, o Paraná exportou principalmente para

do imóvel, agregando valor ao produto e im-

2018 poderá impactar positivamente o segmen-

vido à conjuntura econômica favorável, principal-

o México (37%), China e países do Mercosul. Se-

portância na cadeia produtiva.

to de portas de madeira no país apenas a partir

mente na construção civil, que fomenta a indústria

gundo a Associação Mexicana dos Importadores

moveleira, principal consumidora de painéis. En-

de Madeiras (IMEXFOR), aquele país é deficitário

tretanto, com a desaceleração da economia bra-

em espécies de coníferas (pinus). Sendo assim,

sileira a partir de 2014, muitas empresas come-

como um dos principais exportadores de móveis

çaram a redirecionar o produto para o mercado

do mundo, o México importa painéis do Brasil,

internacional, aproveitando o câmbio favorável e

com destaque para o estado do Paraná, mon-

a queda no consumo interno. Desta forma, as ex-

ta componentes de móveis, agregando valor ao

portações nacionais ampliaram significativamen-

produto, e exporta para outros países, utilizando

te de 503 mil m³ em 2006 para 1,15 milhão m³

matéria-prima do Brasil e de outros países, como

em 2016, crescimento de 8,6% ao ano e 129%

a China e o Chile.

Até 2014 observou-se crescimento no consumo

76

de 2022 e 2023.

A produção nacional de portas de madeira está
voltada ao consumo interno no país, demandada
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Síntese dos Indicadores de Mercado de PORTAS (Brasil e Paraná)

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE DE PORTAS DE MADEIRA

PRODUÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA

BRASIL
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Valor (milhões US$)

milhões de unidades

BRASIL
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2016

20172

0

2
1
0

[2006-2016]

20161

[2006-2016]

Prod: -8,5%

PARANÁ

•

Segmento com a indústria pulverizada;

•

Principais municípios produtores: União da Vitória, Francisco Beltrão, Piên, Sengés, Guarapuava
e Bituruna;

•

União da Vitória é o principal polo de fabricação de portas do estado;

•

2º maior exportador nacional (2016).

Valor: -3,3% a.a.

Valor: -28,2%

PARANÁ
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Prod: -0,9% a.a.

TAXA PERÍODO

46

TAXA PERÍODO

Voalor (milhões US$)

TAXA ANUAL

TAXA ANUAL
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2015
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20172

0

[2006-2016]
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TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Valor: -2,8% a.a.

Valor: -24,6%
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PORTAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2011

SP

4%

RS

2%

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2016

OUTROS

SP

1%

1%

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2016

REINO UNIDO

OUTROS

2%

1%

SC

16%

ESPANHA

RS

2%

23%

TOTAL
BRASIL 2011
US$ 144
milhões

24%

TOTAL
BRASIL 2016:
US$ 192
milhões

1%

OUTROS

6%

62%

AUSTRÁLIA
4%

74%

PR

ESPANHA

EUA

SC

77%

PR

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2011

CANADÁ

TOTAL
PR 2011
US$ 24
milhões

REINO
UNIDO
4%

AUSTRÁLIA

10%

EUA

77%

TOTAL
PR 2016
US$ 46 milhões
(2º maior)

1%

CANADÁ

8%

¹ Estimativa ABIMCI
² Estimativa STCP
Fonte: ABIMCI e MDIC, compilado por STCP (2017).

Em 2015, foram produzidas 8,1 milhões de uni-

principal fator a crise imobiliária dos Estados

2016, visto que este produto está fortemente di-

pequena escala, são a Austrália, Reino Unido e

dades de portas de madeira no Brasil, com es-

Unidos entre 2007 e 2009, que é o principal

recionado e, de certa forma, dependente da eco-

Espanha.

timativa de queda para 7,5 milhões de unidades

país importador do produto brasileiro. A partir de

nomia norte-americana. As exportações, que atin-

em 2016. A produção nacional de portas de ma-

2011, a economia norte-americana começou a

giram US$ 61 milhões em 2006, passaram para

deira está concentrada principalmente na re-

mostrar sinais de recuperação e a exportação de

US$ 46 milhões em 2016, retraindo à taxa de 2,8%

gião Sul. No Paraná, destacam-se os municípios

portas do Brasil voltou a apresentar tendência de

ao ano e de -24,6% no período. Estima-se que as

de União da Vitória, Porto União, Piên, Bituruna

aumento, porém, ainda abaixo dos níveis ante-

exportações paranaenses de portas somaram US$

e Colombo como polos produtores da indústria

riores à crise.

65,3 milhões em 2017.

Os estados de Santa Catarina e Paraná res-

Os EUA seguem como o principal destino das

ABIMCI a partir do seu Comitê de Portas, que

O valor da exportação brasileira de portas de

pondem por quase a totalidade da produção e

exportações de portas de madeira do Paraná.

tem como um de seus objetivos a promoção da

madeira reduziu de forma expressiva de US$

exportação de portas de madeira, sendo Santa

Em 2016, praticamente 80% das exportações

isonomia competitiva entre os fabricantes por

267 milhões em 2006 para US$ 192 milhões em

Catarina o principal, com 74% das exportações

paranaenses foram embarcadas para aquele

meio da conformidade técnica, adequando o de-

2016, decréscimo de 3,3% ao ano e de -28,2%

brasileiras (2016). O Paraná apresentou que-

país e 10% para o Canadá. Outros países im-

sempenho dos produtos às normas existentes.

no período (vide pág. 78). Esta queda teve como

da nas exportações entre o período de 2006 a

portadores do produto paranaense, embora em

de portas.

80

Algumas iniciativas para estimular a melhoria
da qualidade dos produtos e consequente certificação de produtos desse segmento têm sido
adotadas, como o Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações
(PSQ-PME), desenvolvido e coordenado pela
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3.4.2.7 Molduras

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MOLDURAS
BRASIL

100

198

227

231

216

212

233

50
149

parte da produção atual das empresas destinada à exportação.

155

entre outros. O gênero Pinus é o mais empregado na fabricação destes produtos no país, sendo grande

150

105

produtos, incluem-se os rodapés, guarnições, acabamentos internos diversos, componentes de portas,

200

127

As molduras são destinadas à fase de acabamento da construção civil e, entre os principais tipos de

167

to-size), uniões, colagens e outros processos ocorridos no processamento terciário da madeira sólida.

250

218

recebem, a partir de operações de usinagem, com formatos e especificações de medidas variadas (cut-

Valor (milhões US$)

As molduras de madeira são produtos de alto valor agregado devido ao nível de transformação que

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172

0

Síntese dos Indicadores de Mercado de MOLDURAS (Brasil e Paraná)

[2006-2016]

PRODUÇÃO DE MOLDURAS

BRASIL

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

-0,3% a.a.

-2,8%

PARANÁ
PARANÁ

20
0

170

40
158

dutoras do Brasil (porte e volume).

20161

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Estado abrange as principais empresas pro-

171

•

100

60
185

200

80

189

cional (2016);

100

167

300

Paraná é o maior produtor e exportador na-

128

•

400

120

135

500

140

93

Tunas do Paraná e Piên (2016);

101

Borba, Francisco Beltrão, Ponta Grossa,

600

180
160

127

Quedas do Iguaçu, Jaguariaíva, Telêmaco

800
700

200

164

Principais municípios produtores: Sengés,

Valor (milhões US$)

•

2006

1.000 m3

1.000
900

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172

[2006-2016]

[2006-2016]

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

+2,7% a.a.

+30,4%

-0,3% a.a.

-3,3%
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MOLDURAS

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2011

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2016

A produção de molduras de madeira está

milhões). Os EUA são o principal importador do

concentrada em empresas localizadas princi-

estado e demandam 92% das exportações to-

palmente na região Sul do país, notadamente

tais. Estima-se que, para 2017, as exportações

no estado do Paraná. A produção brasileira de

paraenses do produto somaram cerca de US$

molduras cresceu de 721 mil m³ em 2006 para

170 milhões.

940 mil m³ em 2016 (+2,7% ao ano e +30,4%

No Paraná, há players representativos, loca-

no período).
MT

SC

1%

12%

SP

1%

PR

PR

86%

75%

SC

TOTAL
BRASIL 2011
US$ 149
milhões

TOTAL
BRASIL 2016:
US$ 212
milhões

25%

lizados nos municípios de Sengés, Quedas do

Em 2015 e 2016, as exportações brasileiras de

Iguaçu, Jaguariaíva, Telêmaco Borba, Francisco

molduras, em valor, caíram, enquanto as expor-

Beltrão, Ponta Grossa, Tunas do Paraná e Piên.

tações em volume permaneceram constantes.

Com o desaquecimento na construção civil do

No entanto, em 2016, foram exportados US$ 212

país, muitos produtores de molduras diversificaram sua produção, buscando novos nichos

milhões de molduras de madeira, sendo o Pa-

de mercado, incluindo a fabricação de portas,

raná o principal produtor e exportador, com

direcionadas tanto para exportação quanto ao

participação de 75% das exportações (US$ 158

mercado nacional.

3.4.2.8 Móveis de Madeira
PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2011

AUSTRÁLIA
2%

CANADÁ
3%

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2016

PAÍSES BAIXOS

PAÍSES BAIXOS

1%

OUTROS

AUSTRÁLIA

1%

1%

REINO UNIDO
0%

3%

CANADÁ

FRANÇA

4%

EUA

4%

TOTAL
PR 2011
US$ 128
milhões

89%

EUA

TOTAL
PR 2016
US$ 158 milhões
(1º maior)

92%

A atuação da indústria brasileira de móveis,

que corresponde a 26% do total do Paraná.

com predominância de madeira, também está

Outras 545 unidades localizam-se no polo de

atrelada, em grande parte, ao desempenho da

Curitiba e região metropolitana (RMC). As outras

indústria da construção civil. Os incentivos do

1,1 mil estão distribuídas entre os municípios

Governo Federal ao programa “Minha Casa, Mi-

de Maringá e Umuarama, além das regiões Oes-

nha Vida”, impulsionaram o consumo deste pro-

te e Sudoeste, nas cidades de Ampére, Fran-

duto no mercado interno, principalmente entre

cisco Beltrão, Pato Branco e Capitão Leônidas

2010 e 2013. O atual cenário macroeconômico

Marques (emobile, 2017).

do país resulta em retração na produção e con-

O polo moveleiro de Arapongas é o maior no

sumo de móveis no mercado nacional.

estado e o maior consumidor de painéis do país

No Brasil, os principais polos notadamente mo-

(1,4 milhão de m³/ano – dados atualizados para

veleiros localizam-se em Bento Gonçalves (RS),

2016), segundo o Sindicato das Indústrias de

Arapongas (PR), São Bento do Sul (SC), Mirassol

Móveis de Arapongas (SIMA). A produção nacio-

e Votuporanga (SP), Linhares (ES) e Ubá (MG).

nal de móveis de madeira apresentou tendência
de crescimento até 2014. Entretanto, reduziu em

Os polos moveleiros do Paraná são de grande

2015 devido à retração econômica no país, com

representatividade na produção nacional. A

estimativa de estabilidade a pequena recupera-

região de Arapongas concentra o maior nú-

¹ Estimativa ABIMCI
² Estimativa STCP
Fonte: ABIMCI e MDIC, compilado por STCP (2017).

ção em 2016.

mero de indústrias do estado. Neste polo
moveleiro estão concentradas 689 fábricas, o
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Apesar da redução na produção nacional de móveis em 2015, houve crescimento médio anual de 3,5%

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE DE MÓVEIS DE MADEIRA

entre 2006 e 2016, acima da taxa de crescimento do consumo aparente de 3,0%. O consumo nacional
de móveis de madeira foi de 92% da produção em 2015, indicando que o mercado nacional é o principal
demandante e destino do produto (vide figura pág. 86).

BRASIL

Em 2010, houve redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para móveis de madeira de

400
300

475

469

484

433

430

468

100

496

200
567

PRODUÇÃO E CONSUMO DE MÓVEIS DE MADEIRA

500

546

Síntese dos Indicadores de Mercado de MÓVEIS de Madeira (Brasil e Paraná)

600

739

político-econômica brasileira.

700

759

em 2017. Essas desonerações incentivaram a produção e o consumo do produto até o início da crise

800

722

em 2013. Em 2014, a alíquota do IPI subiu para 4,0% e, em 2015, retornou a 5%, taxa que se mantém

Valor (milhões US$)

10% para 5%. Em 2012, a alíquota foi reduzida a 0%, voltando para 2,5% e, posteriormente, a 3,0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172

0

BRASIL

[2006-2016]

milhões de peças

500
450
400
350

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Valor: -5,1% a.a.

Valor: -40,5%

300

PARANÁ

250
0
2016

Prod: +3,5% a.a. / Cons: +3,0% a.a.

Prod: +41,7% / Cons: +33,8%

PARANÁ

80
60
40
20
69

TAXA PERÍODO

58

TAXA ANUAL

100

61

Consumo

120

72

Produção

[2006-2016]

2015

80

2014

77

2013

78

2012

81

2011

71

2010

95

2009

88

2008

76

2007

Valor (milhões US$)

2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172

0

•

Cerca de 7.400 empresas produtoras de móveis de madeira (2016);

•

Principais municípios produtores: Arapongas, Curitiba e RMC Maringá, Londrina, Umuarama, e Cascavel;

•

Arapongas é o 2º maior polo moveleiro do Brasil e o principal do Paraná;

•

Arapongas responde por 10% de participação no PIB de móveis no Brasil;

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

•

PR é o 3º maior exportador nacional (2016).

Valor: -2,7% a.a.

Valor: -24,1%
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[2006-2016]
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MÓVEIS DE MADEIRA
PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2011
MG
SP

1%

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE
OS ESTADOS EXPORTADORES - 2016

OUTROS

SP

1%

5%

10%

1%

OUTROS
SC

45%

PR

TOTAL
BRASIL 2011
US$ 496
milhões

sentaram tendência diferente do cenário na-

exportava US$ 722 milhões (decréscimo de 5,1%

cional, mas, a partir de 2015, tanto no Para-

ao ano e de -40,5% no período). As exportações

ná quanto no Brasil, houve redução no va-

brasileiras de móveis de madeira não recuperaram

lor das exportações dos móveis, enquanto o

o patamar pré-crise mundial (2007-2009). Estima-

volume exportado aumentou. Esta redução

se que o Brasil exportou US$ 468 milhões em

no valor está relacionada ao aumento do flu-

móveis de madeira em 2017.

xo de exportação, quando a taxa de câmbio voltou a favorecer o comércio interna-

A região Sul do Brasil foi responsável, em 2016,

cional, ao passo que o consumo doméstico
enfraqueceu. Desta forma, o valor em dólar dos

e o Paraná foi o terceiro maior exportador. Em

TOTAL
BRASIL 2016:
US$ 430
milhões

RS

de madeira em 2016. No entanto, em 2006, o país

por 93% das exportações do produto pelo país,

13%

PR

As exportações paranaenses do produto apre-

1%

SC

38%
16%

MG

O Brasil exportou US$ 430 milhões em móveis

produtos caiu, devido à grande oferta do produto

2017, a estimativa é que o estado exportou US$

brasileiro no exterior.

69 milhões, o equivalente a 15% da estimativa
nacional.

RS

34%

35%

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2011

PAÍSES DE DESTINO DAS
EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2016

CHILE

CHILE

8%

15%

OUTROS

OUTROS

51%

44%

BOLÍVIA

BOLÍVIA

18%

TOTAL
PR 2011
US$ 78
milhões

13%

TOTAL
PR 2016
US$ 58 milhões
(3º maior)

PERU

10%

PERU

13%

3.4.2.9 Biomassa Florestal

A biomassa de origem florestal contempla, prin-

-crise (2006-2008). Em 2006, o Brasil produziu

cipalmente, lenha industrial, carvão vegetal, re-

28,6 milhões tep1 (lenha e carvão) e 24,5 milhões

síduos de madeira (primário/industrial), cavaco

tep em 2015. A taxa anual de queda na produ-

de madeira, aparas etc. Essa matéria-prima

ção foi de -1,5% ao ano e -14,2% no período

vem sendo utilizada amplamente por diversos

consolidado (2006-2015). Para 2016, estima-se

segmentos industriais, principalmente para

que a produção tenha atingido 24,1 milhões tep,

a geração de energia. Tal fato evidencia o po-

e o consumo chegou a 20,4 milhões tep.

tencial de uso da biomassa florestal como fonte

O consumo de biomassa caiu de 22,5 milhões

sustentável e renovável de energia.
REINO
UNIDO
PARAGUAI

2%

PARAGUAI

11%

7%

¹ Estimativa IEMI
² Estimativa STCP
Fonte: ABIMCI, SIMA e MDIC, compilado por STCP (2017).

REINO
UNIDO
8%

No Brasil, a produção de biomassa (lenha indus-

em 2016, queda de 1,0% ao ano e de 9,5% no

trial e carvão vegetal) tem se mantido estável após

período (vide figura pág. 98). Tais estatísticas evi-

a crise econômica mundial de 2009, embora não

denciam que em torno de 84% da produção de

tenha recuperado o patamar de produção pré-

biomassa é consumida dentro do país.

1

88

tep em 2006 para estimados 20,4 milhões tep

tep: tonelada equivalente de petróleo
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Síntese dos Indicadores de Mercado de BIOMASSA FLORESTAL (Brasil e Paraná)

EXPORTAÇÃO² BRASILEIRA E PARANAENSE DE BIOMASSA FLORESTAL

PRODUÇÃO E CONSUMO DE BIOMASSA FLORESTAL
BRASIL

BRASIL
160

135

142

149

152

20

130

40
117

5

60

108

10

80

112

15

100

93

20

120

144

25

140

119

30

106

Valor (milhões US$)

milhões tep

35

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20171

0

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

[2006-2016]

2013

2014

2015

Produção

20161

[2006-2016]

Consumo

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Prod: -1,7% a.a. / Cons: -1,0% a.a.

Prod: -15,7% / Cons: -9,5%

Valor: +3,5% a.a.

Valor: +40,6%

PARANÁ

PARANÁ

20
1.800

14

1.600

10

1.400

2011

2012

2013

2014

2015

20161

0

[2006-2016]

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

200

Produção

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

Valor: +12,9% a.a.

Valor: +235,8%
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[2006-2016]

91

287

2010

967

2009

62

2008

0

2007

0

2006

400

0

0

600

9

2

800

650

4

1.000

1.210

6

1.200

902

8

1.622

10

0

16

Valor (mil US$)

milhões m3
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20171
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BIOMASSA FLORESTAL

BIOMASSA FLORESTAL

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE OS ESTADOS EXPORTADORES³ - 2011

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2011

OUTROS3
0,2%

AP

25,6%

TOTAL
BRASIL 2011
US$ 108
milhões

TOTAL
PR 2011
US$ 9
mil

RS

74,1%

PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ ENTRE OS ESTADOS EXPORTADORES - 2016
PR

1%

CHINA

1%

OUTROS

FRANÇA

0%

2%

SC

4%

33%

OUTROS

2%

MÉXICO

4%

AP

100%

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES PARANAENSES - 2016

1%

MG

ISRAEL

TOTAL
BRASIL 2016
US$ 149
milhões

RS

61%

REINO UNIDO
30%

TOTAL
PR 2016
US$ 844 mil
(5º maior
/0,6%)

EUA
61%

¹ Estimativa STCP
² Exportações de biomassa florestal contemplam madeira em estilhas ou em partículas (cavaco), lenha, incluindo serragem,
resíduos de madeira, briquetes, pellets e carvão vegetal (base MDIC).

³ As exportações de Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte e Bahia totalizaram US$ 247.716 em 2011,
perfazendo apenas 0,2% do total exportado nacionalmente.
Fonte: BEN, IBGE e MDIC, compilado por STCP (2017).
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KLABIN

UMA HISTÓRIA SÓLIDA DE PARCERIAS E SUCESSO NO ESTADO DO PARANÁ.
A exportação brasileira de biomassa florestal, na

do entre 2007 e 2010, em que se exportou bio-

forma de cavaco de madeira, serragem, brique-

massa na forma de carvão vegetal. Entretanto,

tes, pellets, resíduos de madeira e carvão vege-

após anos sem exportação de biomassa, em

tal, não necessariamente atende fins energéticos

2016 houve exportação de cavaco/serragem/

nos países de destino. Ao contrário, a maior par-

resíduos, atingindo US$ 967 mil, principalmen-

te da exportação deste grupo de produtos se dá

te para os Estados Unidos e Reino Unido. Em

na forma de cavaco de madeira, que está volta-

2011, ano em que as exportações paranaenses

do a suprir a fabricação de celulose e papel no

não foram significativas (US$ 9 mil), 100% fo-

mercado asiático.

ram direcionadas para Israel. Para 2017, estimase que as exportações paranaenses somaram

O Brasil exportou US$ 149 milhões de biomassa

US$ 287 mil.

florestal em 2016, com crescimento de 3,5% ao
ano e de 40,6% no período entre 2006 e 2016. O

Segundo a OCEPAR, no Paraná, o ramo agro-

Rio Grande do Sul (61%) é o principal estado ex-

pecuário é composto por 69 cooperativas, as

portador do produto, seguido pelo Amapá (33%),

quais respondem por 56% de toda produção

ambos concentrados na exportação de cavaco

agropecuária do estado. Estimativas indicam

de madeira. Com menor relevância estão Santa

que a safra 2016/2017 demandou cerca de 2,1

Catarina, Minas Gerais (carvão vegetal) e Paraná.

milhões t de biomassa/lenha para efetuar a se-

Estima-se que, em 2017, as exportações nacio-

cagem de grãos, principalmente de soja e milho.

nais de biomassa florestal totalizaram US$ 152

O Paraná possui ampla tradição na produção

milhões.

agropecuária, com destaque para o cultivo de

O Paraná produziu 5,2 milhões m³ de biomas-

arroz, café, trigo, feijão, milho e soja. O estado

sa florestal em 2006, atingindo o patamar de

alcançou, na safra de 2017, a maior produtivi-

17,3 milhões m³ em 2016. O crescimento foi de

dade de soja do mundo (colheita de 3,6 t/ha),

13,2% ao ano e de 137,6% no período.

obtendo rendimento maior que o dos Estados
Unidos (maior produtor de soja do mundo).

As exportações do estado não eram relevantes
até 2015, com exceção do período compreendi-

Temos orgulho de
nossos maiores
investimentos estarem
no Paraná, um Estado
que tem vocação para
o progresso.

A Klabin mantém no Paraná uma
operação completamente integrada dos
seus negócios. A empresa possui na
região sua maior atividade florestal – que
também é a maior do mundo –, e uma
das melhores produtividades globais de
pínus e eucalipto.
Além disso, no Paraná, estão:
• Sua maior fábrica de papéis para
embalagens e a recém-inaugurada
planta para produção de celulose de
mercado, única no País a produzir
a partir de uma mesma unidade
industrial celulose de fibra curta,
celulose de fibra longa e celulose fluff;
• Uma estrutura logística que inclui um
ramal ferroviário e um armazém no
Porto de Paranaguá;
• Uma fábrica de embalagens de
papelão ondulado.

Somente no Estado, com as operações industriais e florestais, a
companhia está presente em 33 municípios, gera cerca de 9 mil
empregos diretos e indiretos e mantém mais de 134 mil hectares de
florestas plantadas e 110 mil hectares de matas nativas preservadas.

KLABIN. UMA EMPRESA BRASILEIRA COM 118 ANOS DE HISTÓRIA.
94
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IMPORTÂNCIA DO SETOR DE BASE
FLORESTAL DO PARANÁ
O setor de base florestal plantada do estado do Paraná apresenta ampla tradição e histórico, tendo sido um dos pioneiros na introdução de espécies de rápido crescimento
no país, com o pinus e posteriormente o eucalipto, o que proporcionou desenvolvimento
e investimentos em uma indústria de produtos florestais e na cadeia produtiva.

O Paraná possui a cadeia de base florestal mais completa do país.
Estão aqui 10% das empresas florestais e um dos parques industriais mais diversificados.
A silvicultura não é apenas eficiente na produção de matéria-prima para suprimento industrial, mas desempenha também outras funções como a de contribuir para o desenvolvimento
estadual em linha com os princípios de sustentabilidade nas esferas econômica, social
e ambiental.
O Paraná está consolidado como mercado produtor, consumidor e também exportador
de produtos de base florestal com alto índice de contribuição nos indicadores setoriais nacionais. Este capítulo apresenta os principais indicadores econômicos, sociais e ambientais
de contribuição do setor de base florestal plantada no contexto nacional e o respectivo posicionamento do estado do Paraná.
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Valor Bruto da Produção de Silvicultura (VBPS) no Brasil e no Paraná

INDICADORES ECONÔMICOS

BRASIL
Os indicadores do nível de atividade econômica atuam como referências sobre as condições gerais

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

do setor de base florestal plantada no Brasil e no Paraná, levando em consideração o Valor Bruto
16

comercial, bem como os níveis de investimento no setor na economia paranaense, e o número de

14

empresas e de empregos.

12

4.1.1 Valor Bruto da Produção da Silvicultura [VBPS]

R$ Bilhões

da Produção da Silvicultura (VBPS), arrecadação de impostos, contribuição ao saldo da balança

PARTICIPAÇÃO POR USO (2016)

LENHA

38%

10
8
6

TOTAL
2016
R$ 13,7
bilhões

CARVÃO
VEGETAL

4

18%

do VBPS teve como origem a madeira em tora2 para papel e celulose, seguida pela madeira em

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

de crescimento do VBPS no país foi de 6,9% a.a. e de 94,4% no período. Em 2016, 38% do total

2007

0

O VBPS da Silvicultura1 no Brasil foi de R$ 13,7 bilhões em 2016. No período 2006-2016, a taxa

TORA PARA C&P

16%

2

TORA PARA
OUTROS USOS

[2006-2016]

tora para outras finalidades com 28%. O restante (34%) foi representado pelo valor da produção
distribuída entre carvão vegetal e madeira em tora para lenha.
O Paraná contribui com R$ 3,0 bilhões do VBPS, o que representa expressivos 21,8% do VBPS

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

+6,9% a.a.

+94,4%

28%

total do Brasil (2016). Desta forma, o estado posiciona-se em 2º lugar no ranking nacional, porém
muito próximo ao primeiro, que é Minas Gerais (22,5%).

PARANÁ

O crescimento do VBPS do Paraná entre 2006 e 2016 foi pouco inferior ao do país, porém não

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

menos expressivo (5,8% a.a. e 75% no período). Cerca de 50% do VBPS em 2016 foi devido

PARTICIPAÇÃO POR USO (2016)

à atividade silvicultural associada à madeira para outras finalidades (que não celulose e papel),
como madeira em tora para serraria e laminação. Isso se deve principalmente ao fato destes

3,5

produtos apresentarem preços mais elevados e serem comercializados em grande volume, com-

3,0

parativamente aos demais produtos.

2,5

TOTAL
2016
R$ 3,0
bilhões

1,5
1,0
0,5

• Lenha: soma do valor da produção de lenha, de todas as espécies florestais plantadas, não incluindo lenha utilizada na transformação em
carvão vegetal.
• Madeira em tora: fuste de árvore abatida, serrada nas extremidades, que se destina à fabricação de papel e celulose, ou para outros fins como
fabricação de vigas, postes, caibros, estacas, etc. Esta se subdivide em:
- Madeira para papel e celulose: soma das produções de madeira em tora provenientes do abate de qualquer espécie florestal plantada
(eucalipto, pinus, outras), e que se destinaram à obtenção de polpa ou pasta mecânica utilizada na fabricação de papel e celulose.
- Madeira para outras finalidades: soma das produções de madeira em tora, de todas as espécies florestais plantadas, e que se destinaram
ao uso nas construções, indústrias de móveis, e fabricação de peças como dormentes, vigas, espeques de minas, tábuas, caibros, postes,
estacas para fundações e estacas ou mourões de cercas, entre outras.
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

0
2010

• Carvão vegetal: soma do valor da produção de carvão vegetal, de todas as espécies florestais plantadas.

32%

20%

2009

Nomenclatura adotada pelo IBGE:

2

TORA PARA C&P

LENHA

2,0

2008

VBPS - Valor da produção de bens da silvicultura, ou seja, que vai até o consumidor final da matéria-prima (madeira em tora) destinada
aos segmentos de C&P, carvão vegetal, lenha e outros usos.

1

1%

2007

o Brasil e para o estado do Paraná.

CARVÃO
VEGETAL

2006

A figura a seguir apresenta a evolução histórica do VBPS e a participação por tipo de uso para

R$ Bilhões

4.1
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TORA PARA
OUTROS USOS

[2006-2016]

TAXA ANUAL

TAXA PERÍODO

+5,8% a.a.

+75,0%

47%

Participação do PR

22%

(2º lugar ranking nacional)

Fonte: IBGE, compilado por STCP (2017).
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A atividade silvicultural no Paraná contribui para

lose e papel, 16% lenha e o restante (2%), outros

O regime tributário brasileiro é complexo e com diversas variantes. A incidência de alguns impostos, por

o VBPS de 381 municípios (2016). Dentre os mu-

produtos.

exemplo, depende do perfil tributário escolhido pelas empresas, podendo ser:

De uma lista de 20 grupos de atividades rurais, da

• Lucro real3;

nicípios com maior VBPS no estado, destaques
para: Telêmaco Borba (7,7%), principalmente

SEAB/DERAL, a atividade florestal “madeirável”

com madeira em tora de eucalipto para papel e

é a 8ª que mais contribui com o VBP Total no

celulose, Sengés (6,3%), especialmente com tora
de pinus para papel e celulose, General Carneiro
(6,1%), com maior participação no VBPS referente à madeira em tora de pinus para outras finalidades, como para serraria e laminação.
O Departamento de Economia Rural (DERAL), da

• Lucro presumido;

estado, atrás de algumas categorias tradicionais

• Simples nacional.

do agronegócio paranaense a exemplo da soja,

Além disso, algumas empresas obtêm crédito de impostos pagos em matéria-prima e serviços

milho e a pecuária comercial.

terceirizados.

Por sua vez, de um total de 80 tipos de produtos,

Estima-se que a contribuição da atividade silvicultural para o Paraná em 2016 foi superior a R$ 820

o VBP de “tora para serraria e laminadoras”

milhões, o que representou cerca de de 30% do VBPS (base IBGE).

ocupou o 10º lugar no ranking dos itens agro-

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abaste-

pecuários que mais contribuem com o VBP

cimento (SEAB) do estado do Paraná, disponibili-

estadual, atrás de complexos agrícolas (soja,

za informações de VBP da Floresta, considerando

milho, cana-de-açúcar, feijão e silagem/alimen-

além da silvicultura, também dados de florestas

4.1.3 Contribuição do Setor para a Balança Comercial

tação animal) e da pecuária paranaense (frango

nativas. O VBP de Florestas no Paraná em 2016

de corte, leite bovino, suíno de corte, e gado de

O saldo da balança comercial de um país, região

As exportações do setor de base florestal pelo

corte).

ou setor é a diferença entre o valor da exportação

país superaram as importações resultando em

e da importação em um determinado período e

superávit expressivo de R$ 9,1 bilhões em 2016.

permite analisar o resultado de setores deficitá-

No computo estadual, o Paraná respondeu pelo

rios ou superavitários.

saldo positivo de R$ 1,6 bilhão.

Apesar dos impactos da conjuntura político-eco-

Historicamente, o Paraná apresenta participação

nômica recente no país, com retração do Produ-

significativa no saldo da balança comercial na-

Os impostos cumprem importante função no desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Com os

to Interno Bruto (PIB) nos anos 2015 e 2016, as

cional do setor de base florestal plantada, varian-

recursos arrecadados via tributação, o estado teoricamente viabiliza investimentos, por exemplo, em in-

exportações brasileiras no período superaram as

do entre 11%-19% do total nacional nos últimos

fraestrutura e serviços à população através da educação, saúde e segurança pública. Assim, setores da

importações, mantendo a balança comercial su-

anos. Em 2016, o estado respondeu por 18%

economia que propiciam a geração de mais riqueza através do VBP, consequentemente arrecadam em

peravitária. No setor de base florestal, os efeitos

de participação do total nacional, evidenciando

maior proporção e assim contribuem mais significativamente no desenvolvimento regional e nacional.

na balança comercial foram ainda mais expres-

uma recuperação nos níveis de exportação em

O setor florestal contribui com uma parcela expressiva da economia do país, gerando tributos (impostos,

sivos, contribuindo para os resultados do saldo

relação aos anos anteriores.

foi R$ 3,23 bilhões, sendo 62% referente a toras
para serraria e laminadoras, 20% tora para celu-

4.1.2 Arrecadação Tributária

contribuições e taxas) significativos. Os principais tributos incidentes sobre a atividade florestal e indus-

comercial brasileiro e do PIB nacional.

trial da madeira em âmbito federal, estadual e municipal são:
• Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ;

Lucro Real: Trata-se da regra geral para a apuração do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) da pessoa jurídica. Neste regime, o IR é determinado a partir do lucro contábil, apurado pela pessoa jurídica, acrescido
de ajustes (positivos e negativos) requeridos pela legislação fiscal; Lucro Presumido: é uma forma de tributação simplificada para
determinação da base de cálculo do IR e da CSLL de pessoas jurídicas. Em linhas gerais, trata-se de um lucro fixado a partir de
percentuais padrões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta - ROB; e Simples Nacional: é o tratamento tributário simplificado aplicável às microempresas ou empresas de pequeno porte. Base Portal Tributário.
3

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (sobre serviços florestais);
• Programa de Integração Social / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – PIS
COFINS;
• Imposto Sobre Serviços – ISS;
• Imposto sobre Operações Financeiras – IOF (em caso de financiamento e outras operação financeiras);
• Contribuição rural denominada de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.
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Evolução Histórica do Saldo da Balança Comercial do Setor Florestal Participação
por Produtos no Brasil e Paraná (2006-2016)

Em âmbito nacional, o segmento de celulose foi responsável por 58% do saldo da balança comercial do
setor florestal em 2016, que somado ao segmento de papel (12%) representaram 70% do total. Por outro lado, no Paraná, os segmentos de produtos de madeira (painéis reconstituídos, serrados, compensados, entre outros) foram responsáveis por 55% do saldo comercial do estado, seguido pelo segmento
de papel (27%) e celulose (14%), que juntos somaram 41% do saldo comercial em 2016.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA | SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE BASE
FLORESTAL - BRASIL E PARANÁ

O Paraná é o maior produtor e exportador de compensado de pinus do país. O produto é utilizado
principalmente na construção civil e o principal importador são os Estados Unidos. Com a retomada do
mercado de construção civil americano, as vendas voltaram a reagir, impulsionando as exportações do

25%

10

produto no estado.

9
20%

US$ bilhões

8
7

15%

6

4.1.4 Investimentos Setoriais

5
4

10%

3
2

5%

O Brasil ainda sente os impactos da retração econômica dos últimos anos, que impactou em maior ou

1
0

menor grau todos os setores da economia. Neste contexto, uma forte crise de confiança da sociedade
2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

% Participação do PR no BRA

2013
Brasil

2014

2015

em geral e dos agentes econômicos afetou tanto os elos da produção (indústria e produtores) quanto

2016

consumidores. Sem confiança, o empresário, nacional e estrangeiro, tem agido de forma cautelosa,

Paraná

postergando investimentos, bem como o consumidor tem preterido a decisão de compra, resultando
em estagnação de diferentes setores da economia.

PARTICIPAÇÃO POR PRODUTO
FLORESTAL NO BRASIL (2016)

Desta forma, o setor de base florestal paranaense, bem como a economia nacional como um todo, ex-

PARTICIPAÇÃO POR PRODUTO
FLORESTAL NO PARANÁ (2016)

perimentou um ritmo desacelerado de investimentos nos últimos anos, exceto por aqueles em projetos
florestais em andamento.
Ainda assim, alguns investimentos recentes e outros em andamento (2015-2018) no setor de base

MÓVEIS DE MADEIRA

florestal plantada totalizam R$ 8,87 bilhões no estado do Paraná. Trata-se de montante significativo, o

MÓVEIS DE MADEIRA

5%

4%

PAPEL

PRODUTOS
DE MADEIRA

CELULOSE

12%

14%

CELULOSE

TOTAL
2016
R$ 9,1
bilhões

58%

PAPEL
27%

55%

TOTAL
2016
R$ 1,6
bilhão

PRODUTOS
DE MADEIRA
Participação
do PR

25%

que destaca do setor florestal do estado no contexto nacional.
A tabela a seguir apresenta os principais investimentos no setor de base florestal, madeireiros e agroindustriais relacionados a florestas plantadas recém-realizados no estado do Paraná.

18%

Nota: Valor total consolidado dos produtos de base florestal plantada (celulose, papel, produtos madeireiros em geral e móveis de madeira).
Fonte: MDIC, compilado por STCP (2017).
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Síntese dos Principais Investimentos Recentes do Setor de Base Florestal
no Estado do Paraná

A previsão dos próprios associados é de investir pelo menos R$ 2,20 bilhões entre 2017-2021 (vide
figura a seguir). Tais investimentos concentram-se principalmente nas florestas (70%) sendo em plantios
florestais (52%) e colheita florestal (18%), seguidos pela indústria (21%) e outros (9%). Em função do
cenário político-econômico sinalizar um ambiente ainda incerto, as empresas mostram-se receosas so-

SEGMENTO

MUNICÍPIO-PR

ANO / PERÍODO

VALOR INVESTIDO
(R$ MILHÃO)

% PARTICIPAÇÃO

bre a certeza dos investimentos. Com isso, a previsão dos investimentos do setor florestal paranaense
nos próximos 5 anos (2017-2021) são inferiores ao efetivamente realizado em 2016, além do fato que
os do ano 2016 concentraram-se na indústria, completando ciclo de investimento que já estava em

Celulose

Ortigueira

2016

8.500

96%

Papel

Campo Largo

2017

220

2%

Serrados

Guarapuava

2015-2016

TOTAL

145

2%

8.865

100%

andamento.

Investimentos Realizados em 2016 e Previstos para 2017-2021 pelas Associadas
da APRE no Setor Florestal do Paraná

PREVISÃO
2017-2021

REALIZADO EM 2016

¹ O segmento de energia totaliza investimento estimado de R$ 3,68 bilhões entre 2016-2018, para a geração de energia na indústria
de ração animal, frigorífico e maltaria, podendo incluir máquinas/equipamentos, além do efetivo investimento na silvicultura.
Fonte: Diversas, compilado por STCP (2017).

OUTROS
Um dos maiores investimentos recentes do setor florestal nacional ocorreu no estado do Paraná no
segmento de celulose e papel (R$ 8,5 bilhões, equivalente a 96% do total de investimentos identificados
no setor paranaense), considerado como o maior investimento privado da história do estado. Com a
inauguração de uma nova planta industrial no estado, o Brasil tem a vice-liderança no ranking mundial
de produção de celulose. O segmento de celulose tem expandido através do aumento da capacidade
instalada no país e vive momento favorável diante do seu potencial de venda no mercado internacional
com custo competitivo de produção e taxa cambial relativamente favorável às exportações.

COLHEITA

OUTROS

5%

5%

9%

INDÚSTRIA

PLANTIO
6%

TOTAL
2016
R$ 2,23
bilhões

INDÚSTRIA
21%

gia. Este segmento está voltado a plantas industriais que consomem biomassa florestal para a geração
de energia térmica (caldeiras), como é o caso da indústria de ração animal, frigoríficos e maltaria. Entre
Fonte: Associadas APRE (2017), compilado por STCP (2017).

(29% do total identificado para o setor paranaense no período).
Ações recentes do Governo Federal buscam estimular o desenvolvimento e a retomada do crescimento nacional, através de reformas políticas e econômicas, buscando a reversão do quadro negativo de
alguns indicadores, a exemplo do PIB, investimentos, empregos, entre outros. Tais medidas poderão
impulsionar investimentos no setor no médio prazo, alavancando o seu desenvolvimento.
Em 2016, as associadas da APRE investiram R$ 2,23 bilhões no setor florestal paranaense, sendo que
84% deste total referem-se a aplicações na indústria, com participação expressiva deste total no investimento do segmento de C&P no estado.

104

52%

18%

Outro segmento que tem apresentado investimentos expressivos é o consumidor de madeira para ener-

2016-2018, espera-se que os investimentos industriais para este fim totalizem cerca de R$ 3,7 bilhões

PLANTIO

COLHEITA

84%

105

TOTAL
2017-21
R$ 2,20
bilhões
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Evolução e Participação do Número de Empresas¹ por Segmento do Setor Florestal Nacional e Paranaense (2016)

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

BRASIL
SILVICULTURA

180.000

Os principais indicadores socioeconômicos para o setor de base florestal tanto do país quanto
número de empregos no setor e índices de desenvolvimento socioeconômico.

4.2.1

Número de Empresas

O setor de base florestal do país totalizou 151,8 mil empresas ativas em 2016, o que representa
queda de 2% em relação ao ano anterior, quando atingiu 155,4 mil. Do total nacional, o Paraná

160.000

Número de Empresas

do estado do Paraná estão apresentados nesta seção e incluem o número e empresas ativas,

155.419

3%

151.803

C&P

140.000

MÓVEIS DE MADEIRA

9%

120.000

52%

-2%

BRASIL
2016
151.803
empresas

100.000
80.000
60.000
40.000

INDÚSTRIA
MADEIREIRA

20.000

36%

0

respondeu por 10% em 2016, equivalente a 15,5 mil empresas. O estado também registrou que-

2015

da de 5% no número de empresas ativas em relação ao ano de 2015.

2016

Tais resultados corroboram o momento de retração econômica evidenciado no país, que afeta

PARANÁ

principalmente as micro, pequenas e até médias empresas, que diante das dificuldades em manter seus níveis de venda e produção diminuíram ou até mesmo paralisaram suas atividades.
Seguindo o mesmo perfil nacional, no Paraná cerca de 50% (7,4 mil) do total de empresas ativas

18.000

em 2016 representaram o segmento de empresas de móveis de madeira, composto por pequenas unidades, muitas vezes com operação familiar e com baixo capital investido (marcenarias). A
indústria de madeira, também com perfil de empresas na maioria de pequeno porte, e dispersas
geograficamente, perfazem 41% do total estadual (6,3 mil empresas). A indústria de celulose e
papel, que concentra grande capacidade de produção por unidade industrial e requer alto investimento, apresenta menor número de unidades (1,1 mil empresas) comparativamente aos demais
segmentos industriais. A produção silvicultural, por sua vez, que muitas vezes está integrada à
indústria apresenta menor número de empresas correlatas (712 empresas). A figura a seguir sintetiza tais estatísticas em nível nacional e estadual.

16.000

Número de Empresas

4.2

SILVICULTURA
16.328

4%

15.477

C&P

14.000

7%

MÓVEIS DE MADEIRA
48%

12.000
-5%

10.000

PR
2016
15.477
empresas

8.000
6.000
4.000

INDÚSTRIA
MADEIREIRA

2.000

41%

0
2015

2016

Participação do PR

10%

(4º lugar ranking nacional)

Nota: ¹ Empresas com CNPJ registrado e ativo na junta comercial, o que não necessariamente implica estar em operação.
Fonte: IBPT (2017), compilado por STCP (2017).
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4.2.2 Número de Empregos

PARANÁ

mesmo em períodos de crise econômica no

a seguir.

país. No período 2006-2016, a taxa de cresci-

No âmbito nacional, o nível de emprego di-

mento do emprego no setor chegou a -1,9%,

reto e formal das atividades relacionadas ao

com crescimento anual de -0,2%. Cerca de 36%

setor de base florestal plantada apresentou

dos empregos formais do setor de base flores-

queda de -6,5% entre 2006-2016, o que refle-

tal paranaense em 2016 estavam relacionados

te redução de -0,7% ao ano. O ano de 2016

à indústria madeireira (serrados, compensados,

encerrou com 611,1 mil empregos, sendo

painéis reconstituídos e outras), enquanto que

29% associado à produção de móveis, 29%

29% associados à produção de móveis, 24% à

à produção de celulose e papel, 27% à in-

indústria de celulose e papel, 11% às atividades

dústria de produtos de madeira, 15% rela-

de silvicultura e colheita e 0,2% à produção de

tivo às atividades silviculturais e de colheita

carvão vegetal.

Número de Empregos Diretos e Formais por Segmento do Setor Florestal Nacional
e Paranaense de Base Plantada

60

C&P
24%

40
20

MÓVEIS

0

INDÚSTRIA
MADEIREIRA

TOTAL
2016
96.496
empregos

29%

2016

os de empregos, conforme evidenciado na figura

2015

camente esse nível de participação se mantém

2014

ção industrial do país e consequentemente

0,2%

11%

80

2013

nacional, totalizando 96.496 empregos. Histori-

2012

tura atingiu diretamente os níveis de produ-

CARVÃO VEGETAL

SILVICULTURA/
COLHEITA

100

2006

sável por 16% dos empregos do setor em nível

1.000 Empregos

intensa recessão econômica. Esta conjun-

POR SEGMENTO (2016)

120

No ano de 2016, o estado do Paraná foi respon-

2011

pida entre 2014-2016 e levou o país a uma

2010

vegetal.

2009

sileira nas últimas duas décadas foi interrom-

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

2008

florestal, e 1% relativo à produção de carvão

2007

A trajetória de crescimento da economia bra-

36%

Participação
do PR

16%

(2º lugar ranking nacional)

Fonte: MTE, compilado por STCP (2017).

O Paraná ocupa o 2º lugar (com 16%) no ranking nacional (2016) no total da
geração de empregos do setor de base florestal plantada, atrás apenas do
estado de São Paulo (24%). Os mesmos são seguidos por Santa Catarina e
Minas Gerais, respectivamente com 15% e 11%, os quais (4 estados) totalizam
mais de 66% do total nacional.
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de como um todo em uma região ou município. O conhecimento sobre a presença de diferentes setores
da atividade econômica permite inferir seus impactos sobre os indicadores.
A quantificação do desenvolvimento socioeconômico busca mensurar as condições de vida da população por meio de índices que consideram aspectos tais como a renda (padrão de vida), educação
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(acesso ao conhecimento) e saúde (vida saudável). Entre os principais indicadores mensurados, consi-
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derou-se o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e o Índice IPARDES de Desempenho

IPDM – IPARDES (2005-2014)

A escala de análise de ambos varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a qualidade de vida,

+8%
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+20%
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e vice-versa.
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¹ Índice estadual estimado a partir de média ponderada de cada indicador (IFDM e IPDM) em relação à população dos municípios do Paraná.
Fontes: FIRJAN e IPARDES, adaptado por STCP.
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do analisado, considerando ambos os índices. Em cada município, são analisados três aspectos: renda, educação e saúde. Nas análises para os municípios selecionados, o indicador de saúde
é o que exerce maior impacto na nota geral (maior dos três valores). Exceção é observada ape-

Baixo

nas para o índice FIRJAN no município de Reserva, onde o indicador de educação é superior aos
demais. Comparativamente à média do Paraná, todos os municípios selecionados com atividade
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florestal relacionada às florestas plantadas apresentaram percentual de crescimento de dois dígitos
Faixas IFDM

e bem acima do crescimento médio do estado. Tal fato corrobora com o pressuposto de que as florestas plantadas apresentam impacto positivo sobre indicadores do desenvolvimento de municípios com
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atividades associadas ao setor florestal.
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parques estaduais, entre outras. Ainda de acordo com o IAP, as Unidades de Conservação fede-

INDICADORES AMBIENTAIS

rais localizadas no estado, somam 10 unidades com 1,6 milhão ha, entre APA, estação ecológica,

Os principais indicadores ambientais do setor de base florestal paranaense podem ser catego-

ICMS Ecológico

florestas e parques nacionais.

rizados através da proteção de hábitats naturais, área existente com APP, RL, RPPN e outras
unidades de conservação, a contribuição econômica do ICMS Ecológico, ações sobre mudanças
climáticas, atividades relativas ao conceito de carbono neutro e aos programas ambientais.

O ICMS Ecológico (regulamentado pela LC nº 59 de 1º de outubro de 1991) é um ins-

Adicionalmente ressaltam-se nesta seção as vantagens ambientais e ecológicas da atividade de

trumento de política pública que trata da alocação e repasse de recursos financeiros

silvicultura e do uso de seus produtos.

aos municípios do Paraná que mantêm em seus territórios Unidades de Conservação (UC) áreas protegidas ou mananciais para abastecimento de municípios vizinhos.
No ICMS Ecológico, do total do ICMS arrecadado pelo Estado do Paraná, 5% é destinado para
os municípios, proporcionalmente às UC em função do tamanho, importância, grau de investi-

Proteção de Hábitats Naturais

mento na área, manancial de captação e outros fatores. Em 2016, o Governo do Paraná repassou R$ 162,3 milhões aos seus municípios, relativo ao ICMS Ecológico.

Um dos principais indicadores ambientais no

(229 áreas) são de âmbito estadual (IAP) com

estado é o de proteção e preservação de há-

46,1 mil ha. Os outros 6% (15 unidades = 8

bitats naturais, no qual o setor de base flores-

mil ha) são RPPN federais (ICMBio) e mais 6%

tal plantada desempenha papel de destaque,

(15 unidades = 11 ha) estão no âmbito munici-

através da manutenção de APP e de Reserva

pal (Prefeituras) (IAP, 2017). As associadas da

Legal em suas propriedades, além de Reser-

APRE possuem 3 áreas em RPPN, totalizando

vas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN),

cerca de 4,0 mil ha, representando 8% do to-

categoria de Unidade de Conservação esta-

tal do estado.

Mudanças climáticas
No âmbito da Mitigação das Mudanças Cli-

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA)

máticas, o Paraná tem atuado em conjun-

(Resolução SEMA 09/2017) suas respectivas

to com o Governo Federal na formulação e

declarações de emissão de gases de efeito es-

Adicionalmente, há que se considerar como

detalhamento de estratégias e ações para

tufa. As empresas que apresentam reduções

Considerando que em média cada hectare

áreas de proteção de hábitats naturais as Uni-

implementar o compromisso assumido pelo

nas emissões são beneficiadas com o selo

de floresta plantada para fins industriais man-

dades de Conservação (UC), estabelecidas

Brasil, na Conferência Internacional do Clima

tendo a possibilidade de extensão do prazo

tém 0,7 ha destinado à preservação ambien-

em áreas públicas por órgãos governamen-

– COP21, em Paris (2015).

de validade de suas Licenças de Operação.

tal (IBÁ, 2016), estima-se que as empresas

tais, que têm por objetivo a manutenção da

e proprietários detentores de plantios flores-

diversidade biológica regional, aliando o de-

O Governo do Paraná, buscando associar

Em 2016, foram agraciadas com o Selo Cli-

tais mantêm atualmente entre 700 e 750 mil

senvolvimento de pesquisas com uso racional

os agentes econômicos à questão climática

ma Paraná 12 empresas. Duas destas em-

ha com ecossistemas florestais nativos no es-

dos recursos naturais.

global, desenvolveu e implantou uma inicia-

presas são associadas à APRE e receberam

tiva inédita no Brasil: o Selo Clima Paraná. O

o Selo, evidenciando o interesse e a pre-

O Paraná possui 178 Unidades de Conserva-

mesmo é um registro público de adesão vo-

ocupação de parcela do setor florestal de

ção estaduais e municipais (não incluindo as

luntária que tem como principal objetivo esti-

base plantada do estado nesta questão. A

RPPN). Segundo dados do Instituto Ambiental

mular as empresas a publicarem inventários

transição para uma economia de baixo car-

No estado do Paraná as RPPNs somam 259

do Paraná (IAP), as Unidades de Conservação

de emissões de gases de efeito estufa(GEE),

bono é inevitável e o Paraná, bem como as

unidades cadastradas e averbadas, perfazen-

Estaduais somam 1,2 milhão ha. Estas com-

que contribuem para mudanças climáticas.

associadas à APRE, têm demonstrado enga-

do 54 mil ha de área sob conservação, dis-

preendem áreas de proteção ambiental (APA)

Para a adesão do Selo Clima, as empresas

jamento na busca pela redução das emissões

tribuídas em 98 municípios. Deste total, 88%

estaduais, estações ecológicas, florestas e

devem cadastrar-se e enviar à Secretaria do

de gases de efeito estufa (GEE).

belecida voluntariamente em áreas privadas.

tado. As empresas da APRE, contribuem com
estimados 390 mil ha, pouco acima de 50%
do total.

112

113

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

Atividade Carbono Neutro (Programas)
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• Gestão de Áreas Protegidas e RPPN;
• Monitoramento da Qualidade Hídrica nas Áreas de Operação de Colheita;
• Monitoramento de Flora na Área de Alto Valor de Conservação;

O Programa Carbono Neutro é um programa

No município de Cascavel, por meio da Secre-

nacional que tem por base parcerias realiza-

taria de Meio Ambiente (SEMAB), juntamen-

das entre as secretarias de meio ambiente, no

te com a Polícia Federal, IAP e Secretaria de

âmbito de municípios com escolas, associa-

Educação atuam há 8 anos, no plantio de mu-

ções comunitárias, universidades, empresas

das florestais em diferentes áreas do estado

públicas e privadas. Seu objetivo é reduzir

na compensação de emissões de gases GEE.

• Monitoramento de Impacto Ambiental;

Além desses, existem outras iniciativas volun-

• Controle de Espécies Exóticas Invasoras em Áreas de Conservação.

o impacto ambiental resultante de diferentes atividades antrópicas, além de apoiar na
conscientização ambiental

tárias de compensação de carbono desenvolvidas por empresas ou cidadãos que atuam

No Paraná, existem alguns programas de ati-

com responsabilidade socioambiental.

vidade carbono neutro em desenvolvimento.

• Monitoramento de Fauna e Flora, Recursos Hídricos e Processos Erosivos;
• Avistamento de Fauna, com Identificação de Espécies Ameaçadas de Extinção;
• Identificação de Atributos de Alto Valor de Conservação;

Nos próximos 5 anos (2017-2021), as empresas associadas estimam atender mais de 3.900
pessoas, com perspectiva de investimento superior a R$ 6,8 milhões em atividades de cunho
ambiental. Os números evidenciam o engajamento e contribuição do setor florestal paranaense, com destaque para as empresas associadas à APRE, participando ativamente com iniciativas para a preservação e proteção ambiental do estado.

Programas Ambientais
Um dos mais importantes programas ambien-

cadastrados (96%) de total de 371 mil proprie-

tais em nível nacional é o Programa de Re-

dades rurais, até meados de 2016. Em área, os

gularização Ambiental (PRA – Decreto Federal

imóveis cadastrados representaram cerca de

nº 7.830 de 17/10/2012), que compreende

14 milhões ha. Esse resultado é expressivo e

conjunto de ações ou iniciativas a serem de-

indica que os proprietários desses imóveis ru-

senvolvidas em nível de propriedade e/ou área

rais têm buscado a recuperação de APP, RL,

de posse rural visando adequar e promover a

e demais ações de restauração.

regularização ambiental.

As empresas associadas à APRE, através

Vantagens Ambientais da Atividade de Produção
e de Uso de Produtos Florestais de Origem Plantada
As ações promovidas pelas empresas do setor através de programas e projetos ambientais proporcionam beneficios diretos e indiretos ao meio ambiente, impactando de forma positiva o desenvolvimento socio-econômico do estado. Adicionalmente, o uso e o consumo sustentável de
produtos florestais plantados oferecem vantagens à sociedade.
A seguir apresentam-se as principais vantagens ambientais decorrente da atividade de produção

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é um

de suas iniciativas de programas ambientais,

registro eletrônico auto declaratório obrigató-

atenderam mais de 2.400 pessoas em 2016.

rio para evidenciar o status da regularização

Os investimentos em tais iniciativas somaram

ambiental (APP e RL) das propriedades e pos-

R$ 3,84 milhões. A título ilustrativo, abaixo

ses rurais, constitui um dos principais instru-

apresentam-se alguns temas de programas e

I.

Proteção de habitats e de ecossistemas naturais;

mentos do PRA. A inscrição do imóvel rural

projetos ambientais de empresas associadas:

II.

Redução da pressão sobre florestas nativas;

• Gestão e Educação Ambiental;

III.

Proteção e manutenção da biodiversidade (variedade e variabilidade de organismos vivos –

objeto de regularização é condição obrigatória
para a adesão ao programa.
Um importante indicador ambiental é o núme-

de florestas plantadas e do uso de madeira destas florestas:
• Principais vantagens ambientais de florestas plantadas:

flora e fauna);

• Bacias Hidrográficas;
• Gerenciamento e Coprocessamento
de Resíduos;

IV. Fixação/sequestro de carbono, contribuindo para a redução e mitigação do efeito estufa, e

estado. O Paraná está posicionado na segun-

• Ecoeficiência;

V.

da colocação nacional, com 357 mil imóveis

• Monitoramento da Biodiversidade;

ro de imóveis privados com CAR e sua relação
ao número total de imóveis em uma região ou

114

regulação climática;
Proteção e regularização do regime hídrico pela conservação de mananciais e de bacias
hidrográficas com melhoria da qualidade da água;

115

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

VI. Manutenção da fertilidade do solo e reciclagem de nutrientes (aeração, drenagem e armazenamento de água no solo via plantios florestais);
VII. Aumento da cobertura vegetal/florestal – através do reestabelecimento da cobertura vegetal
através da regeneração e recuperação de áreas degradadas.

• Vantagens ambientais do uso de florestas plantadas:
I.

Madeira de origem responsável e renovável - associada ao apelo ambiental, pois as árvores
ao crescerem fornecem ampla gama de outros benefícios, como o armazenamento de
carbono, a geração de oxigênio e a proteção de habitats naturais;

II.

Conceito sustentável - principalmente de produtos certificados que atendem aos componentes e exigências dos componentes econômico, ambiental e social dos selos de
certificação;

III.

Madeira de floresta plantada é de rápido crescimento, comparativamente às espécies
nativas - o que possibilita produção em larga escala e em tempo reduzido, com menor ocupação de área cultivada e impacto ambiental;

IV. Madeira como material, é durável - quando devidamente cuidada e tratada, apresentando grande longevidade. O uso de preservativos modernos permitem aumentar sua durabilidade natural;
V.

Reuso e/ou reciclagem – em função de seu potencial de reutilização, seja para produtos
de maior valor agregado (móveis de madeira de demolição) ou geração de energia;

VI. Mitigação de mudanças climáticas - ao remover o carbono da atmosfera e reduzir novas
emissões. Produtos de madeira sólida, principalmente os usados em móveis e construção
civil, incorporam (sequestram) emissões de carbono da atmosfera;
VII. A sua produção e processamento utilizam muito menos energia que a maioria dos outros
materiais de construção - proporcionando aos produtos de madeira uma pegada de carbono
(carbon footprint) significativamente menor;
VIII. Produto substituto de menor consumo de combustíveis fósseis na sua produção, e portanto,
com geração de menos dióxido de carbono comparativamente a outros materiais;
IX. Madeira de plantios florestais é estruturalmente muito forte – a madeira de diversas espécies
plantadas se mostra mais resistente comparativamente ao aço (20% a mais) e a certos tipos
de concreto (4 a 5 vezes mais);
X.

Madeira é um isolante natural – devido aos espaços com ar na sua estrutura celular. Como
isolante, a madeira é considerada até 15 vezes melhor do que a alvenaria e o concreto, 400
vezes melhor do que o aço e 1.770 vezes melhor do que o alumínio. Isso ajuda a reduzir o
custo de aquecimento e resfriamento de um edifício (Make it Wood, 2017).
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DESAFIOS
E PERSPECTIVAS
DO SETOR DE
BASE FLORESTAL
PLANTADA
DO PARANÁ

5

Este capítulo apresenta uma análise do setor de
base florestal plantada no estado do Paraná, indicando primeiramente as principais vantagens
e desafios ao setor, tendências e perspectivas,
aspectos relacionados à necessidade de segurança jurídica, além da desmitificação da silvicultura como atividade poluidora. Adicionalmente,
são apresentadas as principais políticas públicas
relacionadas ao setor florestal paranaense.
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5.1

PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS DO SETOR
FLORESTAL DO PARANÁ

A análise setorial das vantagens e desafios por parte de diferentes players empresariais do Paraná
e que atuam diretamente no setor florestal é apresentada na tabela a seguir.

Principais Vantagens e Desafios do Setor Florestal de Base Plantada no Estado
do Paraná
VANTAGENS

Estado com ampla área plantada (3º maior do país) e vocação florestal
Produtividade florestal competitiva
Alta contribuição à manutenção e proteção de florestas nativas no estado
Alta industrialização e consumo de madeira industrial, com potencial de expansão
Ampla diversidade da cadeia produtiva (cadeia produtiva completa)
Arranjo produtivo com uso múltiplo da floresta em processamentos industriais (polos florestais)
Mercado florestal ativo e consolidado (madeira em tora e produtos florestais)
Outros segmentos econômicos, altamente desenvolvidos e consumidores de madeira (a exemplo do agronegócio)
Logística relativamente favorável à exportação
Localização estratégica do estado em relação a estados consumidores
DESAFIOS

Potencial limitado de expansão de plantios devido ao preço de terras no estado em competição com
o agronegócio e parque industrial deficiente em determinados polos florestais
Desburocratização do acesso aos Programas de incentivo a pequenos e médios produtores florestais
Desburocratização dos processos de licenciamento do uso de cascalheira
Aumentar a formalidade nas operações de pequenos e médios produtores florestais
Incentivar a ampliação, instalação e diversificação de indústrias consumidoras em determinados polos florestais.
O adiamento de instalação e início de produção anunciadas gerou excesso de madeira fina no mercado
Altos juros e dificuldade de financiamento
Infraestrutura e malha viária (ferrovias, rodovias) com necessidade contínua de melhoria e manutenção, para escoamento da produção, com atenção especial às estradas vicinais
Adequação tributária das empresas enquadradas no simples nacional com relação ao recolhimento do ICMS
Fonte: Elaborado por STCP (2017).
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Em linhas gerais, o Paraná detém ampla tradição e potencial florestal e industrial, com vantagens
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h.

menor escala, de painéis reconstituídos e madeira sólida (últimos 5 anos);

comparativas e competitivas que permeiam toda a cadeia produtiva de valor da madeira plantada
(floresta, indústria e mercado). No entanto, o setor tem desafios a serem vencidos que incluem a
necessidade de melhorias e incentivos direcionados para fomentar investimentos em infraestrutu-

i.

Migração nos últimos anos das atividades produtivas do setor de base florestal, em
nível governamental, para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEAB-PR), criando

ra e atração de novos investimentos, de pequeno, médio e grande porte, seja em âmbito florestal
(oferta) ou industrial (demanda).

Expansão industrial recente de alguns segmentos a exemplo de celulose e papel e, em

oportunidades de maior fomento à atividade de base plantada no estado;
j.

Redução gradativa de burocracia e celeridade ao processo de licenciamento ambiental no Paraná, diante da Lei Complementar 140/2011, que passa a competência de
aprovação dos processos de licenciamento do estado, para os municípios. Tal fato ainda

A EVOLUÇÃO E AS PERSPECTIVAS SETORIAIS

está em processo de adaptação por parte das secretarias municipais, visto que muitas não
detêm corpo técnico treinado para a devida análise dos processos.

Esta seção apresenta algumas das principais evoluções recentes como forma de entender o
comportamento e a situação atual do setor de base florestal plantada paranaense, além de perspectivas que melhor orientem as oportunidades futuras.

Principais Evoluções do Setor

Principais perspectivas setoriais
As perspectivas setoriais futuras apontam para questões relacionadas tanto ao setor estadual
propriamente dito de base plantada, quanto aos aspectos da cadeia produtiva (florestal, industrial

As evoluções no passado recente do setor paranaense com plantios florestais permeiam ques-

e dos mercados nacional/internacional). A maioria das perspectivas está associada às dinâmicas

tões de natureza intrassetorial (florestal) bem como suprassetoriais, a exemplo de aspectos con-

de mercado e à evolução e melhorias esperadas para o cenário político-econômico nacional nos

junturais que têm impactado o desempenho das empresas no estado.

próximos anos.

a.

Redução do consumo e produção florestal e industrial, principalmente entre 20142016: em função da recessão resultante da crise político-econômica no país;

b.

(ex.: melhoria e acesso ao crédito imobiliário, retomada e ampliação do Programa Minha
Casa, Minha Vida – PMCMV, etc.);
b.

Descapitalização (principalmente em pequenas empresas): com consequente redução
para investimento em melhorias ou reestruturação;
Baixa oferta de tora grossa (> 35 cm) a partir da mudança do regime de manejo com ciclos
florestais mais curtos, principalmente por grandes empresas abastecedoras do mercado;

e.

Perda de competitividade do mercado com estagnação do crescimento na última
década em segmentos tais como os de lâminas/compensado;

g.

Normalização de produtos (programas de qualidade): a exemplo de novas normas para
portas de madeira e compensado de pinus com foco na melhoria da qualidade dos produtos,
isonomia competitiva e maior acesso à comercialização junto a novos mercados;
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Ampliação do uso da madeira de florestas plantadas na construção civil: a exemplo da adoção e expansão do sistema construtivo wood frame;

c.

Flexibilização e possibilidade legal de aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros: Projeto de Lei PL nº 4059/12 em trâmite no Congresso Nacional, em regime de urgência;

d.

Crescimento da atividade de construção civil norte-americana, com aumento do consumo e das importações de produtos de madeira (principalmente compensado e serrado de

Tendência de substituição de madeira em tora grossa por toras de menor diâmetro (adaptação industrial - tecnologia), principalmente no setor industrial de madeira sólida (serrados);

f.

tiva de retomada de setores importantes ao setor florestal como o da construção civil

energia, água, mão de obra, combustíveis, entre outros insumos, afetando o desempenho

do nível de produção e fechamento de empresas menos estruturadas com capital limitado

d.

Expectativa de reaquecimento da economia nacional no médio-longo prazos com perspec-

Aumento no custo de produção: custos elevados de insumos de produção a exemplo de
financeiro das empresas;

c.

a.

pinus) do mercado brasileiro, um dos principais players fornecedores aos EUA;
e.

Busca continuada pela agregação de valor à madeira em tora fina;

f.

Adoção de tecnologias modernas pela indústria madeireira, gerando maior competitividade às empresas, principalmente através de novos processos e produtos ao mercado;

g.

Expectativa de reforma fiscal que permita reduzir a carga tributária das empresas do setor e
melhorar seus desempenhos, competitividade e níveis de lucratividade.
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As informações apresentadas acima remetem a insights importantes e de cunho estratégicos

sivo ambiental, a regularização pode ser feita

positivos do código florestal1. Em particular,

que devem ser assumidos e capitaneados pelas lideranças do setor, a exemplo da própria APRE,

mediante adesão ao Programa de Regulari-

a ADI 4.902 questiona a constitucionalidade

para melhorar a competitividade e permitir o desenvolvimento continuo da atividade no estado,

zação Ambiental (PRA), situação em que o

do artigo do Novo Código Florestal que trata

em bases sólidas e sustentáveis.

proprietário assinará um termo de compro-

do PRA. O julgamento de tais ADIs encontra-

misso prevendo as medidas de recuperação

-se em estágio processual avançado, tendo o

e o cronograma em que serão executadas.

STF realizado audiência pública em que obte-

Tal regulação oferece a quem aderir e cum-

ve opinião de especialistas e entidades de di-

prir o PRA a possibilidade de transformar

ferentes setores relacionadas ao tema. Estas

multas ambientais relativas a infrações co-

discussões sobre a validade de dispositivos

metidas até meados de 2008 em serviços

do Código Florestal geram insegurança jurídi-

de preservação, melhoria e recuperação da

ca que não beneficiam a sociedade, proprie-

qualidade do meio ambiente, regularizando o

tários rurais, empreendedores e demais stake-

uso de áreas rurais consolidadas.

holders do setor de base florestal plantada. A

A NECESSIDADE DE SEGURANÇA JURÍDICA
PARA O SETOR FLORESTAL

O princípio da Segurança Jurídica visa trazer estabilidade para as relações jurídicas. O mesmo
pode ser interpretado em duas perspectivas: de forma objetiva sobre a irretroatividade de interpretação de lei pela Administração Pública e de forma subjetiva sobre a confiança da sociedade
nos atos, procedimentos e condutas proferidas pelo estado.

Enquanto os produtores rurais têm se mobilizado em torno da regularização ambiental
de suas propriedades, tramita no Supremo

Desta forma, a doutrina majoritária costuma citar o princípio da segurança jurídica como um dos

Tribunal Federal (STF) Ações Diretas de In-

princípios gerais do Estado Democrático de Direito.

constitucionalidade (ADI) que debatem dis-

A necessidade de segurança jurídica no setor florestal é sempre um tema prioritário por esta-

1

expectativa é de que o STF se manifeste sobre
estas ações, a exemplo da ADI 4.902 sobre
o PRA, haja visto o impacto que esse instrumento de regularização ambiental representa
ao setor produtivo florestal e ao agronegócio.

As ADINs em curso questionam, entre outros aspectos, previsões sobre APP e RL de uso consolidado.

belecer os preceitos para o estabelecimento de negócios e de empreendimentos sustentáveis da
cadeia produtiva – florestal e industrial.
Algumas iniciativas recentes, relacionadas direta ou indiretamente com o setor de base florestal

Atualização da Legislação Estadual(Lei nº 18.295/14), com base no

plantada, devem trazer maior segurança jurídica para tomadas de decisão e investimentos no

Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12)

setor, quais sejam:

Após o advento do Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12), no Estado do Paraná foram

Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012)

efetuadas alterações na Lei Florestal Estadual2. Adicionalmente, a Lei Estadual nº 18.295/2014
instituiu o Programa de Regularização Ambiental (PRA) dos imóveis rurais do Estado do Paraná.
A atualização da legislação paranaense, em linha com a legislação federal, traduz-se em maior
segurança jurídica para o setor florestal atuante no Estado.

A Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal) tornou-

Novo Código criou segurança jurídica sobre esta

-se um marco regulatório fundamental do setor

temática.

de base florestal plantada, incorporando as diferentes discussões apresentadas por setores da
sociedade organizada, relacionadas ao tema. A
lei representou evolução da legislação relacionada ao uso dos recursos naturais e ao uso territorial no país, entre eles para plantios florestais.
Após amplo debate nacional, a promulgação do

Entre outras diretrizes, o Novo Código tornou

Condições diferenciadas de financiamento para as indústrias para-

obrigatória a inclusão de todos os imóveis ru-

naenses

rais no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que
é um registro eletrônico em que o proprietário
informa a situação ambiental do seu imóvel.
Se o imóvel incluído no CAR apresentar pas-

Outra iniciativa recente que pode beneficiar o setor de base florestal paranaense e gerar maior
segurança jurídica para as indústrias do estado é o convênio recém-firmado entre a Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep) e a Caixa Econômica Federal (CEF) sobre condições diferenciadas
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de financiamento empresarial. O mesmo prevê redução da taxa de juros em diversas linhas de
crédito do banco para empresas associadas aos sindicatos filiados à Fiep.
A parceria cria alternativa às indústrias que vêm encontrando dificuldades de acesso a financiamentos com a crise econômica, devido às altas taxas de juros praticadas pelo mercado. O Con-
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5.3

A DESMITIFICAÇÃO DA SILVICULTURA COMO
ATIVIDADE POLUIDORA

vênio prevê taxas de juros diferenciadas, em diversas linhas de financiamento. Entre os produtos
e serviços com condições diferenciadas para as indústrias do Paraná estão os de financiamentos
para aquisição de bens de consumo duráveis.

Regulamentação da venda de terras para estrangeiros
A regulamentação da venda de terras para es-

de terras por estrangeiros, à exceção das áre-

trangeiros é tema de grande relevância e com

as de fronteira, de RL e do bioma amazônico

potencial impacto nos investimentos para o se-

(nestes três casos, é previsto um sócio con-

tor de florestas plantadas.

trolador brasileiro). O novo texto também não

As discussões sobre esse assunto tiveram início em agosto de 2010, a partir de um parecer
da Advocacia Geral da União (AGU) sobre a
Lei Federal nº 5.709/71, e que proibiu a aquisição de terras por estrangeiros e por empresas
brasileiras controladas por estrangeiros, o que

permite que as terras sejam compradas por
fundos soberanos, estatais e organizações
não governamentais, mas garante que instituições financeiras recebam áreas rurais por
até quatro anos com a finalidade de fomentar
o mercado.

mudou significativamente a dinâmica de investi-

Caso o Projeto de Lei seja aprovado, será

mentos no agronegócio nacional, especialmen-

criado um marco de segurança jurídica sobre

te na silvicultura e na agricultura.

este tema. Com isso estima-se que grandes

O tema, desde então, vem sendo debatido amplamente em diferentes esferas e encontra-se
em trâmite através do Projeto de Lei (PL) nº
4.059/2012 (federal). Pelo novo texto do proje-

investimentos voltados à expansão da silvicultura no país, como base para a atração de
novos investimentos na cadeia produtiva florestal-industrial deverão ser viabilizados.

to de lei, não haverá mais limites para a compra
2

A Lei Estadual nº 11.054/1995 foi atualizada pelas Leis Estaduais nº 18.189/2014 e nº 18.295/2014

A Resolução CONAMA 237/97, que dispõe

ciamento ambiental, a referida Lei estabelece

sobre procedimentos e critérios para o licen-

que é ação administrada pelo Estado (Art. 8º)

ciamento ambiental de empreendimentos e

promover o licenciamento de atividades ou

atividades diversas, estabelece, em seu Art.

empreendimentos utilizadores de recursos

2º, que “atividades utilizadoras de recursos

ambientais, efetiva ou potencialmente poluido-

ambientais consideradas efetiva ou potencial-

res ou capazes, sob qualquer forma, de cau-

mente poluidoras, bem como os empreen-

sar degradação ambiental.

dimentos capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, dependerão
de prévio licenciamento do órgão ambiental
competente”. O Anexo 1 deste mesmo instrumento legal, cita as atividades que estão
sujeitas a licenciamento ambiental, decorrente
de serem interpretadas, pela referida resolução, como atividades potencialmente poluidoras. A silvicultura atualmente consta nesta
relação do Anexo 1 do CONAMA.

apresentação de licenciamento ambiental
para realizar a atividade de plantios florestais, conforme estabelece Portaria n.º 304 de
26/Nov/2013 (Art. 1º) do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Entre as atividades dispensadas de licenciamento no estado estão
“reflorestamentos, implantação de florestas
e implantação de viveiros de mudas florestais”.
Diante destes instrumentos legais, a portaria

Por sua vez, a Política Nacional do Meio

do IAP, que dispensa a apresentação de licen-

Ambiente, instituída pela Lei Federal nº

ciamento ambiental para atividades relaciona-

6.938/1981, estabeleceu normas e critérios

das à silvicultura, não se encontra no plano de

para o licenciamento de atividades efetiva ou

lei, o que a torna mais vulnerável. O entendimen-

potencialmente poluidoras. No seu Artigo 17-

to é que se tal conteúdo estivesse na forma de

B, a Lei instituiu a cobrança da Taxa de Con-

lei, garantiria maior transparência nos proces-

trole e Fiscalização Ambiental (TCFA) para o

sos, além de oferecer maior segurança jurídica

controle e fiscalização das atividades poten-

ao setor.

cialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Em seu Anexo VIII (incluído pela
Lei nº 10.165/2000) a silvicultura (código 20)
é listada em tal grupo de atividades.
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Atualmente, o estado do Paraná dispensa a

Por sua vez, o Projeto de Lei do Senado (PLS
214/2015), visa modificar o Código 20 do Anexo VIII da Lei 6.938/1981 (Política Nacional do
Meio Ambiente), para excluir a silvicultura do

Paralelamente a tais instrumentos jurídicos, a

rol de atividades potencialmente poluidoras e

Lei Complementar 140, de 8/Dez/201estabe-

utilizadoras de recursos ambientais. Se apro-

lece a competência para questões ambien-

vada, o PL isentará a atividade do pagamento

tais à União, aos Estados, Distrito Federal e

da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

aos Municípios. No que se refere ao licen-

(TCFA).
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horizonte de dez anos, ser atualizado periodicamente e contemplar, entre outros, o diagnóstico

A silvicultura representa uma das melhores formas de uso econômico
da terra nas áreas já desmatadas, contribuindo para redução da poluição ambiental através da fixação do carbono atmosférico, entre outros
benefícios.

da situação do setor de florestas plantadas, incluindo seu inventário florestal; proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; e metas de produção florestal e
ações para seu alcance. Tal Política é um marco para o setor, inclusive por definir o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento como o coordenador de seu planejamento, implementação e avaliação.

É importante desmistificar, perante o Poder Legislativo e quem mais se faça necessário, a silvicultura como atividade poluidora. Uma das formas seria através de trabalhos técnico-científicos
que enfatizem, em âmbito nacional, o potencial de desenvolvimento socioeconômico e ambiental

Incentivos Fiscais à Exploração de Florestas Plantadas

da silvicultura, como demonstrado através dos diversos indicadores qualitativos e quantitativos
evidenciados neste documento.

Em linha com a Política anteriormente citada, está sendo analisado no Senado um Projeto de
Lei de incentivos fiscais à exploração de florestas plantadas (PLS nº 115/2015). O projeto (PLS

5.4

POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS
AO SETOR DE BASE FLORESTAL

nº 115/2015) prevê estímulos fiscais à exploração de florestas fora das Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Lega, a exemplo da isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) equivalente ao quádruplo da área explorada, de redução de taxas de juros e encargos
em financiamentos voltados aos cultivos e de deduções no imposto de renda, limitadas a 20%
do valor devido ao ano.

Nos últimos anos, políticas públicas voltadas à produção florestal associada ao desenvolvimento sustentável vem ganhando espaço nos cenários nacional e estadual. Essas políticas trazem
resposta à demanda crescente por produtos de madeira aliada aos impactos socioambientais

Política Nacional de Biocombustíveis Florestais

positivos das florestas plantadas.
Na sequência, estão destacadas as principais políticas públicas e iniciativas aprovadas ou em
curso, relacionadas, direta ou indiretamente, ao setor de base florestal plantada.

Também se encontra em trâmite no Congresso Nacional o Projeto de Lei sobre a Política Nacional
de Biocombustíveis Florestais (PLC nº 1291/15), a qual tem como objetivo a produção sustentável de biocombustíveis, a ampliação da participação desses combustíveis na matriz energética

Política Agrícola para Florestas Plantadas

brasileira e a promoção do cultivo de florestas plantadas com potencial energético. A proposta
considera como biocombustíveis florestais os combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos produzidos a partir da biomassa florestal, como lenha e carvão vegetal. No Projeto de Lei ainda estão
previstos incentivos financeiros e fiscais, linhas de crédito rural e apoio ao cooperativismo como
formas de promover a política.

Em 2014, o Decreto Federal nº 8.375/2014

tivas; melhorar a renda e a qualidade de vida

definiu a Política Agrícola para Florestas Plan-

no meio rural; e estimular a integração entre

tadas para o país. Entre seus objetivos estão:

produtores rurais e agroindústrias que utilizem

aumentar a produção e a produtividade das

madeira como matéria-prima.

florestas plantadas; promover a utilização do
potencial produtivo de bens e serviços econômicos das florestas plantadas; contribuir para
a diminuição da pressão sobre as florestas na-
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Plano Estadual de Conservação e Cultivo Florestal

O Decreto ainda prevê a elaboração de um
Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas (PNDF), a ser submetido à

No âmbito estadual, está sendo debatida a criação de um Plano Estadual de Conservação e Cul-

consulta pública. O Plano deverá considerar

tivo Florestal. A proposta surgiu de um Grupo de Trabalho (GT) formado pela (APRE), EMATER,
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Embrapa Florestas, Universidades e outras entidades do setor produtivo. O documento de base
produzido pelo GT deve servir de subsídio para a formulação de um Projeto de Lei para regulamentar a atividade no Paraná.
O objetivo é criar um planejamento estratégico de médio e longo prazo para o setor florestal estadual, considerando um horizonte mínimo de cerca de 50 anos (média de dois ciclos florestais).
Para tanto, a ideia é considerar a demanda atual e também a futura expansão das atividades de
produção primária e industrial do setor. O enfoque pretendido é nas pequenas áreas de produção
nas propriedades rurais, com o objetivo de estabelecer uma grande área florestal formada por um
mosaico florestal produtivo na paisagem.
Também faz parte da proposta a criação de uma nova autoridade pública, específica para florestas plantadas, com o objetivo de gerenciar áreas, realizar levantamentos de mercado e verificar
as áreas cultivadas e a sua produtividade no estado. Uma vez aprovado, o Plano será orientativo
para tomadas de decisão pelo setor.
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6
132

AÇÕES
PRIORITÁRIAS
DA APRE
A APRE, como Associação de classe e representante das empresas de base florestal plantada do estado do Paraná, posiciona-se estrategicamente como o agente articulador deste
setor perante as mais diferentes esferas público-privadas da sociedade organizada e de demais
stakeholders do setor.
Frente às reais necessidades e desafios impostos ao setor, a APRE cumpre ampla agenda de
trabalho, dentro e fora dos diferentes segmentos
econômicos que representa, na busca contínua
pelo fomento, melhoria e desenvolvimento das
atividades florestais/industriais no estado. Neste
sentido, apresentam-se nesta seção as principais ações desenvolvidas pela APRE com o objetivo de fortalecimento setorial.
Apresentam-se ainda a inserção da madeira na
construção civil e o papel de articulação e apoio
da APRE, além da forma de comunicação da Associação com a sociedade.

133

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

6.1

ESTUDO SETORIAL 2017-18 APRE

Normalização e padronização de produtos pelo setor

AÇÕES PRIORITÁRIAS

Ações integradas de apoio à padronização de produtos do setor florestal, bem como a formaliDiante do perfil florestal, industrial e de mercado do setor florestal de base plantada no Paraná,

zação de normas técnicas que estabeleçam as especificações e outros parâmetros de produtos

bem como das tendências recentes e perspectivas futuras abordadas neste documento, identi-

florestais, estão na agenda de atuação da APRE.

ficam-se algumas ações prioritárias, muitas já em andamento dentro da agenda da Associação,

A Associação representa o setor de base florestal em comissões de estudos de normas técnicas

para impulsionar o desenvolvimento do setor florestal paranaense.

da ABNT (madeira serrada e wood frame), pois entende que para tornar o setor florestal mais
competitivo, há a necessidade de normalizar produtos, visando facilitar a entrada em novos mercados, além da necessidade de atendimento a normas já existentes como a de desempenho da
construção civil (ABNT NBR 15.575).

Tecnologia Florestal-Industrial

A APRE prosseguirá apoiando a adoção de especificações técnicas por empresas do setor em
seu processo produtivo, garantindo a inserção do setor em novos nichos e a adequação de proA APRE atua diretamente na articulação e apoio a programas que visam a promoção e a disse-

dutos às exigências do mercado.

minação de informações e conhecimento de cunho tecnológico para o setor florestal-industrial.
Exemplos de sua participação incluem:
I.

Pragas e doenças florestais: a Associação apoia ações de controle fitossanitário de pragas

Interlocução com o setor florestal e a sociedade

e doenças (como o caso da vespa da madeira no pinus), através de iniciativas a exemplo do
Fundo Nacional de Controle de Pragas Florestais (FUNCEMA), no qual a APRE coopera como
suporte institucional e financeiro;

Preocupada com a disseminação de conteúdo e práticas atualizadas, sobre os mais diversos

Melhoramento do pinus: participação no conselho consultivo do Programa Cooperativo

temas de interesse aos agentes da cadeia produtiva do setor florestal no Paraná, a APRE continu-

de Melhoramento de Pinus (PCMP), que desenvolve pesquisas em melhoramento genético

amente promove ações de comunicação com o setor e com a sociedade organizada, a exemplo

tradicional e uso de técnicas modernas com o objetivo de melhorar a produtividade e a qua-

de capacitações, reuniões e visitas técnicas. Estas ações visam a difusão do conhecimento na

lidade da madeira do pinus;

melhoria da competitividade setorial.

Apoio ao ensino e pesquisa: apoio a ações e iniciativas de instituições de ensino e pesquisa

A Associação poderá incluir em sua agenda de ações prioritárias a articulação e o apoio na divul-

do setor florestal, bem como difusão tecnológica, através da sua participação junto a conse-

gação de informações que promovam outras oportunidades ao setor, tais como:

lhos consultivos, a exemplo de sua atuação como membro do conselho consultivo na FUPEF;

I.

Ações da promoção da atividade florestal paranaense e de produtos das empresas associadas;

IV. Melhoria e difusão de tecnologia florestal: a Associação atua como agente divulgador de

II.

Estímulo ao desenvolvimento de produtos florestais através da agregação de valor e amplia-

II.

III.

conhecimento e informações sobre tecnologias modernas e eficientes da cadeia de base

ção do mercado consumidor, que possibilitem o incremento da produção e a comercialização

florestal, oferecendo às empresas oportunidades tecnológicas para ganhos de eficiência,

de produtos do setor;

escala e produtividade, alavancando assim o desenvolvimento setorial no estado. Neste aspecto, o trabalho da Associação é de apoio a ações envolvendo aspectos tecnológicos para
alavancar a competitividade do setor florestal-industrial paranaense, incluindo o Workshop
anual com a Embrapa, as visitas técnicas e o Simpósio Madeira e Construção.

III.

Melhoria de processos e produtos visando, entre outros fatores, redução de custos e aumento da competitividade empresarial; e

IV. Provisão de condições diferenciadas de financiamento e de crédito, que facilitem e viabilizem
investimentos de cunho florestal-industrial.
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Com a ampliação das restrições ambientais e

Trata-se de uma oportunidade para sistemas

das questões de sustentabilidade nas últimas

industrializados em madeira, com a implan-

décadas, inclusive associadas à construção

tação de estruturas em peças de madeira,

civil (na busca por construções ambientalmen-

pré-moldadas, que facilitam o processo de

A Associação dialoga e articula ações integradas junto a diversos atores político- institucionais

te mais sustentáveis), a madeira é tida como

construção. O uso de wood frame oferece o

visando debater propostas para a defesa de demandas e interesses do setor florestal. Como

um material potencial para atender à necessi-

potencial de redução de custos na construção

exemplo, a APRE:

dade de inovação, em que se faz necessário

civil aliada à alta produtividade operacional.

Discussões de ordem institucional e política

I.

Atua junto à Câmara Setorial de Florestas Plantadas, levando em frente as principais reinvindicações das empresas paranaenses;

II.

Participa em debates, encontros e comissões no que diz respeito aos conselhos temáticos
da madeira e do meio ambiente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep);

III.

Representa e opina sobre propostas de reformulação tributária, através de participação junto
à Associação Comercial do Paraná (ACP), em que atua no conselhoem prol de debates conforme as demandas do setor;

utilizar material de fonte renovável, que não
apresente alto consumo de energia para sua
fabricação, entre outros aspectos.
Nos últimos anos no Brasil tem sido obser-

o caso das construções associadas ao Pro-

vada a adoção pela construção civil do sis-

grama Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), do

tema construtivo wood frame, já conhecido

Governo Federal. No entanto, antes da propa-

internacionalmente.

gação desta técnica no Brasil, faz-se neces-

O wood frame é um sistema construtivo com o
diferencial do uso de painéis de madeira, pre-

V.

parados em perfis de madeira. Esse sistema

VI. Participa dos conselhos gestores das APAs (APA da Escarpa Devoniana e da Serra da
Esperança).

faz parte dos tipos de construção que evitam
desperdícios, pois não requer que as paredes
sejam quebradas para receber as tubulações

A articulação institucional e política da APRE permite a orientação e distribuição das demandas

e também dispensam o uso de fôrmas para

do setor aos agentes responsáveis de forma canalizada e proativa. Tal dinâmica permite alavan-

pilares e vigas, já que as próprias paredes são

car o desenvolvimento setorial do estado.

estruturais.
Via de regra, é composto por perfis estruturados de madeira, formando placas vazadas

6.2

A MADEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

que são fechadas com painéis de madeira (vedação). Pelo fato dos perfis serem feitos com
madeira de florestas plantadas estes apresentam apelo sustentável. Além disso, são estáveis estruturalmente, uma vez que as cargas

Diante do potencial latente para o crescimento no setor da construção civil no Brasil, dado o déficit

são distribuídas em todas as paredes em vez

habitacional no país, o setor florestal tem se mobilizado para sua maior participação e inserção na

de em pontos específicos. Esse e outros sis-

cadeia da construção através do desenvolvimento e fornecimento de novos produtos de madeira.

temas construtivos são amplamente utilizados

Historicamente, a madeira tem sido utilizada em diferentes fases da construção de um imóvel, seja

nos Estados Unidos, Canadá, Chile e países

como item intermediário, durante o processo construtivo (caixaria, tapumes, escoras) ou como

da Europa.

sária a definição de especificações e normas
do sistema construtivo, que regulamentem o
seu uso. Em 2016 foi criada a Comissão de
Estudos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas

(ABNT),

ABNT/CE-002:126.011,

responsável por desenvolver a norma técnica
para o sistema construtivo wood frame. Além
de estabelecer parâmetros técnicos, que trarão maior segurança jurídica e qualidade dos
processos, a norma deverá trazer avanços
para a viabilidade da utilização do sistema
construtivo wood frame, como concessões de
financiamentos imobiliários. Por consequência, haverá mais garantias para as empresas
produtoras do sistema e clientes, mais recursos para a implantação de projetos e aumento
do consumo de madeira para a fabricação do
sistema wood frame no mercado nacional.
A APRE representa o setor florestal paranaense na referida Comissão de Estudos e participa ativamente em prol da normatização deste conceito de wood frame no Brasil desde o

produto final (pisos, portas, janelas, móveis, telhado, estrutural, outros).
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na difusão desta ideia, principalmente em sistemas construtivos em larga escala, como é

IV. Possui assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA);
Representa o setor no Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária (CONESA);

O setor florestal tem participado ativamente
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início das discussões do tema, a fim de impulsionar o uso geral da madeira na construção civil.
Com a formalização da padronização do sistema wood frame, empresas florestais-madeireiras
poderão ser beneficiadas, em especial no estado do Paraná, onde concentram-se os plantios de
pinus, matéria-prima essencial para tal sistema construtivo e grande parcela da indústria madeireira com capacidade de produção do mesmo em alta escala comercial.

6.3

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

A APRE tem uma atuação dinâmica com os

dadas, e-mail, telefone e fax) ou indireta (via

diversos atores da cadeia produtiva, desde os

publicações de documentos, notícias periódi-

produtores florestais, passando pela indústria,

cas em Newsletter, na imprensa, e via website

governos e instituições de classe, instituições

[www.apreflorestas.com.br]), visando atender

de ensino e pesquisa até o consumidor final.

as demandas da sociedade em geral.

Sua comunicação não se restringe apenas

A Associação está permanentemente atenta

aos agentes do setor florestal. Estende-se a

para discussões do setor, e participa ativa-

outros setores da economia que apresentam

mente da formulação de agenda prioritária no

sinergia com a floresta-indústria no estado, a

estado. Em suas atividades, a APRE represen-

exemplo do agronegócio, com forte atuação e

ta, promove e defende os interesses coletivos

interface com o setor florestal no Paraná como

das empresas de base florestal plantada do

consumidor de madeira em tora na secagem

estado do Paraná, em prol do desenvolvimen-

de grãos, geração de energia, entre outros.

to sustentável setorial.

A comunicação da APRE se dá de forma direta (atendimento pessoal em reuniões agen-
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