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s atividades de

reflorestamento em 1943 corn os primeiros plantios de Araucaria e eucalipto. Em 1951,

foram introduzidas as espêcies P.taeda e P.elliottii. Atualmente, a empresa possui uma area

de 215.648 ha, dos quais cerca de 118.000 ha reflorestados, sendo 75.000 ha de Pinus,

9.000 ha de Araucaria e 34.000 ha de eucalipto. A empresa mantem ainda 82.000 ha de

mata nativa, como area de preservacdo permanente.

A producdo anual de madeira em 1994 foi de 1.813.000 toneladas para celulose e papel,

178.370 toneladas para energia e 218.459 m para serraria.

2- 0 EUCALIPTO NA KLABIN

Introduzido inicialmente na decada de 1940 para, no futuro abastecer as necessidades

energeticas da fabrica, o eucalipto, apOs intensas pesquisas sobre a qualidade de sua

madeira, passou a ser utilizado com sucesso na fabricacdo de celulose e papel juntamente

corn as fibras de Araucaria e Pinus. Hoje, é amplamente procurado, pelo segmento

madeireiro, sendo alternativa para a fabricacdo de produtos de alto valor agregado (mOveis,

estruturas, compensados, etc.).

Entre as especies utilizadas nos reflorestamentos da Klabin, destaca-se o Eucalyptus

grandis, apresentando rapid° crescimento e caracteristicas adequadas a sua utilizacäo para

producdo de madeira serrada e laminacào, desde que manejada adequadamente para esta

finalidade. 0 E.grandis tern madeira de cor rOseo-clara e densidade media. Nä° é muito
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tolerante ao frio. Devido a grande variacao dentro da espêcie deve-se utilizar proced6ncias

mais adaptadas a cada condicao edafo-climatica.

0 melhoramento da especie foi dirigido inicialmente para a melhoria das caracteristicas para

producao de celulose e papel, corn 6nfase em vigor, boa forma, fustes retos e gaihos linos e

aus6ncia de bifurcacao. Foram alcancados resultados de alta produtividade e qualidade da

floresta que sao tambem importantes para outros usos.

A produtividade media obtida em nossas florestas de E.grandis, em plantios resultantes de

material genetico melhorado, e de 41 m3/ha/ano corn casca. Esta produtividade é media para

um ciclo de 21 anos, corn 3 cortes rasos, utilizado para producao de celulose e papel.

Estao sendo iniciados atualmente, trabalhos de melhoramento considerando caracteristicas,

como gra, cor da madeira, densidade, resisféricia fisico-mecanica, usinabilidade,

comportamento na secagem, contracao das fibras, e principalmente aquelas relacionadas ao

rachamento das toras e empenamento da madeira, visando a sua minimizaeao.

3. MAN EJO

Para atingir o objetivo final de obter madeira de qualidade para serraria e laminacao, é

necessdrio utilizar têcnicas adequadas de manejo para a condueao da floresta, desde a sua

implantacao.

Dentro dente contexto, a Klabin vem conduzindo suas florestas de eucalipto na busca da

maximizacao do resultado econOmico.

No manejo para serraria e laminacao, sac) utilizadas rotaeOes de 20 anos, onde sao realizados

desbastes aos 4 e 8 anos de idade, visando concentrar o potencial de crescimento do sitio,

nas drvores que ficarao ate o corte final, mantendo-as livres de competicao ao longo da



rotaca.o. 0 objetivo final é a obtencdo de toras de grandes dimensOes, corn qualidade da

madeira adequada para serraria e laminacdo.

Ao final do ciclo de 20 anos, a estimada uma producdo de 350 m3/ha de madeira para

serraria e laminacdo, em toras corn mais de 25 cm de didmetro (sem casca na ponta mais

fina). A marcacdo para desbaste é baseada em urn didmetro limite, abaixo da qual sdo

retiradas todas as arvores, alem daquelas quebradas e excessivamente tortas. A

determinacdo do diametro minimo a realizada apOs levantamento diametrico das arvores dos

talhOes a serem desbastados. Para operacionalizar a retirada de madeira é feito um ramal

sistemAtico a cada 7 linhas.

Corn o objetivo de produzir madeira limpa ou isenta de no para utilizacdo em serraria e

laminacdo, e feita a desrama, eliminando-se os galhos do fuste. 0 eucalipto possui uma boa

desrama natural em plantacOes, quando os galhos inferiores morrem ao serem sombreados

corn a competicao e caem alguns anos mais tarde. Para manter o cilindro central corn no, o

mais reduzido possivel e obter o maxim° de madeira livre de nos, deve-se iniciar a poda o

mais cedo possivel. A poda de ramos vivos pode ser necessaria em espacamentos maiores,

mas ndo intensa para nao prejudicar o crescimento.

Na Klabin, a desrama é realizada em povoamentos programados para desbaste, entre 24 a 30

meses de idade, em arvores de 10 cm de didmetro e 12 metros de altura. Presentemente, sdo

desramados ate 5,5 metros, retirando-se todos os galhos secos.

4. ESTRATEGIAS DE DIVULGACAO

Alem dos trabalhos relacionados ao manejo da floresta e estudos para o melhoramento das

caracteristicas da madeira visando serraria e laminacdo, a empresa tem sua preocupacdo

voltada para a divulgacdo e acompanhamento do use do eucalipto junto aos clientes.



0 desenvolvimento tecnolOgico para otimizar o uso da madeira nas serrarias e laminadoras é

tao essencial quanto a obtencdo de florestas de boa qualidade. Preocupada corn esta

necessidade, a empresa vém desenvolvendo parcerias no fornecimento da materia-prima,

akin de realizar urn acompanhamento tecnico junto aos clientes que se utilizam das toras

comercializadas pela empresa. E uma atividade que atinge tambem os compradores da

madeira beneficiada, tais como indUstrias de mOveis, parquets, cabos de ferramentas,

molduras, embalagens, etc. 0 objetivo final desta parceria é o desenvolvimento de uma

tecnologia adequada para utilizacdo da madeira de eucalipto, estabelecendo ao mesmo

tempo compromissos corn o abastecimento e a qualidade.

Outra preocupacdo é o estudo da madeira de eucalipto produzida pela empresa, visando sua

caracterizacdo, gerando informacOes necessArias para auxiliar o usudrio final na sua

utilizacdo. Neste aspecto, a empresa tem procurado estabelecer contatos com universidades

e instituicaes de pesquisa, que possam desenvolver estudos de caracterizacao e de tecnicas

para otimizar a qualidade do uso da madeira de eucalipto, como têcnicas de beneficiamento

e programas de secagem.

A empresa tern estabelecido ainda mecanismos de divulgacão das tecnologias desenvolvidas,

corn a confeccdo de manuals para utilizacdo da madeira de eucalipto, baseados nos

conhecimentos adquiridos nas parcerias corn os usuarios do eucalipto.

Para otimizar qualitativamente o uso da madeira de eucalipto, a Klabin sentiu a necessidade

de iniciar o desenvolvimento de normas de classificacão especificas para esta madeira,

direcionando-a para usos especificos. Foi elaborado urn manual pratico para a classificacdo

da madeira de eucalipto, que sera utilizado pelas serrarias e pelos usuArios da madeira.



5. CONSIDERACOES FINALS

0 use da madeira de eucalipto para serraria e laminacâo é hoje uma realidade para a

empresa, que continua a investir na parceria com as empresas que usam a madeira de

eucalipto, visando melhorar a sua qualidade, atraves da utilizacdo de têcnicas de manejo e

melhoramento adequadas, associadas ao desenvolvimento tecnolOgico necessario ao seu

processamento.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

