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sustentabilidade está
sendo entendida

como uma necessidade de
todas as atividades. Está
se transformando numa fi-
losofia de se pensar e de
se produzir para que se
possa deixar às próximas
gerações um legado de es-
perança de vida melhor. Há
quem diga que nada gerou,
nos últimos anos, tanta dis-
cussão, polêmica e ensi-
namentos teóricos para
algo tocado pela simplici-
dade e racionalidade.

Tem sido uma mina de
ouro a consultores especi-
alizados que lidam com as
inúmeras variáveis dos di-
ferentes processos produ-
tivos na busca do equilíbrio
técnico, econômico, social,
cultural, ambiental, dura-
douro e, acima de tudo,
com a legitimidade e a acei-
tação dos que executam,
dos que participam e dos
que dependem de tais pro-
cessos. Fica a impressão
de que o certo, racional e
simples é extremamente
complexo para se executar.

Mas, nesse labirinto de
preocupações, a silvicultu-
ra brasileira, nos últimos
anos, tem dado passos
significativos na direção da
sustentabilidade. A profis-
sionalização crescente da
atividade, o extraordinário
desenvolvimento tecnoló-
gico, o processo de certi-
ficação florestal e o res-
peito às legislações soci-
ais e ambientais vigentes,
com certeza, podem ser
apontados como os princi-

FLORESTA PLANTADA
pais fatores que propicia-
ram os avanços alcança-
dos pela silvicultura brasi-
leira na direção da susten-
tabilidade.

Há inúmeros exemplos
de sucesso para serem
replicados. A tecnologia do
mais alto nível está dispo-
nível a todos e não se en-
contra trancada. É só sa-
ber procurar. Profissionais
al tamente competentes
para traçar os caminhos
da sustentabilidade para
os mais diversos empre-
endimentos também não
estão escondidos. Esse
acervo de conhecimento e
de competência é a garan-
tia de que novos e auspi-
ciosos saltos ainda acon-
tecerão para consolidar
ainda mais as trilhas da sil-
vicultura sustentável.

Evoluímos de forma sig-
nificativa na produtividade
de nossos plantios, no ma-
nejo, na conservação e na
proteção dos recursos na-
turais e ambientais de nos-
sos empreendimentos. O
aspecto social tem sido en-
riquecido com empregos
de qualidade e cuidados
especiais com a mão de
obra usada nas atividades
florestais. O lado social da
silvicultura já se transfor-
mou em exemplo para ou-
tras atividades rurais.

Estamos na direção cer-
ta, mas não podemos dei-
xar de registrar algumas di-
ficuldades que precisam
ser superadas para não pre-
judicar os avanços conso-
lidados. Há de se registrar:

A
• falta de um programa

nacional que mostre quan-
to, onde e a finalidade dos
novos plantios – não há
nada mais insustentável
do que empreendimentos
florestais sem nenhuma
destinação da madeira ou
grandes empreendimen-
tos industriais sem a ga-
rantia de abastecimento;

• necessidade de finan-
c iamentos compat íve is
com as características da
atividade – prazos inade-
quados e elevadas taxas
de juros constituem a mal-
dita receita para se man-
ter a atividade sem sus-
tentação;

• rede experimental de
pesquisa florestal que as-
segure o sucesso dos
plantios nas novas áreas
de fronteira – grandes em-
preendimentos sem tecno-
logia consagrada é um
exercício de adivinhação
insustentável;

• o uso de ações filan-
trópicas ilustradas em ri-

cos relatórios – são dis-
cursos travestidos de sus-
tentação que criam mais
interesses duvidosos do
que base de sustentação
–; etc.

Esses problemas são
manchas que diminuem o
brilho dos caminhos que a
silvicultura está construin-
do na direção da susten-
tabilidade. As reações de
espanto e de preocupação
quando se depara com
tais limitações são refle-
xos inquest ionáveis de
que as correções são ine-
vitáveis. A sustentabilida-
de precisa deixar de ser
peça orçamentária com
metas e responsabil ida-
des  apresentadas em re-
latórios. A sustentabilida-
de há de se transformar
em filosofia de vida que
corre no sangue dos pro-
fissionais e nos corredo-
res das organizações em-
presariais.

* Eng. Nelson Barbosa Leite
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R
esíduo é tudo aquilo
que rejeitamos na ca-

deia de produção e consu-
mo por não apresentarem
mais, aos nossos olhos, va-
lor econômico. E se as limi-
tações tecnológicas e de
mercado para reinserir o lixo
em cadeias produtivas não
existissem mais? O mau ge-
renciamento dos resíduos
acarreta em perda de opor-
tunidade e dinheiro. Resídu-
os de madeira e outros pro-
venientes da arborização ur-
bana tem resultado em altos
custos para cidades brasilei-
ras que produzem volumes
gigantescos na ordem de
centenas de toneladas por
mês. Grandes áreas são re-
quisitadas para armazena-
mento deste resíduo classe
II (Não Perigosos), que
quando acumulados au-
mentam o risco de incêndi-
os, afetam negativamente a
paisagem e podem poluir ar
e água.

A gestão consciente de

E SE SEU RESÍDUO GERASSE UMA
RENDA EXTRA?

resíduos verdes deve aplicar
práticas adequadas para sua
valorização, infelizmente se
sabe que a maior parte des-
te material é descartada de
forma ilegal em terrenos bal-
dios, lixões ou ainda nos fa-
mosos “bota fora” aterros
não autorizados (ilegais). A
falta de fiscalização nos mu-
nicípios que produzem gran-
de quantidade de resíduos
verdes acaba incentivando
ainda mais a criação destes
“bota fora” contribuindo dire-
tamente para a destruição
do meio ambiente.

A principal vantagem de
reutilizar a madeira descar-
tada é a reinserção da maté-
ria-prima na cadeia produti-
va, contribuindo positivamen-
te para o meio ambiente, re-
duzindo impactos socioam-
bientais e gerando renda.

A valorização dos resídu-
os é indicada como uma al-
ternativa econômica, social
e ambientalmente adequa-
da. Muitas empresas passa-

ram a atuar nesta cadeia
produtiva e desenvolvem es-
tratégias direcionadas para
melhor aproveitarem os re-
síduos de madeira e da ar-
borização urbana além de
usufruir do marketing verde,
atraindo consumidores que
estão atualmente avaliando
empresas através do cuida-
do que elas têm com o meio
ambiente.

Há muito a se fazer no
âmbito de tratamento de
resíduos no cenário naci-
onal .  É preciso que os
geradores de res íduos
verdes como as prefeitu-
ras municipais, se articu-
lem e definam claramen-
te as suas responsabili-
dades.

Fonte: MaisFlorestas

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 1,30R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 5,39R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 12,61R$          
7 ARAME 22 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 45,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
13 COLETA TB 15,51R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 28,75R$          
16 ESTRIA V MIL. 38,35R$          
17 ESTRIADOR UNID. 5,00R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 66,20R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 10,65R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 48,97R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  TON. 2.475,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.437,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 169,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  


