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A
s florestas plantadas no
Brasil remontam ao início

do século XX - talvez antes já o
fizessem - porém, a prática se in-
tensificou após o engenheiro Ed-
mundo Navarro de Andrade ser con-
tratado pela Companhia Paulista
de Estradas de Ferro para desen-
volver o projeto de criação de Hor-
tos Florestais, ao longo das ferro-
vias das cidades, no início do sé-
culo passado. Navarro ficou co-
nhecido como “o plantador de flo-
restas” e o seu projeto tinha o
objetivo de produzir madeira para
os dormentes das estradas de fer-
ro. Por meio desse trabalho, di-
versas espécies de eucalipto fo-
ram trazidas para o Brasil e, pos-
teriormente, na década de 1940,
variedades de pinheiro também
foram introduzidas como florestas
plantadas. Hoje em dia, contamos
com outras classes sendo utiliza-
das para diversos fins, como a
acácia, teca, seringueira, paricá,
araucária, álamo e mogno.

As práticas de reflorestamen-
to se intensificaram nos anos 60
e 70, devido aos incentivos gover-
namentais para o desenvolvimen-
to industrial. Neste período, o
grande interesse dos produtores
de florestas era suprir o mercado
interno como as fornalhas de si-
derúrgicas, a produção de carvão
e as indústrias de chapas, celulo-
se e papel. Porém, ao longo dos
anos, perceberam-se os benefíci-

O PAPEL DAS FLORESTAS PLANTADAS NA REDUÇÃO
DOS IMPACTOS DOS GASES DE EFEITO ESTUFA

os que estas plantações poderi-
am trazer para a sociedade e o
meio-ambiente.

Fruto das atividades industri-
ais, o dióxido de carbono (CO2)
é um dos principais vilões ambi-
entais, ele danifica a camada de
ozônio e é responsável pelo fa-
moso efeito estufa, que acelera
o processo de aquecimento glo-
bal. Apesar disso, o CO2 também
é fundamental para o equilíbrio do
ecossistema. Absorvidas pelas
plantas, as moléculas são meta-
bolizadas pelo processo de fotos-
síntese para gerar alimento e de-
senvolver organismos vegetais
saudáveis. Quando ainda são jo-
vens, o processo de sequestro de
carbono das árvores é bem mais
intenso do que quando as flores-
tas são maduras, apesar disso,
florestas adultas continuam es-
tocando carbono, em biomassa,
por meio das moléculas de gás
carbônico.

Ao serem colhidas e extraí-
das de onde se desenvolveram,
as florestas entram na cadeia de
produção industrial e as molécu-
las de carbono entram em um
novo ciclo, o dos resíduos. No
campo, uma parte se incorpora
ao solo, outra se degrada e volta
para a atmosfera, enquanto o res-
tante fica retido na composição
molecular dos produtos gerados
pelo processamento da madeira,
e que só voltarão à atmosfera

após processo de decomposição.
Ou seja, entre o plantio e o pro-
cesso de transformação industri-
al, podemos afirmar que as práti-
cas de reflorestamento mais ab-
sorvem do que emitem gases de
efeito estufa, fechando dessa for-
ma, com um saldo positivo para
o meio ambiente.

Isto explica o importante pa-
pel das florestas plantadas na
substituição de matérias-primas
minerais, já que estas possuem
o ciclo do carbono muito longo,
não sequestram carbono, e, por-
tanto, causam grande acúmulo
destes gases nocivos na atmos-
fera. O excesso de gases estufa
gera o aquecimento global, e vem
ocorrendo de forma acelerada com
impactos negativos para todos os
ecossistemas. Para frear este pro-
cesso, foi assinado o Protocolo de
Quioto (1997), um compromisso
das grandes nações do mundo
para seguir regras rígidas de pro-
dução industrial, em prol da redu-
ção de CO2, diminuir o efeito es-
tufa e desacelerar o processo de
aquecimento global, além de pro-
teger as florestas.

Nos últimos anos, o desen-
volvimento de novas moléculas
trouxe mais eficiência para o
manejo. O aprimoramento no con-
trole das plantas daninhas, por
exemplo, propiciou a redução no
número de aplicações de herbi-
cidas e, consequentemente, a di-

minuição no uso de combustíveis
fósseis para o maquinário e emis-
são de gases estufas. Eduardo
Henrique Rezende defendeu, no
ano de 2014, em sua tese de dou-
torado, sobre “Aplicação de her-
bicidas na implantação de áreas
de Eucalyptus urophylla, antes e
depois do plantio”, que a molécu-
la isoxaflutole, dentre as demais
moléculas herbicidas estudadas,
é a única que, além de controlar
a mato competição presente na
linha de plantio, não afeta as plan-
tas de E. urophylla (eucalipto),
tornando sua aplicação um alia-
do tanto para o produtor como o
meio ambiente. Outra molécula
herbicida com grande potencial
sustentável é o indaziflam, que
reduz de forma comprovada, pelo
menos uma aplicação de herbi-
cida pós-emergente, nas entreli-
nhas de plantio.

Sabendo do importante papel
que as florestas possuem no con-
trole dos gases de efeito estufa
é imprescindível que se busque
cada vez mais incentivos para
uma produção florestal susten-
tável, ou seja, com ferramentas
eficientes que auxiliem a produ-
tividade florestal, sequestro de
carbono e com cada vez menos
recursos.

* Fonte: Fabricio Sebok é co-

ordenador de desenvolvimento de

produtos florestais da Bayer para

a América Latina.
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RELATÓRIO INTERNACIONAL MOSTRA DADOS DE SUSTENTABILIDADE
DA INDÚSTRIA GLOBAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

D esde 2016, o Brasil possui
mais de 71% das áreas de

florestas plantadas certificadas. O
número representa áreas perten-
centes às empresas associadas
à Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)
e significa um aumento de 8% em
relação a 2015. Os detentores de
certificados de manejo florestal
aumentaram 14%. dos 7,74 mi-
lhões de hectares plantados no
Brasil, 5,5 milhões foram certifi-
cados por organizações indepen-
dentes como o FSC e o PEFC, re-
presentado por Cerflor no Brasil.

Os dados aparecem no relató-
rio de Progresso de Sustentabili-
dade 2017 lançado pelo Internati-
onal Council of Forest and Paper

Associations, que apresenta o pro-
gresso dos membros mundiais da
entidade sobre sustentabilidade.

O relatório indica que o desem-
penho de sustentabilidade global
da indústria de produtos florestais
está melhorando, com todos os
indicadores agregados para as
associações de relatórios que
mostram o progresso de seus res-
pectivos anos de linha de base:

– Desde 2004/2005, os mem-
bros da ICFPA reduziram a inten-
sidade de emissões de gases de
efeito estufa em 16%; e aumenta-
ram a participação de bioenergia
no mix de combustível da indús-
tria em 10,3 pontos percentuais;

– O número de hectares certi-

ficados por sistemas de certifica-
ção de manejo florestal atingiu
54% em 2015;

– A taxa global de reciclagem
de papel atingiu 58,9% em 2015
– um aumento de 12,4 pontos
percentuais a partir de 2000.

– Os membros reduziram o uso
de água no processo produtivo em
7,2% desde 2004/2005 até 2015.

Contribuíram para o Relatório
de Sustentabilidade 2017 as in-
dústrias florestais da África do Sul,
Austrália, Brasil, Canadá, Chile,
Estados Unidos, Europa, Japão,
Nova Zelândia.

“Estamos orgulhosos de
anunciar o progresso contínuo do
nosso setor global, nos aspectos

VALORES MÉDIO DE MERCADO
PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
ÁCIDO SULFÚRICO KG. 1,39R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
ARAME 14 GALV KG. 6,94R$            
ARAME 20 GALV KG. 12,61R$          
ARAME 22 GALV. KG. 13,57R$          
AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 45,00R$          
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
COLETA TB 15,51R$          
CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
ESTRIA RETA MIL. 28,75R$          
ESTRIA V MIL. 38,35R$          
ESTRIADOR UNID. 5,00R$            
ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
GRAMPOS CX. 7,06R$            
INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 66,20R$          
HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
LIMA UNID 10,65R$          
LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
RASPA DE TRONCO MIL. 48,97R$          
RASPADORES UNID. 5,96R$            
RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.900,00R$    
RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.862,00R$    
SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 169,00R$        
TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            

Zipax Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
Rua José Carlos de Carvalho, 4-17 - Jd. Solange - Bauru/SP - CEP 17.054-120

vendas@zipax.com.br

sociais e ambientais associados
à gestão florestal e à fabricação
de produtos florestais”, disse Jane
Molony, presidente do ICFPA. “Va-
mos continuar a atender a cres-
cente demanda global de produ-
tos sustentáveis, incluindo com-
bustível, fibra e produtos flores-
tais, sendo referência para a con-
solidação de uma economia mais
verde”, acrescentou.

O ICFPA representa 19 asso-
ciações de celulose, papel, ma-
deira e fibra que abrangem 36
países, incluindo os principais
produtores desses segmentos do
mundo.

* Fonte: Painel Florestal

INSCRIÇÕES NO CAR FORAM PRORROGADAS ATÉ 31 DE MAIO DE 2018
O prazo de inscrição para que

o produtor registre seu imóvel no
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
foi prorrogado para 31 de maio de
2018, sendo que o prazo inicial era
31 de dezembro de 2017. O CAR
é obrigatório para todos os imó-
veis rurais, independentemente do
tamanho.

A inscrição no CAR é o primei-
ro passo para que o produtor rural
consiga a regularidade ambiental
das terras e possa ter os benefíci-
os previstos no Código Florestal.
Se não regularizar o imóvel, o pro-
prietário perderá a oportunidade de
recompor as áreas de preservação

permanente com dimensões me-
nores, conforme o tamanho da pro-
priedade. Além disso, ele ficará
impossibilitado de requerer licen-
ciamentos ambientais, terá restri-
ção a crédito bancário e será im-
pedido de fazer modificações car-
toriais nos registros de imóveis.

Todas as informações da pro-
priedade devem ser declaradas no
Cadastro. O sistema é integrado e
vai funcionar como um banco de
informações ambientais de todo o
Brasil, com detalhes sobre áreas
de preservação permanente, reser-
va legal e terrenos de uso restrito.

A inscrição é feita no site do

CAR. O proprietário deve baixar o
programa e preencher o formulá-
rio. É preciso ter em mãos o do-
cumento da propriedade. Para fa-
cilitar o acesso à plataforma, o
Ministério do Meio Ambiente criou
uma cartilha com orientações.

De acordo com informações
do Ministério do Meio Ambiente, a

área passível de cadastro era de
478.514 hectares. Hoje, estão ca-
dastrados 595.503 hectares rela-
tivos a 11.564 imóveis. O incre-
mento em relação ao mês de ou-
tubro foi de 4.651 hectares.

* Fonte: Secretaria de Agricultura e Abas-

tecimento do Estado de São Paulo


