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RESULTADO DA PESQUISA "INFLUENCIA DA RESINAGEM
EM RELAÇÃO AO ATAQUE DE CUPINS"

O
projeto qualidade da madei-
ra de Pinus continua apre-

sentando ótimos resultados, o ul-
timo deles é em relação ao ata-
que de cupins. Os testes foram
realizados no departamento de Ci-
ências Biológicas da UNESP -
Rio Claro, pela Doutora Fabiana
Elaine Casarin.

Os corpos de prova foram re-
tirados em 3 posições radias (da
medula para a casca), de árvores
resinadas e não resinadas, de Pi-
nus caribaea hondurensis e Pinus
elliottii elliottii, tanto da tora ba-
sal como da imediatamente su-

A fase decisiva da COP-14 (14ª
Conferência das Partes da Con-
venção do Clima das Nações
Unidas), com a participação de
ministros de cerca de 150 países,
começou dia 11/12/2008 em Po-
znan, Polônia, com questões pen-
dentes e omissões.

Uma das principais pendênci-
as é o fundo de adaptação às
mudanças climáticas, que ainda
não está pronto para funcionar e
é apontado como crucial para os
países vulneráveis se prepararem
para enfrentar o aquecimento glo-
bal. Outro tema ainda sem con-
clusão é a ampliação do MDL
(Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo), que trata da comerciali-
zação de créditos de carbono.

O objetivo era fazer em Poz-
nan o esboço do acordo que será
fechado no próximo ano, na Dina-
marca. Mas não houve avanço na
definição do regime que irá subs-
tituir o Protocolo de Kyoto, que
expira em 2012. Tampouco se fa-
lou sobre o fato de que a maioria
dos países ricos sequer vai cum-
prir a meta estabelecida por Kyo-
to, de reduzir 5% as emissões de
gases de efeito estufa, em rela-
ção a 1990, entre 2008 e 2012.

CONFERÊNCIA DO CLIMA
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perior. Os ensaios foram realiza-
dos durante um período de 6 me-
ses, sendo que foram utilizados
cupins da espécie Coptotermes
gestroi. A intensidade do ataque
foi avaliada pela perda de massa
seca após 30 dias em que os
corpos de prova foram submeti-
dos aos cupins. Sendo que os
ensaios foram realizados a baixa
temperatura com corpos de pro-
va que estavam a umidade de
equilíbrio (cerca de 15%).

Resultados
Os resultados dos bioensaios

com a espécie P. caribaea resul-

taram em alta sobrevivência em
todos os experimentos, não ocor-
rendo diferença significativa entre
os cupins expostos à madeira re-
sinada e a não resinada. Em re-
lação à porcentagem de madeira
consumida neste caso os corpos
de prova oriundos de arvores re-
sinadas tiveram um pouco de des-
vantagem, já que o consumo dos
mesmos foi um pouco superior.

No caso do P. elliottii elliottii,
também resultou em alta sobre-
vivência em todos os experimen-
tos, não ocorrendo diferença sig-
nificativa entre os cupins expos-

tos à madeira resinada e a não
resinada. O consumo das madei-
ras resinadas não diferiu estatis-
ticamente das não resinadas.

Adicionalmente, foi realizado
um experimento com blocos de
madeira com acumulo evidente
de resina (manchas) de ambas
as espécies. Os dados de con-
sumo desses blocos pelos cu-
pins foram mínimos. Sendo que
a sobrevivência nesse caso tam-
bém foi muito baixa.

* Ricardo de Oliveira Antunes Junior
 Estagiário da ESALQ/USP

E um dos temas principais da
conferência, o Redd (Redução de
Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal, na sigla em
inglês), continua sem perspecti-
va de consenso.

Brice Lalonde, ex-ministro do
Meio Ambiente da França e dele-
gado da UE, criticaram o Brasil
nas discussões de Redd.

"O Brasil diz que evitar o des-
matamento é o seu esforço de
mitigação e só vai concordar se
os Estados Unidos e outros paí-
ses fizerem seu próprio esforço.
A União Européia é prisioneira
dessa discussão."

Uma das discórdias é sobre a
forma de financiar a redução das
emissões de desmatamento, não
há consenso sobre se o paga-
mento pela conservação virá por
meio do mercado de carbono ou
não. "Dinheiro público nunca vai
ser suficiente. Precisamos de di-
nheiro privado. Então, a questão
é como conseguir que o dinheiro
privado ajude a lutar contra o des-
matamento", opinou Lalonde.

O desmatamento evitado
ainda não está incluído no Me-
canismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL). Discute se o MDL

pode ser ampliado para incluir
Redd, mas o Brasil é contra um
mercado para o carbono de flo-
restas.

O clima político ruim em Poz-
nan ficou evidente, quando uma
coalizão de ONGs deu o troféu
Fóssil do Dia (concedido aos pa-
íses que mais atrapalham o avan-
ço das negociações) para a chan-
celer alemã, Angela Merkel. Tra-
dicional defensora de metas am-
biciosas no clima, Merkel sofreu,
segundo as ONGs, uma "catas-
trófica deterioração da sua posi-
ção no pacote de clima e energia
da União Européia."

Com a crise econômica, a
Alemanha teme que sua in-
dústria pesada seja prejudi-
cada no mercado internacio-
nal ao ter de reduzir as emis-
sões de gases-estufa. A Po-
lônia, anfitriã da conferência
e grande dependente de car-
vão, também que sejam feitas
concessões.

Apesar do racha, a UE voltou
a afirmar ontem que manterá seu
compromisso de reduzir as emis-
sões em pelo menos 20% (em
relação a 1990) até 2020.

Fonte: Folha de São Paulo
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OBS.: SOB SOLICITAÇÃO
FORNECEREMOS

AMOSTRA

••••• BICOS COM PONTAS DE METAL P/
APLICAÇÃO DA PASTA ESTIMULANTE
••••• ASTES PLÁSTICAS P/ FIXAÇÃO DE

SAQUINHOS

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,40R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$            
3 ARAME 14 GALV KG. 7,48R$            
4 ARAME 20 GALV KG. 7,60R$            
5 ARAME 22 GALV. KG. 7,90R$            
6 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 13,18R$          
7 BICOS DE AÇO P/ ALMOTOLIA UNID. 2,50R$            
8 BOTA DE BORRACHA PAR 25,00R$          
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$          

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 44,10R$          
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
12 COLETA TON. 7,27R$            
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 13,91R$          
14 ESTRIA RETA MIL. 14,33R$          
15 ESTRIA V MIL. 17,33R$          
16 ESTRIADOR UNID. 1,70R$            
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$            
18 FARELO DE ARROZ TON. 500,00R$        
19 GRAMPOS CX. 6,50R$            
20 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$          
21 LIMA UNID 7,60R$            
22 LUVAS DE RASPA PAR 8,00R$            
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$            
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,00R$            
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 2,80R$            
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,30R$            
27 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$          
28 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$          
29 RASPADORES UNID. 6,00R$            
30 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  DEZEMBRO/2008 TON. 927,50R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  DEZEMBRO/2008 TON. 725,89R$        
32 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.755,00R$     
33 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 107,50R$        
34 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 27,30R$          
35 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 35,70R$          
36 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 50,40R$          
37 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,16R$            
38 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,04R$            

ntende-se por incêndio flo-
restal todo fogo sem con-

trole sobre qualquer vegetação,
podendo ser provocado pelo ho-
mem, ou por fonte natural.

Anualmente, durante os perí-
odos de seca, ocorre um período
crítico que se estende do mês de
julho até meados de outubro.

Os incêndios florestais, casu-
ais ou propositados, são causado-
res de grandes prejuízos, tanto no
meio ambiente quanto ao próprio
homem e suas atividades econô-
micas. As causas dos incêndios
podem variar bastante de região
para região. No Brasil, há 8 grupos
de causas: raios, queimadas para
limpeza, operações florestais, fo-
gos de recreação, o ocasionado por
fumantes, por incendiários, estra-
das de ferro e diversos.

Os incêndios, devido principal-
mente às condições meteorológi-
cas, não ocorrem com a mesma
freqüência durante todos os me-
ses do ano. Pode haver também
uma variação das épocas de mai-
or ocorrência de incêndios entre
as regiões do país, devido às con-
dições climáticas ou às diferenças
nos níveis de atividades agrícolas
e florestais. Da mesma maneira,
os incêndios não se distribuem
uniformemente através das áreas
florestais. Existe locais onde a
ocorrência de incêndios é mais fre-
qüente, como por exemplo, os pró-
ximos a vilas de acampamentos,
margens de rodovias, estradas de
ferro, proximidades de áreas agrí-
colas e pastagens.

A proteção das florestas, bem
como a de povoamentos flores-
tais, torna-se eficiente quando
existe um planejamento prévio
das atitudes e atividades a serem
tomadas ou implementadas nas
diferentes situações que podem
apresentar. Quanto ao controle de
incêndios florestais, o processo
preventivo tem se mostrado como
o de maior eficiência, através de
aceiros manuais e mecânicos,
gradagens internas ao povoamen-
to e um bom sistema de vigilân-
cia; este, muito praticado entre
empresas florestais vizinhas, num
sistema de cooperativismo.

INCÊNDIOS FLORESTAIS
Planos de Proteção

É necessária a observação de
vários fatores existentes na área
em questão:

-Os aspectos físicos da área;
Causas mais freqüente de incên-
dios; épocas e locais de maior
ocorrência; classes de material
combustível e delimitação de zo-
nas prioritárias são informações
indispensáveis para a elaboração
de um plano. Este plano deve in-
cluir as ações propostas para a
prevenção, detecção e combate
aos incêndios e o registro siste-
mático de todas as ocorrências.

Plano Operacional
- Prevenção: A prevenção dos

incêndios florestais envolve, na re-
alidade, dois níveis de atividades,
a redução das causas (através de
campanhas educativas, legislação
específica e medidas de controle)
e a redução do risco de propaga-
ção, que consiste em dificultar ao
máximo a propagação dos incên-
dios que não forem possíveis de
evitar. Isso pode ser feito através
da construção de aceiros, da re-
dução do material combustível e
da adoção de técnicas apropria-
das de silvicultura preventiva.

 - Detecção: É a primeira eta-
pa do combate a um incêndio.
Pode ser fixo, móvel ou auxiliar,
dependendo das condições locais
e da disponibilidade de recursos
da empresa responsável pela pro-
teção da área. A detecção fixa é
feita através de pontos fixos de
observação, torres metálicas ou
de madeira. A altura da torre de-
pende da topografia da área e da
altura da floresta a ser protegida.
As torres são operadas por pes-
soas ou por sensores automáti-
cos à base de raios infraverme-
lhos, que detectam o incêndio
devido à diferença de temperatu-
ra entre o ambiente e a zona de
combustão. A móvel é feita atra-
vés de operários que circundam
os plantios. Já o auxiliar é exer-
cida voluntariamente, por pesso-
as que não estão ligadas direta-
mente ao sistema de detecção.
Quando bem conscientizadas,
através de programas educativos,
as pessoas que vivem nas imedi-

ações ou transitam pela floresta
podem comunicar a existência de
focos de incêndio.

Passos básicos na detecção
dos incêndios.

- Comunicar à pessoa respon-
sável pelo combate todos os in-
cêndios que ocorrerem na área
protegida, antes que o fogo se
torne muito intenso, de modo a
viabilizar o combate o mais rápi-
do possível; o ideal é cumprir este
objetivo em no máximo 15 minu-
tos após iniciado o fogo.

- Localizar o fogo com preci-
são suficiente para permitir à equi-
pe do combate chegar ao local
pelo acesso mais curto, no me-
nor intervalo de tempo possível.

- Combate: Equipes treinadas,
equipamentos adequados, mobili-
zação rápida, plano de ataque já
estabelecido (é o necessário para
proceder a um combate eficiente).

- Equipamentos: incluem ferra-

mentas manuais, devem ser de uso
exclusivo no combate aos incêndi-
os florestais. O tipo e a quantidade
de equipamentos para o combate
a incêndios dependem de vários
fatores, tais como: características
locais, tipo de vegetação, tamanho
da área, número de equipes e dis-
ponibilidade financeira.

-Ocorrência: Com base nesses
registros é que se podem obter infor-
mações sobre causas, épocas e lo-
cais de ocorrência, tempo de mobili-
zação, duração do combate, núme-
ro de pessoas envolvidas, equipa-
mento utilizado, área queimada, ve-
getação atingida e outros fatores.

Não se pode deixar de salien-
tar a importância do treinamento
dos responsáveis pelo combate,
já que estes durante um controle
correm sérios riscos se não o fi-
zerem de maneira adequada.

* Fonte: REMADE
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