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silvicultura brasileira tem
conseguido importantes

avanços científicos e tecnoló-
gicos, refletindo crescentes
níveis de produtividade, em
ampliação das áreas de preser-
vação permanente, em restau-
ração e no uso de métodos de
colheita florestal menos noci-
vos ao ambiente. A adoção do
cultivo mínimo foi um dos avan-
ços mais expressivos.

O preparo do solo consistia
no cultivo intensivo, baseado
no amplo revolvimento das ca-
madas superficiais, com incor-
poração total ou parcial dos re-
síduos culturais, e até a quei-
ma era comum. Nesse contex-
to, em 1995, criou-se o atual
Programa Temático de Silvicul-
tura e Manejo - PTSM.

Esse é um dos vários pro-
gramas temáticos do IPEF,
cujo enfoque foi o de estabele-
cer práticas mais adequadas à
realidade florestal. Dessa ini-
ciativa, resultaram inúmeros
avanços, como o desenvolvi-
mento de pesquisas e tecno-
logias para a consolidação do
cultivo mínimo.

Esse cultivo prevê a realização
de um preparo localizado apenas
na linha ou na cova de plantio.
Neste método, a maior parte dos
resíduos culturais é mantida so-
bre a superfície do solo.

As principais vantagens
são: a. manter ou melhorar as
características físicas do solo;
b. reduzir as perdas de nutri-
entes do ecossistema; c. man-
ter ou elevar a atividade bioló-
gica do solo; d. manter ou ele-
var a fertilidade do solo; e. re-
duzir a infestação de plantas
invasoras; f. reduzir as despe-

MANEJO DE RESÍDUOS FLORESTAIS
sas de implantação e reforma
de povoamentos florestais, e g.
aumentar a eficiência operaci-
onal das atividades de campo.

São considerados resíduos
florestais todos os materiais
orgânicos que sobram na flo-
resta após a colheita. Pode-
mos citar os resíduos lenhosos
- sobras de madeira, com ou
sem casca, os galhos grossos
e finos, as folhas, os tocos, as
raízes, a serapilheira e a cas-
ca. A geração de energia de bi-
omassa vegetal deve ser vista
com ressalva, pois a aparente
energia barata renovável pode
custar caro ao meio ambiente.

A maioria dos solos ocor-
rentes nas regiões tropical e
subtropical apresenta avança-
do estágio de intemperização,
com teores de macro e micro-
nutrientes, considerados bai-
xos ou muito baixos, com gran-
des implicações sobre o poten-
cial produtivo.

Assim, o cultivo sucessivo
por várias rotações de espécies
florestais com grande capacida-
de de extração de nutrientes
tem grande impacto sobre as pe-
quenas reservas nutricionais dos
solos, resultando em quedas de
qualidade dos sítios.

O equilíbrio entre entradas
e saídas de nutrientes é estra-
tégico para a manutenção da
produtividade. Assim, é essen-
cial que sejam repostos os nu-
trientes exportados em produ-
tos florestais, por meio das fer-
tilizações.

Os resíduos vegetais po-
dem causar alguns transtornos
operacionais, como: o rendi-
mento e a qualidade operacio-
nal do preparo de solo podem

ficar aquém do almejado e o
combate às formigas é dificul-
tado, pois os resíduos camu-
flam seus ninhos.

Para possibilitar ou agilizar
o preparo de solo e outras ativi-
dades silviculturais, é necessá-
rio abaixar, afastar ou picar os
montes de galhos, ponteiros e
cascas dispostas sobre o solo,
evitando o embuchamento.

Esse efeito pode ser conse-
guido com o rolo-faca, o pica-
dor de resíduos ou o limpa-tri-
lhos. Pode-se também adotar o
princípio de convivência com os
resíduos, com o objetivo de eco-
nomizar operações e de redu-
zir danos ao solo, utilizando-se
hastes retráteis em subsolado-
res e discos cortantes. O rebai-
xamento dos tocos, após a co-
lheita, pode ser feito com os
chamados rala-toco ou em par-
ceria com os trabalhadores lo-
cais, que fazem o rebaixamen-
to com motosserra, em troca do
toco remanescente para fazer
carvão ou em outra atividade.

Outra alternativa é treinar
os operadores das colhedoras
para fazer o corte mais próxi-
mo ao solo, apesar do desgas-
te das peças de corte, devido
ao atrito com o solo.

Uma nova trituradora de re-
síduos vem sendo testada e é
capaz de fazer a trituração de
resíduos na entrelinha de plan-
tio e rebaixar os tocos. Testes
de campo mostraram resulta-
dos muito satisfatórios. A tritu-
ração dos resíduos trouxe vári-
os ganhos subseqüente, entre
eles o aumento do rendimento
das operações - preparo de
solo, plantio, irrigação, etc., e
redução do índice de acidentes
e afastamentos de funcionários.

Apesar de se realizar mais
uma atividade, os ganhos com-
pensam, pois não se restringem
apenas às atividades subseqüen-
tes, outros são: aceleração da
decomposição de resíduos le-
nhosos - devido à fragmentação,
e o ganho de produtividade ao fi-
nal do ciclo. Esse ganho de pro-
dutividade justifica-se pelo fato de
que as atividades ganharam qua-
lidade, ou seja, são realizadas
com maior uniformidade.

Analisando-se todo o con-
texto da produção de flores-
tas, é fundamental manejar
corretamente os resíduos em
prol da sustentabilidade flo-
restal e do desenvolvimento
tecnológico.

* Fonte: Revista Opiniões

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

A



 INFORMATIVOPÁGINA 2

Presidente

Ítalo Leme Iannconi
italo@aresb.com.br
Vice-Presidente

Dante Villardi
1º Secretário

Paulo da Cunha Ribeiro
Secretária Administrativa

Bárbara Santana
barbara@aresb.com.br

E X P E D I E N T E

Publicação da ARESB - Associação dos Resinadores do Brasil
CONTATO - Rua Rio de Janeiro, 1985 - CEP 18701-200 - Avaré/SP - Brasil

Fone/ Fax: 0xx14 3732-3353 - E-mail: aresb@aresb.com.br - www.aresb.com.br

2º Secretário

Silvano da Cunha Ribeiro
1º Tesoureiro

Nercilio Justino Rodrigues
2º Tesoureiro

Cláudio Augusto Domene
Diagramação - GP Publicidade e Propaganda

Fone (14) 9790-6757
Tiragem - 450 exemplares
Distribuição gratuita

ECONOMIA
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. 8,60R$            
4 ARAME 20 GALV KG. 13,45R$          
5 ARAME 22 GALV. KG. 14,08R$          
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 6,11R$            
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. 1,20R$            
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  FEVEREIRO/2009 TON. 876,50R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  FEVEREIRO/2009 TON. 676,25R$        
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$/KM 2,04R$            

O
carvão vegetal possui co-
loração preta e pode ser

utilizados para diversos fins ener-
géticos, como combustíveis para
aquecedores, lareiras, fogões,
churrasqueiras; e também como
fototerápico, possuindo capacida-
des absorventes quando ativado.

A carbonização é também
chamada de pirólise (aquecimen-
to na ausência de ar), ou desti-
lação seca sob atmosfera, umi-
dade e temperaturas controladas
da madeira ou da casca de árvo-
res, não permitindo que ocorra a
sua combustão (Pinheiro e Sam-
paio, 2008). Como principais pro-
dutos da carbonização têm-se
não apenas o carvão vegetal,
mas a matéria volátil parcialmen-
te condensável.

Distintas variáveis podem in-
fluenciar na qualidade de carvões
vegetais, como a espécie de ve-
getal usada, a idade dele, o tipo
de forno, entre outros (Ferreira,
2000; FAO s/d).

O processo inicia-se com a
secagem da madeira e cascas,
onde após acondicionamento em
fornos ou estufas, há a elevação
da temperatura de 100 a 120 °C.
A temperatura promove a vapori-
zação da água das paredes celu-
lares, absorvida por higroscopici-
dade, água quimicamente ligada
ou de constituição. Tal calor é
obtido através da própria opera-
ção de carbonização ou através
da queima da madeira. Em se-
guida, o processo da pré-carbo-
nização, onde há a elevação da
temperatura em intervalos entre
180-200 °C e 250-300 °C. Após,
dá-se o processo de carboniza-
ção propriamente dita, com tem-
peraturas sempre entre 250 e 300
°C, e a última etapa é a de carbo-
nização final, onde a temperatu-
ra supera os 300 °C ocorrendo a
formação do carvão em sua gran-
de maioria (Ferreira, 2000).

CARVÃO DE CASCA DE PINUS,
UMA ALTERNATIVA PARA UTILIZAÇÃO

DESSE RESÍDUO
Segundo FAO (1987) o car-

vão vegetal derivado de cascas
apresenta propriedades inferio-
res aos oriundos de madeiras,
pois produzem maiores quanti-
dades de cinzas e sua estrutu-
ra é mais friável, retendo me-
nores quantidades de carbono
fixo, sendo, portanto, menos
valorizados. Mesmo com essas
desvantagens quando compa-
rados aos de madeiras, a car-
bonização da casca é uma in-
teressante alternativa para
esse resíduo das indústrias. No
Japão, as cascas de coníferas
como o cedro japonês (Crypto-
meria japonica) eram conside-
radas sobras problemáticas do
setor florestal do país e hoje,
depois de carbonizadas, viram
energia valiosa. Tecnologias de
carbonização desse resíduo
(cascas) foram desenvolvidas,
obtendo um produto rico em
calorias, utilizado principalmen-
te para aquecimento de casas
e cozimento de alimentos. Uma
das técnicas de carbonização
propostas consiste no acondi-
cionamento das cascas em ca-
madas sobrepostas em um car-
bonizador (piscina de concreto
com 1,3 metros de profundida-
de). Dessa forma, a própria cas-
ca não permite a entrada do oxi-
gênio no fundo onde está acon-
tecendo o aquecimento. Assim,
a casca é carbonizada e não
convertida a cinzas como ocor-
re na queima propriamente dita.
Tal etapa é repetida inúmeras
vezes até que todas as cama-
das estejam carbonizadas. Os
resultados do estudo foram tão
promissores que em 2002 o pro-
jeto já foi patenteado para a
venda de créditos de carbono
por ser fonte de energia reno-
vável. (Tanikawa, 2007).

* Fonte PinusLetter

O Departamento de Ciênci-
as Florestais da ESALQ/USP
oferecerá um curso internacio-
nal intensivo sobre a produção
florestal e capacidade de plan-
tios florestais na América do Sul
chamado de "2009 Brazilian
Forestry Summer Course". As
aulas acontecem de 9 a 21 de
março, em Piracicaba (SP).

Segundo a universidade, o
curso é realizado com base em
um convênio existente com a
Universidade de Helsinki, que
segue a filosofia dos cursos de
verãos. A iniciativa é resultado
da parceria intitulada "Global
Industrial Forestry Network
(GIFN)" estabelecida por qua-
tro universidades de países lí-
deres no desenvolvimento de flo-
restas voltadas para o abaste-
cimento industrial. Além da
USP e da Universidade de Hel-
sinki, são parceiras a Universi-
dade da República do Uruguai
e a Universidade de Stellenbos-
ch da Africa do Sul.

Para o professor Luiz Car-
los Estraviz Rodriguez, um dos
coordenadores do GIFN, há
uma forte tendência de expan-
são dos plantios florestais na
América Latina, resultado de in-

OPORTUNIDADE:
CURSO DE FLORESTAS PLANTADAS

vestimentos feitos por grupos
industriais em uma região que
apresenta grandes vantagens
comparativas para o estabele-
cimento desse tipo de ativida-
de. "Os países que integram o
chamado cone sul são impor-
tantes produtores mundiais de
fibra de madeira e isso trás vá-
rios desafios para os profissio-
nais florestais do nosso país e
de outras partes do mundo",
destaca.

Segundo ele, um dos princi-
pais desafios é a formação de
gestores florestais voltados para
o suprimento industrial com
uma visão ampla e internacio-
nal das relações produtivas.
"Com o curso, nossa idéia é
expandir nossas competências,
integrar experiências e compar-
tilhar conhecimentos".

O curso é aberto para parti-
cipantes nacionais e internaci-
onais e será constituído por um
grupo de especialistas que fa-
rão as apresentações em in-
glês. Mais informações pelo
telefone (19) 2105-8622 ou no
site: http://cmq.esalq.usp.br/
~lcer/BFSC2009/index.htm.

* Fonte: Folha Online


