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O CONCEITO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
s diferentes produtos de
origem florestal, sejam

para fins energéticos, constru-
ções, mobiliário, papel, chapas
ou processamento mecânico,
continuarão a ser importantes e
necessários por muito tempo.

No futuro, as atividades flores-
tais deverão orientar-se nos prin-
cípios da sustentabilidade, de
acordo com procedimentos am-
bientais e enfoques tecnológicos,
em termos de produtividade e
manejo eficiente, bem como de
acordo com preceitos de ordem
social e econômica.

A produção florestal susten-
tável pode ser comparada a um
plantio efetuado de forma anual
e contínua, de maneira tal que
haja adequada fonte supridora de
matéria-prima. Desta maneira,
podem ser obtidos resultados
econômicos durante longo perí-
odo, pré-requisito característico

O
para investimento na atividade.

Aquelas florestas, cuja im-
plantação foi uniformemente exe-
cutada, apresentando áreas em
consonância com as respectivas
idades, apresentam condições
que permitem adequado plane-
jamento em longo prazo. Varia-
ções nesta distribuição motiva-
das por várias condições, como
a execução de  plantios com in-
tervalos de tempo irregulares, ati-
vidades de exploração, preços de
madeira ou condições de merca-
do, podem ser adequadas com
a adoção de práticas silviculturais
dentro dos sistemas de explora-
ção, como por exemplo, maior fle-
xibilidade na idade do corte den-
tro de uma mesma rotação ou
com adoção de adequado es-
quema de desbastes.

Outro aspecto a ser conside-
rado é a utilização de poucas es-
pécies ou plantios monoclonais

associados a “high input / high
output” (Lilja et al., 1994). Deve o
administrador florestal estar se-
guro na avaliação dos riscos e
ter sapiência suficiente para alo-
cação de recursos na estrutura-
ção de sólida base de sustenta-
ção da atividade, que é caracte-
risticamente de longo prazo. Ao
procurar altas taxas de cresci-
mento, poderá haver risco ou in-
certeza, que estão associados à
utilização de poucas espécies
exóticas e de bases genéticas li-
mitadas. Problemas de ordem
biológica, que eventualmente
possam ocorrer, por exemplo, em
uma plantação de Pinus, pode-
rão ocasionar a perda de muitos
anos e difíceis condições de ade-
quação ao mercado.

A sustentabilidade florestal é
um processo para contínuo exer-
cício, considerando-se que a
presente situação do mercado e
atuais condições de crescimen-
to não permanecerão imutáveis.
A habilidade e a competência do

administrador, de acordo com
princípios de uma sólida sus-
tentabilidade florestal, deverão
observar aspectos da diversi-
dade de espécies e práticas
silviculturais (espaçamentos,
desrama, consorciação de es-
pécies). E, conforme entende-
mos, tendo suporte de equipe
técnica qualificada e constan-
temente capacitada.

De forma geral, a caracterís-
tica dos povoamentos de Pinus,
atual fonte de matéria-prima
para os diferentes segmentos in-
dustriais, é de diversidade em
termos de espécies, idades e
produtividade. O conceito de
uma produção sustentável pas-
sa pela adequação de estraté-
gias e alternativas de um plane-
jamento para que o fluxo de pro-
dução de madeira seja contínuo,
observadas as condições de
demanda, de otimizações técni-
ca e financeira.
* Fonte: Revista A Cultura do pinus no Brasil
Pinus: uma floresta sustentável 2.1A ARESB realizou em Itapeti-

ninga-SP no último dia 09 de feve-
reiro, uma importante reunião de
associados, com a participação de
63 pessoas entre associados, jor-
nalistas, industriais e interessa-
dos no setor. Diversos empresári-
os foram entrevistados por jorna-
listas da Imprensa falada (TV TEM
- REDE GLOBO) e escrita, onde as
matérias colhidas foram divulga-
das em jornais e programas ru-
rais da TV. O evento também foi
ponto de encontro de candidatos a
Deputados Federal e Estadual,
além de políticos da região, o que
mostra a importância política de
um setor que gera hoje cerca de

ARESB REALIZA REUNIÃO EM ITAPETININGA
12.000 empregos diretos. Temas
como transporte de resina a gra-
nel, preço e perspectiva de preços
para a safra, educação e prepara-
ção de menores carentes para
compor o quadro de funcionários
resinadores, foram apresentados
e debatidos pelos participantes,
segundo enquête realizada após
a reunião, a pauta apresentada foi
elogiada pelos participantes. Esta
reunião contou com vários pesqui-
sadores do Instituto Florestal, e
também com a Dra Maria Cecília
de Brito, atual Diretora Geral do Ins-
tituto e representante do Secretá-
rio de Meio Ambiente José Gol-
demberg.

A Câmara aprovou dia 07/02
o projeto de lei que permite a
exploração econômica de áre-
as de florestas públicas por em-
presas privadas mediante con-
cessão. O projeto deve ser san-
cionado pelo presidente Lula.
No segundo semestre, o Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA)
iniciará o processo de licitação
das áreas de florestas. A lide-
rança do governo informou que
o presidente Lula deve vetar um
dos pontos da lei, o que esta-
belece que o Congresso vote os

APROVADA LEI DE GESTÃO DE FLORESTAS
pedidos de concessão de áre-
as com mais de 2.500 hectares.
A Câmara manteve ainda ou-
tras duas alterações feitas pelo
Senado: a que determina que
os diretores do Serviço Flores-
tal Brasileiro, órgão que vai ge-
r ir  as concessões públ icas,
serão sabatinados pelo Sena-
do; e a que estabelece que o
comitê gestor, composto ape-
nas pelo MMA, conforme texto
do governo, seja formado por
mais seis ministérios.
Fonte: OESP, 08.02.2006.

J.M  IND. E COM. DE MOLDADOS JM LTDA
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,35R$           
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 2,20R$           
3 ARAME 14 GALV KG. 5,75R$           
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. 2,13R$           
8 BOTA DE BORRACHA PAR 18,00R$         
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$         

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 25,17R$         
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$         
12 COLETA TON. 5,06R$           
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 11,00R$         
14 ESTRIA RETA MIL. 11,40R$         
15 ESTRIA V MIL. 12,33R$         
16 ESTRIADOR UNID. 1,80R$           
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$           
18 FARELO DE ARROZ TON. 450,00R$      
19 GRAMPOS CX. 6,50R$           
20 INSTALAÇÂO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$         
21 LIMA DUZ. 58,90R$         
22 LUVAS DE RASPA PAR 5,48R$           
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$           
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,10R$           
25 PASTA ÁCIDA 24% C/ETHEREL KG. 3,50R$           
26 PASTA ÁCIDA 24% S/ETHEREL KG. 1,10R$           
27 PASTA VERMELHA ESTIMULANTE KG. 3,25R$           
28 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$         
29 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$         
30 RASPADORES UNID. 7,10R$           
31 RESINA ELLIOTTII FOB/SP FEV/2006 TON. 1.091,33R$   
32 RESINA TROPICAL  FOB/SP FEV/2006 TON. 920,04R$      
33 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.461,60R$   
34 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 112,00R$      
35 TRANSPORTE ( até 50 km) TN/KM 28,09R$         
36 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TN/KM 36,04R$         
37 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TN/KM 50,77R$         
38 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,28R$           
39 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,01R$           

tualmente, estão em ampla
divulgação e popularização,

os conceitos de ecodesign, incluindo
os conceitos de recuperação de ma-
terial, projetos voltados para a simplici-
dade, redução de matérias-primas na
fonte, recuperação e reutilização de
resíduos, uso de formas de energia e
materiais renováveis, produtos com
maior durabilidade, recuperação de
embalagens e utilização de substânci-
as à base de água.

A legislação ambiental, cada vez
mais severa, induz a uma nova pos-
tura em toda dimensão do setor, inclu-
indo a adequada gestão de resíduos
sólidos. Uma das principais alternati-
vas que era a incineração dos resí-
duos encontra-se oficialmente proibi-
da em muitas regiões do país, com
muitas autuações de empresas que
insistem nesta prática.

As alternativas possíveis para a
destinação dos resíduos de madeira são:

Compostagem: processo contro-
lado de decomposição microbiana de
oxidação de uma massa heterogênea
de matéria orgânica no estado sólido
e úmido, passando pelas fases de fi-
totoxicidade, bioestabilização e matu-
ração. Este processo é crescente-
mente utilizado em suinocultura e avi-
cultura, e a legislação brasileira clas-
sifica os produtos resultantes como
fertilizantes orgânicos.

Resíduo Estruturante: é a utilização
da serragem fina ao lodo de esgoto pro-
veniente de Estações de Tratamento de
Efluentes, utilizando reatores na escala
de laboratório. Estudos têm indicado que
esta técnica é eficiente para biodegra-
bilidade do lodo de esgoto antes do pro-
cesso de compostagem.

Produção de energia: a produção
de energia com a utilização de bio-
massa (energia solar transformada
em estrutura vegetal via fotossínte-
se) é uma fonte alternativa que se
adapta às diversas regiões brasilei-
ras. A implantação de usinas de bio-
massa preserva o meio ambiente, re-
querendo áreas a serem impactadas
insignificantes quando comparada
com hidrelétricas.

Lenha: considera-se como lenha
o consumo tradicional e histórico des-
sa biomassa no Brasil, incluindo a uti-
lização doméstica, fornos de padari-
as, cerâmicas e olarias.

Combustível: a importância da

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA INDÚSTRIA MADEIREIRA

A
madeira não resulta apenas do seu
aproveitamento pela queima direta e
carbonização. A madeira, além de
quantidades reduzidas de nitrogênio e
outros elementos, é constituída por
cerca de 50% de carbono, 44% de
oxigênio e 6% de hidrogênio, constitu-
indo uma massa heterogênea de apro-
ximadamente 50% de celulose, 20%
de hemicelulose e 30% de lignina. Por
isso é matéria-prima para produção de
gases combustíveis e combustíveis lí-
quidos através de processos como ga-
seificação, liquefação e hidrólise.

Carvão vegetal: o carvão vege-
tal, utilizado quase totalmente em for-
nos de alvenaria apresenta rentabili-
dade entre 25% e 35%, com o restan-
te dos combustíveis sendo constituí-
da por voláteis que se perdem na at-
mosfera. Não é a alternativa mais re-
comendável para estudos que tragam
a perspectiva de se direcionar a uma
visão integrada num contexto de de-
senvolvimento sustentável.

Materiais diversos: neste campo
destacam-se os novos produtos de-
senvolvidos para a construção civil,
como os compósitos de cimento-ma-
deira, que utilizam resíduos de serra-
ria. O mercado da construção civil tem
grande potencial na absorção de pro-
dutos duráveis, decorativos, com boa
trabalhabilidade, e que apresentem
peso específico adequado e conduti-
bilidade térmica, absorção acústica ou
reflexão acústica favoráveis, com
preços competitivos.

Peças de artesanato: a lei que ins-
titui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, em sua Seção VIII institui a
política de incentivos fiscais e finan-
ceiros às instituições que promovam
reutilização e reciclagem de resídu-
os. Resíduos que virariam cinza po-
dem multiplicar de preço devido sua
agregação de valor em um objeto de
artesanato.

Produção de painéis: as fábricas
de madeira aglomerada utilizam as se-
guintes fontes de matéria-prima: resí-
duos industriais (resíduos de serrari-
as, fábricas de móveis e chapas), re-
síduos provenientes de exploração flo-
restal (toras curtas, galhos, etc.), ma-
deiras de qualidade inferior, não indus-
trializáveis de outras formas, madeira
proveniente de trato cultural de flores-
tas plantadas e reciclagem de madeira
sem serventia (demolições).

Produção de briquetes: o brique-
te é produzido a partir de serragem e
demais resíduos resultantes do pro-
cesso de beneficiamento de qualquer
tipo de madeira ou resíduos de agro-
indústria. Em comparação com a le-
nha, o briquete possui uma densida-
de duas vezes superior, o dobro de
poder calorífico e seu preço é cerca
de 5 vezes superior.

Farinha de madeira: é obtida pelo
processo de moagem das diversas
aparas de madeira, e usada por uma
grande quantidade de indústrias, como
matéria-prima para gerar produtos
acabados ou semi-acabados, para
empresas fabricantes de plásticos, in-
dústrias de fundição, de compensa-
dos, de explosivos ou de calçados.
Estas empresas que contribuem para
a diminuição do montante dos detritos
gerados, também são exemplos reais

de que o resíduo pode e deve ser fon-
te para novos produtos.

O comprometimento ambiental ge-
rado pela gestão inadequada de resí-
duos sólidos da indústria madeireira,
é reconhecido tanto pela comunidade
científica como pelas autoridades sa-
nitárias e pela população em geral.

Logo, a contribuição de alternati-
vas tecnológicas que viabilizem me-
nor impacto ambiental sobre os mei-
os físico, biótico e sócio-econômico
que constituem o meio ambiente, é
uma necessidade urgente para a
melhoria de qualidade de vida das po-
pulações sem a perda de renda par-
ticularmente nos pequenos empreen-
dimentos industriais.

Por isso, prestem atenção: Resíduo
não é sinônimo de Lixo e sim de Lucro!

* Ana Paula Pulito  - estagiária da ARESB
apulito@esalq.usp.br


