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COMBATE À MATO-COMPETIÇÃO EM POVOAMENTOS DE PINUS

O
s Pinus são plantas de rá-
pido crescimento, possuem

tolerância ao frio e apresentam
poucas exigências em fertilidade
de solo. Apesar destas vantagens,
que fazem com que os Pinus se-
jam escolhidos para plantio frente
a várias espécies florestais dispo-
níveis, cuidados devem ser toma-
dos para que se tenha um bom de-
senvolvimento das plantas e, por
fim, boas produção e produtivida-
de florestal. Dentre todas as práti-
cas de manejo a serem adotadas
visando à alta produtividade da flo-
resta, o controle de plantas dani-
nhas é uma das mais efetuadas,
principalmente nos primeiros anos
da plantação. As plantas daninhas,
que muitas vezes são nativas da
região, outras vezes gramíneas de
pastagens, são bem adaptadas às
condições adversas de nosso meio
ambiente, podendo se sobressair
às pequenas mudas de Pinus re-
cém plantadas e que ainda estão
em processo de estabelecimento.

As plantas daninhas, ou o cha-
mado "mato", podem ser hospedei-
ros de pragas e doenças dos Pi-
nus, mas o principal dano que es-
tas causam nas plantações jovens
das florestas é a competição, tam-

bém denominada de mato-compe-
tição. Essa competição pode retar-
dar o crescimento da jovem flores-
ta e prejudicar a produtividade por
retardo no crescimento ou mesmo
morte de plantas.

Do ponto de vista humano, plan-
ta daninha é aquela que é indese-
jada no local, interferindo nos obje-
tivos daquela área cultivada, poden-
do causar danos e prejuízos, caso
não tenham o controle adequado.
Para mudas de Pinus, os principais
danos são devido à competição
das plantas por recursos limitados
no ambiente, como luz, nutrientes e
umidade do solo. Se as plantas
daninhas e as mudas de Pinus es-
tiverem ocupando o mesmo espa-
ço geográfico, haverá um estresse
competitivo, diminuindo o desenvol-
vimento do Pinus, gerando primei-
ramente a desuniformidade da po-
pulação existente e podendo adiar
as épocas de colheita. Em casos
de competição mais graves, a mor-
te de algumas mudas é bastante
comum, exigindo novos replantios
nas linhas do reflorestamento. Por
outro lado, as plantas daninhas
também podem ser consideradas
úteis, pois fixam e incorporam car-
bono ao solo e protegem o mesmo

contra a erosão. Por isso, o técnico
deve ponderar bem em relação à
intensidade de seu controle. Alguns
florestais e ambientalistas, por essa
razão, preferem chamar essas plan-
tas de vegetação complementar ao
invés de chamá-las de daninhas.

Vale ainda ressaltar que, atual-
mente, muitas das áreas que hoje
são utilizadas para o reflorestamen-
to eram anteriormente lavouras anu-
ais ou pastagens desgastadas que
muitas vezes não se adequavam à
aptidão agrícola da terra. A utiliza-
ção da monocultura anual de forma
inadequada pode favorecer as plan-
tas invasoras, havendo posterior-
mente um grande banco de suas
sementes no solo (população pas-
siva), somente esperando condi-
ções adequadas para germinar.
Estas condições, muitas vezes,
ocorrem nos reflorestamentos com
o preparo do solo e fertilização, tor-
nando o controle dessa vegetação
uma prática fundamental para o
sucesso da produção.

Em áreas pequenas de planta-
ções de Pinus, geralmente as roça-
das nas entrelinhas e linhas, nos
dois primeiros anos, são as práti-
cas de controle mais utilizadas. Já
em reflorestamentos de grandes

áreas, o controle químico é mais
empregado. Este último também é
bastante pesquisado tanto no Bra-
sil como no exterior, buscando a
maior eficiência e menor custo com
os herbicidas e também a maior
tolerância das mudas de Pinus. In-
teressa também o menor impacto
ambiental e de segurança ocupaci-
onal desses herbicidas. Alguns des-
tes experimentos e seus resultados
estão disponíveis aos interessados
na web, havendo links logo abaixo
nesta seção da PinusLetter.

Atualmente, os herbicidas regis-
trados no Ministério da Agricultura
para uso na cultura do Pinus no Bra-
sil são: atrazina, etefom, fluazifope-
P-butílico, glifosato, glifosato-sal de
potássio, imazapir, isoxaflutol, oriza-
lina, oxifluorfem, simazina, sulfosa-
to e trifluralina. Contudo, novas pes-
quisas devem continuar sendo efe-
tuadas em busca de formas alter-
nativas de controle, como o contro-
le biológico de plantas daninhas.
Estudos que indiquem a persistên-
cia e impacto destes defensivos
agrícolas e de novos que venham a
ser comercializados no meio ambi-
ente também devem ser amplamen-
te incentivados.

* Fonte: PinusLetter

Com relação à conservação
das sementes, um período de ar-
mazenamento é, em geral, neces-
sário por diversas razões.

Como a semente é um orga-
nismo vivo, após atingir sua matu-
ridade fisiológica, sofre certas mo-
dificações irreversíveis, sendo a
perda da capacidade de germinar
a última conseqüência destas mo-
dificações. Este processo, denomi-
nado deterioração, é inevitável, mas
pode ser minimizado proporcionan-
do-se às sementes condições ade-
quadas de armazenamento. A lon-
gevidade dessas depende de uma
série de fatores, entre os quais
podemos destacar:
- Condições ambientais durante a
maturação;
- Condições ambientais após a
maturação;
- Danificação durante extração e
beneficiamento;
- Características da espécie;
- Teor de umidade da semente;
- Temperatura de armazenamento.

SEMENTES DE PINUS - partell
Uma vez colhida, os principais

fatores envolvidos na sua conser-
vação são: temperatura e o teor de
umidade. Baseado neste fato pro-
cura-se armazená-las com baixo
teor de umidade e temperaturas
baixas. Para sementes de Pinus de
clima temperado, a literatura nos
informa que temperaturas abaixo
de zero grau centígrados são me-
lhores que temperaturas imediata-
mente acima (3 - 5C). Por outro
lado, os teores de umidade entre 6
- 10% são considerados bons para
armazenamentos por longos perí-
odos. As ações da temperatura e
do teor de umidade devem, entre-
tanto, ser observadas em conjun-
to. Em muitos casos, uma semen-
te se conserva melhor em tempe-
raturas relativamente elevadas
(25C) quando seu teor de umida-
de é baixo (6 - 8%), do que quando
armazenada a baixas temperaturas
com elevado teor de umidade. O
inverso se verifica também em cer-
tos casos. Como para a maioria

das espécies, um teor de umidade
baixo (6 - 12%) é o mais adequado
para um armazenamento seguro.
Uma secagem até este teor de
umidade parece ser um meio efici-
ente de se conseguir uma boa con-
servação. Entretanto, a secagem
por si só não resolve o problema,
pois uma semente armazenada
em determinado ambiente entra
em equilíbrio com a umidade do
ar, atingindo um teor de umidade
de equilíbrio. Assim, a diferentes
umidades relativas, cada espécie
apresenta um teor de umidade de
equilíbrio.

Procurou-se contornar o proble-
ma, armazenando as sementes em
embalagens impermeáveis. Os tra-
balhos realizados, principalmente
com sementes de hortaliças, mos-
traram, contudo, que a conservação
das sementes em embalagens
impermeáveis somente é segura
por períodos prolongados quando
o teor de umidade destas semen-
tes estiver entre 4 - 8%.

Outro problema relacionado
com a conservação é a oscilação
de temperatura e umidade. A lite-
ratura relata que as oscilações de
temperatura e umidade, em cer-
tos casos, são mais prejudiciais
à conservação do que a manuten-
ção nos extremos desta oscila-
ção. Num armazenamento em câ-
mara fria, as sementes, geral-
mente, apresentam elevado teor
de umidade, se bem que neste
caso a baixa temperatura (3 - 5C)
impede uma rápida deterioração,
a despeito do elevado teor de umi-
dade. Isto somente é válido du-
rante o período que a semente
permanece no interior da câma-
ra. A retirada da semente e a sua
não utilização imediata podem
fazer com que ela se deteriore ra-
pidamente.

* Prof. Dr. José Nivaldo Garcia - ESALQ/USP
* Estag. Mariane Pereira de Souza,

Ricardo de Oliveira Antunes Jr
* Fonte: João Suassuna - Pesquisador

da Fundação Joaquim Nabuco
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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. 6,11R$            
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 42,00R$          
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
12 COLETA TON. 6,45R$            
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 13,00R$          
14 ESTRIA RETA MIL. 12,79R$          
15 ESTRIA V MIL. 16,10R$          
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 8,85R$            
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. 2,50R$            
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/SP MAIO/2008 TON. 903,19R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA/UBERLÂNDIA MAIO/2008 TON. 742,00R$        
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$/KM 2,04R$            

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

 RUA TAPAIUNA, 342  S.PAULO – SP ( (11) 6727-3611  FAX (11) 6727-4534

OBS.: SOB SOLICITAÇÃO
FORNECEREMOS

AMOSTRA

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

SAQUINHOS

C
om a abertura de mercado,
observa-se que apenas as

empresas que conseguem aliar
ampla visão empreendedora com
melhoria dos processos produti-
vos, agilidade de resposta aos con-
sumidores e consciência ecológi-
ca conseguem um lugar de desta-
que no mercado competitivo.

Diante dessas condições as
empresas buscam alternativas
para ganharem a confiança dos cli-
entes. Para auxiliar as empresas
durante o processo de mudanças
muitos conceitos estão sendo res-
gatados no setor empresarial. Um
destes conceitos é a logística, que
apesar de muito antiga, somente
agora tem tido maior ênfase nas
pequenas empresas como forma
de melhor administrar o fluxo de
bens, serviços e informações.

Logística Reversa
Atualmente, a sociedade tem

demonstrado uma crescente pre-
ocupação com as questões ambi-
entais, valorizando as empresas
que seguem princípios para a ade-
quação dos produtos e processos.
Contrariamente a essa visão eco-
lógica a quantidade de descarte
dos produtos após o primeiro uso
aumenta em virtude das constan-
tes mudanças do consumo e tam-
bém devido à redução do tempo de
duração de um produto ou à sua
descartabilidade.

Surge então um grande dese-
quilíbrio ambiental com a grande
geração de resíduos, que afeta di-
retamente as preocupações da
sociedade. Buscando colaborar na
gerência desse novo fluxo de ma-
teriais surge a logística reversa.

Logística reversa é um novo
ramo da logística empresarial e
abrange a movimentação de materi-
ais de pós-consumo (no final de sua
vida útil e resíduos industriais) e de
pós-venda (devolvidos por erros co-
merciais, problemas de garantia,
entre outros) desde o seu descarte
por parte do consumidor final, até
sua reintegração ao ciclo de negóci-
os e/ou produtivo, sem causar mai-
ores impactos ambientais.

Uma empresa opta por traba-

AGREGAÇÃO DE VALOR EM RESÍDUOS DE MADEIRA: LOGÍSTICA
lhar em um sistema de logística
reversa por inúmeros fatores:
1) Legislação Ambiental que força
as empresas a retornarem seus
produtos e cuidar do tratamento
necessário;
2) benefícios econômicos do uso de
produtos que retornam ao proces-
so de produção, ao invés dos altos
custos do correto descarte do lixo;
3) a crescente conscientização
ambiental dos consumidores;
4) razões competitivas - Diferenci-
ação por serviço;
5) limpeza do canal de distribuição;
6) proteção de Margem de Lucro e
7) recaptura de valor e recupera-
ção de ativos.

O processo de Logística Rever-
sa apresenta três pontos de vista:
logístico, financeiro e ambiental:

- Do ponto de vista logístico: o
ciclo de vida de um produto não ter-
mina com o descarte do produto
pelo consumidor. Os produtos de-
vem retornar ao seu ponto de ori-
gem para serem adequadamente
descartados, reparados ou reapro-
veitados;

- Do ponto de vista financeiro:
existe o custo relacionado ao ge-
renciamento do fluxo reverso, que
se soma aos outros custos já exis-
tentes no processo.

- Do ponto de vista ambiental:
devem ser avaliados todos os im-
pactos do produto no ambiente
durante todo o seu ciclo de vida.

Infelizmente, muitas empresas
ainda consideram o fluxo reverso
dos produtos como um entrave às
suas atividades, ou como um pro-
blema público não relacionado
com suas atividades de produção.
Elas não percebem a oportunida-
de de negócios que a reintegração
dos resíduos ao ciclo produtivo
constitui.

A logística reversa é dividi-
da em duas áreas:

- Logística reversa de pós-ven-
da: trata do planejamento, do
controle e da destinação dos bens
sem uso ou com pouco uso, que
retornam à cadeia de distribuição
por diversos motivos: devoluções
por problemas de garantia, avari-

as no transporte, excesso de es-
toques, prazo de validade expira-
do, entre outros.

- Logística reversa de pós-
consumo: trata dos bens no final
de sua vida útil, dos bens usados
com possibilidade de reutilização
(embalagens) e dos resíduos in-
dustriais.

Saber diferenciar os dois tipos
de logística é importante devido ao
destino que será dado aos bens
produzidos em cada uma delas. Os
bens de pós-consumo podem ser
enviados a destinos finais tradicio-
nais (incineração ou aterros sani-
tários), ou retornar ao ciclo produti-
vo e/ou negócios através do des-
manche, reciclagem ou reuso, pro-
longando sua vida útil. Já os bens
de pós-venda retornam às empre-
sas e podem ter seus componen-
tes ou peças reaproveitadas atra-
vés do desmanche, re-manufatura
ou ainda ser vendidos no mercado
secundário.

Com o uso da logística rever-
sa a empresa pode minimizar os
impactos ambientais que os resí-
duos sem destinação específica
causam, agregar valor econômi-

co aos resíduos, reintegrar os pro-
dutos ciclo produtivo e de negóci-
os, diminuir custos, além de ga-
nhar pontos na sua imagem cor-
porativa, considerando-se que a
adoção da logística reversa, tam-
bém é vista como prática ambien-
talmente correta.

Porém só isso não será suficien-
te para a redução das quantidades
de resíduos existentes, é necessário
que todas as instituições públicas e
particulares busquem também redu-
ção da quantia gerada de resíduos e
que os consumidores considerem
ainda mais os impactos positivos e
negativos que a compra do produto
trará ao próprio consumidor e à soci-
edade como um todo.

Para maiores informações con-
sultar o artigo "Logística para agre-
gar valor aos resíduos de madei-
ra", publicado pela Revista da Ma-
deira (REMADE) e "Logística Rever-
sa: Meio-ambiente e Produtividade"
publicados pelo Grupo de estudos
Logísticos da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina.

* Prof. Dr. José Nivaldo Garcia
Letícia Pedroso Ramos - estagiária ARESB


