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m dos principais fatores
que influem no desenvol-

vimento das mudas de Pinus é
a irrigação. Tanto excesso como
falta de água podem comprome-
ter o crescimento das plantas.
Logo, o sistema de irrigação
deve ser escolhido de acordo
com o recipiente da muda, sua
espécie, substrato, estação do
ano e mão-de-obra disponível.
Os principais equipamentos uti-
lizados para irrigação das mu-
das de Pinus são aspersores,
mangueiras e regadores.

As respostas de crescimen-
to de mudas de Pinus relacio-
nadas à irrigação dependem da
época do ano em que é forneci-
da água ao plantio. Conseqüen-
temente, a irrigação no início da
estação de crescimento, esta-
ção onde há maior período chu-
voso e temperaturas mais altas,
favorecerá o crescimento em al-
tura e o desenvolvimento da

IRRIGAÇÃO EM VIVEIROS DE PINUS
copa, que promovem o desen-
volvimento de lenho inicial; por
outro lado, a irrigação feita no
final da estação de crescimen-
to prolongará a atividade cambi-
al na formação de lenho tardio.

Na maioria dos estudos so-
bre irrigação, a água é forneci-
da ao longo de toda a estação
de crescimento, resultando em
grande crescimento e em anéis
de crescimento maiores. Como
são formados tanto lenho inicial
como tardio, os efeitos na mas-
sa específica da madeira são
negligenciáveis.

Em regiões de calor intenso,
com inverno ameno, a exigência
de água é maior do que em regi-
ões mais frias. Por outro lado,
substratos com baixa capacida-
de de retenção de água reque-
rem mais água na irrigação.

 No período mais quente do
dia, geralmente entre o meio-dia
até as 14h, não se deve irrigar

para evitar a queima das mudas.
O sombreamento das mudas
durante o verão também é reco-
mendado visando menores per-
das de água e de queima.

Em viveiros sujeitos a geada
durante o inverno, a irrigação
nas primeiras horas da manhã
é fundamental na diminuição
dos danos às mudas e na liqui-
dificação do gelo depositado
durante a noite.

A fase de germinação da se-
mente é considerada uma das
mais sensíveis, recomendando-
se a irrigação mais freqüente,
leve, em horas adequadas e em
curtos espaços de tempo. A fal-
ta de água nesta fase pode pro-
vocar a desuniformidade das
mudas. Já o excesso pode faci-
litar o surgimento de algas ver-
des, competindo com as mudas
por nutrientes, espaço e outros
fatores. A água em excesso é
também veículo para remoção

de nutrientes e agroquímicos
dos substratos.

Na fase de rustificação, pro-
cesso cujo objetivo é preparar
as mudas fisiologicamente para
suportar choque do plantio e as
adversidades ambientais das pri-
meiras semanas que o suce-
dem, recomenda-se diminuição
da irrigação para melhor adap-
tação ao novo ambiente.

Estudos apontam que para a
espécie Pinus elliottii, a freqüên-
cia de irrigações indicada para o
melhor desenvolvimento da muda
foi de quatro irrigações por dia.

Além disso, não se podem
esquecer outros fatores que
afetam diretamente a qualida-
de das mudas de Pinus tais
como: qualidade das sementes
utilizadas, substrato, aduba-
ção entre outros.

Fonte: Pinus Latter
Ricardo de Oliveira A.  Junior
e Bruna Macedo -  ESALQ/USP

Realizou-se nos dias 25 e 26
de setembro de 2008 o V En-
contro de Goma-Resina na
sede da AREA - Associação
Regional dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos de Ava-
ré, cujo sucesso pode ser me-
dido pela presença de cerca de
200 pessoas.

Na noite do dia 25 foram ho-
menageados os pesquisadores
Reinaldo Romanelli e Clovis Ri-
bas, ambos do Instituto Flores-
tal, os empresários Jurandir
Proença Lopes da Comercial
Majuara e Aníbal Santos da
Resinas Brasil e o produtor ru-
ral José Barreto.

No dia 26 tivemos, de manhã,
as palestras "Proposta de mane-
jo para resinagem de pinus" do
Pesquisador Científico Antonio
Orlando da Luz Freire Neto do
Instituto Florestal e "Resinagem
de pinus no contexto mundial" de

V ENCONTRO DE GOMA-RESINA
Alejandro Cunningham da Ar El-
dorado. À tarde, após delicioso
almoço servido no Avaré Golf
Country, as palestras "Influência
da resinagem na qualidade da
madeira" do Prof. José Nivaldo
Garcia da ESALQ/USP e "Os
aspectos da industrialização da
goma-resina, produtos e aplica-
ções" do Engº Químico Robert
Caggiano da Resinas Brasil.

Pode-se afirmar, com abso-
luta certeza, que o evento su-
perou as expectativas, pois,
houve, além de muita confrater-
nização, a discussão técnica de
assuntos relacionados a essa
importante atividade, um dos
principais fatores de desenvol-
vimento econômico e social da
região sudoeste do Estado de
São Paulo.

O objetivo de reunir institui-
ções de pesquisa, universidades
e a comunidade resineira foram

atingidas com a participação de
pesquisadores do Instituto Flores-
tal, produtores e empresários do
setor resineiro, além de professo-
res e acadêmicos de Engenharia
Florestal da UNESP-Botucatu,
Engenharia Industrial Madeireira
da UNESP-Itapeva e de Agrono-
mia da Eduvale-Avaré.

Finalizando, queremos deixar
registrado o nosso sincero agra-
decimento aos palestrantes pe-

los brilhantes trabalhos apresen-
tados, aos empresários pelo
apoio, e em especial ao CREA-
SP, pelo inestimável patrocínio,
que tornou possível a realização
do V ENCONTRO DE GOMA-
RESINA.

A todos, o nosso muito obri-
gado e até o próximo.

* Engº Agrº Hideyo Aoki
Presidente da Comissão
Organizadora
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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. 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 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  SETEMBRO/2008 TON. 900,35R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  SETEMBRO/2008 TON. 721,74R$        
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$/KM 2,04R$            

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS:
PORQUE DEVEMOS NOS PREOCUPAR?

O

Todas as concentrações de
gases de efeito estufa (GEE)
estão aumentando, tornando o
aquecimento global inequívoco,
e esse fenômeno não é resul-
tado de processos naturais.

Algumas conseqüências do
aquecimento no Brasil:

1 - Zona Costeira - O país não
é muito vulnerável nesse aspec-
to, já que não possui uma costa
muito baixa. Porém, há grandes
cidades vulneráveis, como o Rio
de Janeiro.

2 -  A agricultura sofrerá mui-
to, embora seja um setor dos
mais adaptáveis e poderá en-
frentar o problema.

3 - O risco de savanização
da floresta Amazônica também
existe.

4 - Hidrologia - Em relação
ao regime hidrológico, haverá
aumento das chuvas na bacia
do Prata no verão; e diminuição
delas no Brasil durante o inver-
no. Por sua vez, o sudeste da
América do Sul sofrerá com o
aumento na intensidade e fre-
qüência de dias com chuva in-
tensa. Além disso, a Mata
Atlântica terá sua área poten-
cial reduzida e, numa previsão

ganho ambiental é uma
conseqüência, mas a ver-

dadeira sedução pelas florestas
vem do ganho econômico. O con-
vencimento do produtor rural mo-
tiva um trabalho de pesquisa e
fomento que oferece mais do que
simplesmente o plantio de árvo-
res, promete o lucro sustentável.
Já é possível cultivar florestas e
plantar grãos ou criar gado na
mesma propriedade. O sistema
de integração, antes restrito à la-
voura-pecuária, começa a ganhar
espaço como alternativa de diver-
sificação a partir da silvicultura.
É a busca do resultado econômi-

FLORESTAS: RETORNO ECONÔMICO E GANHO AMBIENTAL
co a partir do apelo ambiental. O
produtor consegue diversificar sua
propriedade, mantendo a ativida-
de de grãos ou pecuária, e explo-
rar o mercado de créditos de car-
bono, além de obter renda com o
manejo da madeira.

Uma experiência no Noroeste
do Paraná revela, aos poucos,
que é perfeitamente possível in-
tegrar as atividades de produção
e preservação. Foi criada em Lo-
anda a primeira cooperativa dos
produtores rurais de carbono. São
187 pequenos produtores, com
uma área total de 389 hectares
(média de 2 ha por família), que

fazem parte de uma experiência
de reposição da mata com o plan-
tio misto de eucalipto com espé-
cies nativas. Com um lote de 356
árvores, a cooperativa fechou um
contrato de US$ 920, valor equi-
valente a um potencial de se-
qüestro de 92 toneladas de dióxi-
do de carbono. "Sabemos que
somente a agricultura, agora com
o apoio das florestas, não tem
força suficiente para resolver o
problema. Mas esse segmento
pode, sim, ter participação funda-
mental na restauração do equilí-
brio", destaca Eder Zanetti, da
Embrapa Florestas, uma das

empresas de pesquisa e exten-
são que atuam no projeto desen-
volvido em Loanda, junto com a
Emater-PR e outras instituições.
Ele explica que, antes da revolu-
ção industrial, em meados no
século 19, o índice que aponta a
intensidade da poluição media
280 PPM (partes de por milhão
de partículas de CO2). Atualmen-
te, são 385 PPM. "Nosso desa-
fio é retornar aos níveis dos anos
90, algo em torno de 360 PPM."
A meta faz parte do Protocolo de
Kyoto em vigor de 2005 a 2012.

Fonte: Portal do Agronegócio

otimista, a queda é de 30%; na
pessimista alcança 65%.

5 - Emissões Brasileiras - A
Amazônia responde pela maior
parte das emissões atmosféri-
cas brasileiras. Cerca de 55%
das emissões do país vêm do
desmatamento e 25% da agri-
cultura, sendo que neste caso
a maioria é de responsabilida-
de da emissão de metano dos
ruminantes. Em razão do des-
matamento ser o principal emis-
sor de carbono do Brasil, o cus-
to para reduzir as emissões
brasileiras é baixo. Tal ativida-
de, junto com a pecuária na re-
gião amazônica corresponde a
apenas 0,5% do PIB nacional.
Caso não houvesse desmata-
mento no país, a emissão per
capita do brasileiro seria de
apenas 0,5 ppm de CO2. En-
tretanto, apesar do Brasil pos-
suir uma matriz energética re-
lativamente limpa, está haven-
do um retrocesso, por força
da instalação de algumas ter-
moelétricas movidas a carvão.

* Fonte: Carlos Nobre, climatologista
do INPE, no Seminário Mudanças
Climáticas Globais: Porque Devemos
nos Preocupar? em E.labore


