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INTRODUÇÃO
Uma floresta de eucalipto, quando plantada, tem na maioria das vezes
a orientação para produzir madeira. Exceto em situações onde a floresta é
plantada com fins de proteção ou de conservação do solo ou de encostas, ou
quando o objetivo é a produção de folhas para extração de óleos essenciais,
uma floresta de eucalipto quase sempre objetiva a geração de madeira para
usos diversos. Essa madeira é imediatamente associada à madeira do fuste
ou tronco, a madeira que será colhida e cortada em toras para os mais
diferentes usos industriais ou domésticos: lenha, carvão vegetal, celulose e
papel, postes, moirões, painéis, móveis, etc.
Evidentemente, em termos econômicos, o produto florestal mais
valioso da floresta plantada é a madeira do tronco ou fuste. As árvores são
melhoradas para produzirem muito eficientemente essa madeira. Isso tem
sido tão eficaz, que a maior parte dos foto-assimilados pelas árvores são
convertidos em células de xilema de tronco. As modernas florestas de
eucalipto conseguem colocar nos seus troncos cerca de 72 a 80% do seu
material orgânico total. Desse tronco, aproximadamente 91 a 94% do peso
seco é madeira e entre 6 a 9% é casca. Quando só nos referimos aos
componentes da árvore acima do solo, ou à sua parte aérea (fuste, casca,
copa, galhos, folhas, frutos, flores), a madeira do fuste representa entre 78 a
85% do peso seco total da árvore acima do solo. Entretanto, lembrar sempre
que ainda existem compartimentos das plantas que possuem madeira: os
galhos, a raiz, os ponteiros na copa.
Os inventários florestais algumas vezes procuram quantificar a
disponibilidade de madeira útil nesses compartimentos florestais. Entretanto,
na maioria das vezes, se restringem a quantificar a chamada madeira
comercial, que é a madeira formada pelo tronco, da base até um diâmetro
mínimo no topo, diâmetro esse pré-definido pelo usuário da floresta.
Sabemos que o sonho do uso da árvore integral (“whole tree utilization” ou
“whole tree chipping”) acabou-se mostrando economicamente inviável e
ambientalmente incorreto. Por isso, dificilmente se pensaria nos dias de hoje
em se destocar uma floresta para se utilizar suas raízes. Também, o uso das
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folhas e dos galhos finos (menores que 2 cm de diâmetro) é considerado
ambientalmente inadequado pelo alto teor de nutrientes que eles contêm e
que podem devolver ao solo para restaurar sua fertilidade. Por outro lado,
galhos grossos e ponteiros dos fustes são fontes de madeira que não devem
ser desmerecidas. Foram produzidas pela árvore e podem ter utilização pela
sociedade.
Para fins de maior clareza, vamos definir a seguir uma terminologia
que pretendemos seja válida para o restante desse nosso capítulo do
Eucalyptus Online Book:
• Resíduos florestais ou resíduos da colheita: todo material florestal
orgânico que sobra na floresta após sua colheita;
• Resíduos florestais lenhosos: sobras de madeira, com ou sem casca,
após colheita da floresta plantada;
• Galhos grossos: galhos com diâmetro acima de 2 cm;
• Galhos finos: galhos com diâmetro abaixo de 2 cm;
• Ponteiros: parte de cima do fuste, isenta de galhos.
Quando a floresta plantada é colhida, as máquinas de colheita são
orientadas para alta produtividade nas operações. Elas procuram cortar de
maneira eficiente as árvores, desgalhá-las, destopá-las (cortar o ponteiro),
descascá-las. Também as arrastam, secionam em toras e empilham essas
toras. Nessas operações todas, grandes quantidades de resíduos orgânicos
são gerados, tais como cascas, folhas, galhos, ponteiros, frutos, etc. Já
tivemos em nosso Eucalyptus Online Book dois capítulos (capítulos 01 e
02) onde mostramos a geração de material orgânico pelos diversos
compartimentos das árvores. Falamos nesses capítulos sobre a casca, sobre
os restos das colheitas florestais e sobre a ciclagem de nutrientes. Encontre,
os dois capítulos em www.eucalyptus.com.br caso haja interesse.
Toda vez que mencionamos as palavras resíduos florestais, estamos
falando de grandes quantidades de material orgânico que permanece no
campo, logo após a colheita. Esse material é constituído em sua maior parte
pela casca e copa das árvores, apesar de serem também deixadas algumas
árvores finas inteiras e toras, desprezadas que foram pelos colhedores de
árvores. Esse material que pode permanecer sobre o solo tem funções
notáveis na proteção e conservação do mesmo, em sua biologia, riqueza
mineral, umidade e contenção dos processos erosivos. Por isso, pensar em
remover toda essa riqueza para uso industrial não é justo com a natureza e
tampouco com a próxima floresta plantada que se pretenda desenvolver
sobre essa mesma área. Algumas empresas florestais costumam retirar o
máximo possível desses restos de colheita (inclusive toda a copa), para uso
como biomassa combustível. Ganham um combustível aparentemente
barato, mas perdem em patrimônio natural, pois seu solo se degradará mais
rapidamente.
Os resíduos florestais agregam qualidade ao solo, mas dificultam as
operações das próximas atividades silviculturais, quando for o caso de se
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reformar ou conduzir a nova floresta. Os galhos grossos, as toras residuais
esquecidas pelos operadores do baldeio, as árvores finas derrubadas e não
retiradas, todas acabam atrapalhando a movimentação das máquinas das
operações de preparo do solo e de plantio. Por essa razão, muitas empresas
tem como prática enleirar os restos de colheita, ou de retirar a galharia
grossa e toretes para uso como biomassa combustível. Os restos florestais
de pequeno diâmetro e as cascas não são fatores de atrapalhação para as
máquinas, se bem dispersos ou se enleirados corretamente.
A queima dos restos da colheita no campo é algo proibido e
desaconselhável. Entretanto, ainda se notam agricultores que cometem esse
tipo de crime ambiental e ao seu patrimônio. Ao queimar os restos da
colheita, mineralizam rapidamente a matéria orgânica, transformando-a em
cinzas minerais fertilizantes. Entretanto, perdem a capa de proteção ao solo
e na primeira chuva forte, acabam perdendo essas cinzas também, que
serão arrastadas pelas enxurradas. Portanto, queimar os resíduos no campo
é a pior de todas as situações, além da ilegalidade da prática. Retirar a
maioria dos restos de colheita para queimá-los depois em uma caldeira de
biomassa também poderia ser considerada uma atividade tão mesquinha
com a natureza quanto queimá-los no campo, apesar de ser menos ruim, já
que não impacta tanto na biologia do solo.
O enleiramento dos restos de colheita é caro, pois depende de intensa
utilização de mão de obra, cada vez mais escassa na agricultura. O
enleiramento, na maioria das vezes, se torna necessário devido à presença
de material grosso, galhos, toretes, árvores finas, raízes, etc. Esse material
lenhoso grosso e pesado atrapalhará sem dúvidas a movimentação das
máquinas que virão para as novas fases da atividade florestal.
Uma alternativa ao enleiramento é o uso de um picador móvel para
esses resíduos mais pesados e grossos, retirando-os como cavacos para uso
como biomassa combustível. É algo simples e adequado, se a topografia do
terreno permitir. Retiram-se apenas resíduos lenhosos, ou lenha fina,
deixando no campo as folhas, galhos finos, cascas, etc.
Finalmente, a outra alternativa que se oferece ao produtor florestal é a
separação desses resíduos lenhosos de madeira, coletando-os, secionandoos e vendendo-os como lenha. As operações envolvidas são consumidoras de
trabalho manual e são onerosas. Entretanto, com o preço crescente da
madeira para energia, elas passam a ter viabilidade e geram postos de
trabalho no campo.
No presente capítulo de nosso livro virtual pretendemos comentar
sobre as principais oportunidades para se recuperar perdas de madeira que
são desperdiçadas como resíduos na área florestal. Discutiremos as
alternativas para aproveitamento dessa madeira e para redução na sua
geração. Veremos suas características, seus usos potenciais e quais as
formas de gestão e manejo que podem ser adotadas para máxima
ecoeficiência.
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A primeira coisa a se fazer então é se definir claramente sobre qual
material estamos falando em recuperar e evitar desperdiçar. Deve ficar bem
claro que não estamos falando de remover folhas, galhos finos, cascas do
descascamento da árvore quando feito no campo. Por resíduos florestais
lenhosos estamos nos referindo apenas e tão somente à madeira residual
aproveitável que sobra no campo após a colheita florestal. Por razões
diversas, a colheita não é total, sempre há madeira útil que acaba se
perdendo. Como a floresta foi plantada para produzir madeira, se perdemos
alguma, estamos reduzindo nossa eficiência em aproveitar os bens gerados
pela floresta. Poderá faltar madeira à fábrica e mais área florestal terá que
ser plantada para compensar essa perda.
A
•
•
•

madeira perdida na colheita florestal pode estar na forma de:
Tocos altos das árvores colhidas;
Galhos grossos das copas das árvores colhidas;
Ponteiros de fuste abaixo de um dado diâmetro pré-estabelecido
para o destope;
• Árvores finas descartadas pelo operador da máquina de colheita;
• Toras perdidas, esquecidas ou largadas inadvertidamente no
campo;
• Serragem gerada no abate da árvore e secionamento das toras.
A quantidade de resíduos lenhosos que permanece no campo depende
de uma série de causas associadas à qualidade da floresta, homogeneidade
das árvores, limite mínimo pré-estabelecido para o secionamento das toras
para uso industrial, equipamentos disponíveis para a colheita, cuidados e
qualificação dos operadores florestais, e gestão que se pretende adotar na
coleta e utilização dos resíduos lenhosos. Vamos debater brevemente cada
uma dessas causas e suas implicações para maior ou menor geração de
resíduos lenhosos.
•

Qualidade da floresta

Florestas de incrementos altos, clonais, bem homogêneas, com árvores
bem desenvolvidas, com boa forma e uniformidade, tendem a gerar muito
menos resíduos lenhosos. As florestas oriundas de mudas de sementes, com
mais árvores dominadas e maior irregularidade geram bem maiores
quantidades de resíduos. Florestas de segunda ou maior rotação, com
manejo não muito cuidadoso das brotações, podem gerar significativas
quantidades de toras finas, que acabam sendo descartadas pelo colhedor da
floresta, frente às exigências de qualidade do usuário.
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•

Limite mínimo no diâmetro das toras para uso industrial

As fábricas de celulose são muito cautelosas e exigentes quanto ao
diâmetro mínimo das toras para seu processamento industrial. Existem
razões para isso. Toras muito finas se quebram facilmente em toretes nas
operações de descascamento, quando esse é realizado na fábrica. As toras
finas são também muito leves e se comportam de forma inadequada na
picagem para produção de cavacos. Isso é mais sério em picadores de
modelos tecnológicos mais antigos. A situação ideal na picagem é que toras
com maior diâmetro sejam picadas uma a uma. Se existem muitas toras
finas, elas entram juntas na alimentação dos picadores. Como essas toras
finas são leves, elas entram de forma atravessada e irregular na operação de
picagem. Com isso, geram mais lascas e cavacos grandes e sobre-espessos.
As peneiras de classificação dos cavacos acabam sobrecarregadas e
permitem que cavacos ruins sigam para o cozimento. A operação de
repicagem também se sobrecarrega para se repicar a excessiva quantidade
de lascas e de cavacos sobre-dimensionados.
Entretanto, deve ficar muito claro que as exigências da fábrica de
celulose para resolver esses problemas na indústria, poderão causar
significativas gerações de resíduos lenhosos no campo. Há então que se
balancear muito bem essas exigências para não se facilitar o lado da fábrica
e prejudicar o lado florestal. Como a árvore do eucalipto tem uma forma
cônica, ela começa grossa na base e vai-se afilando gradualmente em função
da altura. Entretanto, esse afilamento não é homogêneo. Da base até cerca
de 75% da altura, a conicidade é bem mais pronunciada do que na região
próxima da copa. Isso porque a árvore sabe que não pode ter um tronco
muito fino para sustentar a copa, senão ela se quebrará com facilidade a
qualquer vento forte. Por essa razão, o último quartil de altura da árvore
mostra uma redução bem menor no afilamento do seu diâmetro. Caso a
fábrica de celulose coloque exigências exageradas no diâmetro mínimo a
receber na sua área de preparação de madeira, o comprimento do ponteiro
que deverá ser descartado aumenta demais. No passado, com as tecnologias
mais atrasadas na área de preparação de madeira das fábricas de celulose,
as exigências eram bastante mais rigorosas. Os diâmetros mínimos a serem
aceitos variavam de 8 a 10 cm com casca. Hoje, com as mais modernas
tecnologias na picagem dos cavacos e com o descascamento sendo realizado
no campo pelos “harvesters”, as fábricas de celulose têm flexibilizado mais,
aceitando diâmetros entre 4 a 6 cm. Há fábricas que aceitam inclusive
menores diâmetros mínimos (até 2 a 3 cm), desde que sejam de toras
descascadas no mato. Isso provoca substancial redução na geração de
resíduos no campo.
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•

Equipamentos e forma de colheita

A colheita florestal pode ser realizada de forma mecanizada
(“harvesters”, “feller bunchers”) ou semi-mecanizada (moto-serras). O
descascamento pode ser feito no campo, ou na fábrica. Hoje, cada vez mais
existe a tendência das fábricas optarem pelo descascamento no campo,
deixando os restos orgânicos da colheita para a proteção e conservação do
solo. Com a maior eficiência energética das fábricas, as demandas de casca
combustível diminuiu muito. Se alguma casca for necessária, pode-se
combinar uma parte da colheita descascando no campo e outra parte, para
cumprir o balanço de biomassa, sendo descascada na fábrica. O que
definitivamente não é interessante a uma fábrica é que a madeira vá toda
com casca para a fábrica e depois do descascamento, que sobre enorme
quantidade de casca, pois ela estaria excedendo às demandas do balanço de
biomassa energética.
Deixar a casca no campo, mesmo parte dela, é muito interessante por
duas razões principais:
• A conscientização das vantagens que a prática traz para a
sustentabilidade da capacidade produtiva do sítio florestal;
• A alta eficiência energética das fábricas modernas de celulose,
capazes de operar com mínima geração de energia auxiliar. Como
as caldeiras de recuperação estão queimando licores pretos
concentrados a 80% ou mais de sólidos secos, e pelo maior
fechamento de circuitos e redução de perdas de calor, a quantidade
de combustível auxiliar para geração de vapor ou de energia elétrica
é cada vez menor. Levar todas as árvores com casca para a fábrica
de celulose e descascá-las lá, significa gerar uma enorme
quantidade de casca na fábrica. O excedente de casca consumirá
custos, sobrará como resíduos e demandará ações de disposição
final ou de reciclagem. Ou seja, prejudicamos o solo ao levar a
casca toda para a fábrica e depois, criamos um problema para a
fábrica, pois a casca sobrará em enormes volumes que terão que
ser descartados em aterros sanitários ou devolvidos à floresta. Há
quem composte a casca para venda como composto orgânico, mas
também é uma operação cara. Melhor deixar o que precisa ser
deixado de casca no campo, onde a compostagem será natural e a
beneficiada será a nova floresta que se desenvolverá na área.
Quanto mais mecanizadas forem as operações de colheita, menor será
a atenção que os operadores terão para as toras pequenas, árvores finas ou
galharia grossa. As operações mecanizadas são excelentes para as florestas
clonais, uniformes e com árvores individualmente volumosas, entre 0,25 até
0,5 m³ por árvore. A produtividade da colheita florestal cresce
exponencialmente com o volume médio das árvores. Uma floresta com
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árvores de 0,5 m³ cada é muito mais fácil e rapidamente colhida do que uma
floresta com árvores de 0,2 m³. A geração de resíduos lenhosos no segundo
caso tende a ser definitivamente maior. Um operador de “harvester” ao
encontrar uma árvore pequena e fina, de 0,05 a 0,10 m³ por exemplo, pode
não se interessar por ela. Simplesmente a empurra para derrubá-la,
deixando-a no campo e parte para colher uma maior ao lado dessa
pequenina. Também, árvores mais volumosas possuem proporcionalmente
menor volume de ponteiros, já que seu diâmetro na base é bem maior e
também maior é sua altura.
Quando a colheita é semi-mecanizada, fica mais fácil orientar a
separação das toras finas das toras grossas (acima ou iguais ao diâmetro
mínimo imposto pelas especificações da fábrica). Entretanto, as operações de
secionamento, desgalhamento, segregação e empilhamento são muito mais
difíceis de serem realizadas. Essas operações são muito demandantes de
mão-de-obra, e por isso, caras. Há sempre que se avaliar se a madeira que
se perde vale mais ou vale menos do que os custos adicionais para se
recuperá-la.
•

Gestão adotada na colheita e segregação dos resíduos
lenhosos

Existem diversificadas maneiras de se fazer a gestão para máximo
aproveitamento dos resíduos florestais lenhosos. Infelizmente, a maioria
dessas formas de gestão procura dar soluções aos problemas e não em agir
preventivamente para máxima ecoeficiência e mínima geração de resíduos e
de perdas de madeira. Os resíduos lenhosos representam madeira que foi
produzida pela floresta, mas não foi retirada para ser consumida. Essa
disponibilidade adicional de madeira a partir dos resíduos lenhosos pode ser
substancial. Há casos e casos, mas conforme os fatores mencionados
anteriormente, a quantidade de resíduos pode variar entre 2 a 8% do volume
de madeira comercial colhida. Ora meus amigos, essa é uma quantidade que
não pode ser desmerecida de maneira alguma. As árvores produzem essa
madeira para nosso uso, e nós acabamos não a utilizando. Pior, os inventários
florestais feitos pela área florestal, muitas vezes acabam se esquecendo de
considerar essas possíveis perdas. Dessa forma, uma determinada floresta
oferecerá um certo volume de madeira à fábrica na forma de árvores na idade
de abate. Entretanto, na colheita, colhe-se um volume menor, pois se deixa
madeira no campo. Acabará faltando madeira para a fábrica. A “busca dos
culpados” começa de imediato nas empresas, com algumas “cabeças rolando”
de seus postos gerenciais. Esse é um fato conhecido e rotineiro nas empresas
florestais, sobram justificativas, mas faltam ações para se quantificar as
perdas de madeira, para se preveni-las e para se recuperar o máximo delas.
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Gostaria agora de relacionar brevemente quais são os principais tipos
de gestão, para que possamos ao longo desse capítulo, melhor entender as
formas de se prevenir perdas, tanto nas fábricas, como nas florestas.
O procedimento mais usual para as florestas clonais de alta
produtividade tem sido colher e descascar a árvore toda no campo, valendose do limite que o “harvester” conseguir processá-la sem perda de
produtividade. Com isso, a árvore é abatida, desgalhada com facilidade,
descascada e destopada até limites de diâmetro mínimo do fuste que
correspondem a cerca de 2 a 3 cm. Galhos, folhas, cascas e ponteiros finos
ficam no campo, bastante desagregados e espalhados. As árvores
descascadas são secionadas em toras de 4,5 a 5,5 metros de comprimento.
As toras da ponta superior das árvores serão finas, mas longas, o que não
trará problemas em seu manuseio, baldeio e transporte. O problema de toras
finas será transferido para as fábricas. Entretanto, muitas dessas fábricas de
celulose já serão de novas gerações tecnológicas, com picadores mais
eficientes e modernas unidades de classificação de cavacos. São capazes de
absorver essas potenciais ineficiências. Os cavacos grossos e as lascas, mais
os restos de cascas que acompanham as toras, são separados e enviados para
queima em caldeira de biomassa. Passam a ser biomassa gerada pela área de
preparação da madeira. A área florestal praticamente se livra do problema de
geração de resíduos, tendo apenas que fazer um ajuste fino, recolhendo toras
perdidas, árvores finas descartadas pelo colhedor do “harvester”, etc. Mesmo
assim, o gestor florestal pode avaliar a necessidade de se recolher essa
madeira ou não. Ele deve quantificar essas perdas e avaliar a economicidade
da operação. Florestas muito produtivas de 45 a 55 m³/ha.ano são altamente
favoráveis a uma colheita florestal como mencionado. A área de colheita é
relativamente limpa de resíduos grosseiros, o que facilitará as atividades da
silvicultura que entrará para conduzir ou replantar a área.
Outra maneira de se fazer a gestão é a separação no campo das toras
finas, segregando-as das toras mais grossas. Árvores finas e galhos grossos,
com diâmetros entre 2 até 6 a 8 cm são secionados em madeira para energia
(lenha). Isso pode ser feito em toretes de um metro de comprimento,
empilhados para manuseio e transporte em separado.
É preciso porém se saber que quanto mais fina a madeira, pior fica o
fator de empilhamento (relação entre metros cúbicos sólidos de madeira por
metro cúbico estere de madeira empilhada). Por outro lado, essa perda se
compensa ao se cortar as toras em menor comprimento. Quanto menor o
comprimento das toras, melhor se pode empilhá-las e melhora então o fator
de empilhamento. Uma perda se compensa com um ganho. Com esse tipo de
gestão se consegue obter algo como 92 a 98% de madeira para celulose e
entre 2 a 8% de madeira fina para energia. Como as densidades básicas da
madeira para celulose e para energia são próximas, as percentagens
mencionadas são válidas tanto para quantificações expressas em volume
sólido de madeira ou em peso seco. Só devemos ter o cuidado de não
comparar esteres de madeira grossa com esteres de madeira fina. Já sabemos
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que os fatores de empilhamento variam bastante. Veremos isso mais adiante.
Esse tipo de gestão é interessante, pois envolve inclusive o transporte e o
processamento industrial em separado na fábrica. Ocupa-se mais mão-deobra, mas recupera-se mais madeira e se processa cada tipo de madeira de
forma mais adequada e compatível às suas características. Ainda assim,
existem perdas de madeira, pois a separação é difícil: há situações onde é tão
difícil retirar o resíduo que o trabalhador florestal opta por deixá-lo no campo.
As perdas de madeira de difícil coleta ou recolhimento podem representar
entre 0,5 a 1,5% do volume produzido pelo povoamento. Entretanto, melhor
se perder 1% do que 4 a 5%, concordam?
Algumas empresas optam por colher essa madeira energia com
recursos humanos próprios. Outras, sabiamente, fazem parcerias com a
comunidade, desenvolvendo cooperativas legalizadas de catadores de lenha
fina nas florestas após a colheita. Essas cooperativas recolhem, secionam,
segregam e empilham as toras de lenha fina na beira das estradas. Como
garantia de venda, têm a própria compra pela empresa florestal, que deve
pagar um preço justo e poderá usar essa lenha como biomassa em suas
caldeiras de força.
Já mencionamos que existe uma forma de gestão que consiste na
coleta de todo o resíduo orgânico florestal, picando-o em picadores móveis e
produzindo cavacos de biomassa mista. Esses cavacos são transportados a
granel para as fábricas e vão alimentar as caldeiras de força. Levam energia,
mas levam também muitas quantidades de nutrientes importantes como
nitrogênio, potássio, fósforo, etc. Em nosso capítulo 02 do nosso Eucalyptus
Online Book, discutimos a pouca validade econômica e o erro ambiental
desse procedimento. Ganha-se uma biomassa pobre devido sua baixa
densidade aparente, gasta-se muita energia e esforço humano para isso tudo.
O balanço econômico e ambiental não justificam essa forma de gestão.
Existe ainda uma outra forma de gestão, que é perdulária, mas está
sendo praticada por algumas empresas. Elas assumem essa perda de madeira
que fica no campo, como normal e deixam a madeira boa apodrecer no
campo. Em parte isso é bom para o ambiente, pois a madeira se apodrecerá e
liberará carbono e nutrientes ao solo. Entretanto, a empresa de base florestal
perderá uma fração significativa de madeira que foi feita pela floresta e não
está sendo colhida. Lembrar que o conceito da ecoeficiência é se produzir
mais e melhor com menor uso de recursos naturais. Além de deixar uma
percentagem de madeira boa, matéria prima pronta no campo, teremos que
plantar novas áreas de florestas para recuperar essa madeira. Se estivermos
deixando, por exemplo, 3% de madeira no campo, passível de ser
recuperada, teremos que plantar 3% a mais de área de florestas para
compensar essas perdas. Significa que para uma empresa que maneja
100.000 hectares totais de florestas, ela terá que ter mais 3.000 hectares
adicionais para compensar essas perdas. Portanto, maior área de efetivo
plantio, maior área de terra total, maior envolvimento de recursos, maior
impacto ambiental. E tudo isso, por não ser eficiente na recuperação de
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madeira pronta que a floresta plantada está a nos oferecer. Por isso, é muito
sábia a ecoeficiência quando nos recomenda usar melhor o que a natureza nos
oferece. E nesse caso, a natureza nos oferece a madeira da floresta plantada
para atender demandas da sociedade. A natureza ainda nos oferece a casca,
os galhos finos, as folhas, as raízes, e o sub-bosque da floresta plantada para
serem protetores dos solos, enriquecendo-os e protegendo-os contra a erosão
e ressecamento. Magnífico isso tudo. Sabendo usar o que se deve usar e
conservar o que se necessita conservar, agregaremos felicidade à sociedade e
riqueza ambiental para a natureza.
=============================================
QUANTIFICANDO AS PERDAS DE MADEIRA NA COLHEITA
FLORESTAL
Recém mostramos que as perdas de madeira na colheita da floresta
plantada podem ser significativas. Discorremos bastante sobre a madeira
considerada fina, de diâmetros reduzidos, e sobre as perdas de madeira na
forma de toras, toretes, ponteiros e galhos. Entretanto, não são essas as
únicas perdas de madeiras na floresta. A colheita inadequada ou a falta de
atenção às especificações dadas para o corte e secionamento das toras podem
também representar mais madeira perdida. Essas quantidades podem
também ser significativas.
São as seguintes as principais formas de se perder madeira na colheita
florestal:
•

Toco alto

Quando o operador da moto-serra ou da colheitadeira florestal
(“harvester” ou “feller buncher”) corta a árvore, ele deixa no campo uma cepa
ou toco. A recomendação dada pelas áreas de pesquisa e de planejamento
florestal é a de se cortar a árvore de eucalipto a uma altura entre 5 a 10 cm
no máximo do solo. Com essa altura a brotação que vier, se ela for manejada
e conduzida, será mais vigorosa e formará uma árvore com menos influência
do toco residual da árvore que foi abatida. A nova árvore crescerá mais
retilínea, e quando grande, sequer será notada que ela se originou de uma
brotação da cepa. Essa baixa altura de toco também não atrapalhará a
movimentação de máquinas nas operações florestais subsequentes.
O problema que em geral acontece é que os operadores de moto-serra
não se sentem ergonomicamente confortáveis para cortar a árvore a uma
altura de toco tão baixa. Já os operadores das colheitadeiras, por estarem na
máquina, não têm uma noção tão clara da altura de corte. Existe sempre um
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falso nível de solo causado pela deposição das folhas, casca, ramos; ou pelo
desnível do terreno, etc. O operador tem então uma falsa visão da base da
árvore, pois fica obscuro onde está o solo e a base da árvore (colo). Se o
equipamento de corte não colocar um limite de altura baixo, para que esse
corte realmente seja tão baixo como especificado, a altura do toco poderá
ficar alta. Um problema adicional é que muitos desses robustos equipamentos
de colheita colocam bases muito grandes para proteção da espada de corte
(serra), o que pode colocar a altura de corte a cerca de 15 – 20 cm ou até
mais. Madeira a mais que ficará no campo, sem dúvidas. Há casos inclusive
onde se demandam operações onerosas de rebaixamento de tocos, para
permitir entrada de maquinário da silvicultura para reforma da área.
Como resultado desse corte alto e da compactação da serapilheira
depois da colheita, pode-se em muitos casos se ver claramente os restos de
tocos protuberantes no solo, alinhados e mostrando o desperdício cometido. É
muito comum mesmo se notar, pouco tempo depois da colheita e da “palha”
toda se acamar, que os tocos possuem cerca de 15 a 20 cm de altura em
relação ao nível do solo, ou do colo da árvore. Desperdício e desatenção, ou
falta de gestão.
Vamos calcular a seguir, as perdas de madeira com base nos cortes de
tocos com alturas de 5, 10, 15 e 20 cm. Faremos isso para árvores com
volumes individuais distintos, tanto para árvores pequenas como para árvores
mais volumosas. São comuns na colheita de eucaliptos, árvores com volumes
individuais variando entre 0,15 a 0,6 m³, em função principalmente da idade
de corte e do incremento médio da floresta.
Quadro 01: Perda de madeira deixada no toco ou na cepa (em
percentagem do volume de madeira comercial da árvore)
Volume da árvore
sem casca (m³)
5
0,15
0,45
(12,5 cm DAP* - 25 m H** )
0,30
0,40
(16,5 cm DAP - 28 m H )
0,45
0,35
(19,5 cm DAP - 30 m H )
0,60
0,32
(21 cm DAP - 35 m H )
* DAP = Diâmetro à Altura do Peito
** H
= Altura Comercial

Altura do toco (cm)
10
15
0,85
1,30

20
1,70

0,75

1,15

1,50

0,65

1,00

1,30

0,60

0,90

1,20

Esse quadro nos motiva a reflexões. Por descuidos operacionais, ou por
falta de cumprimento ou mesmo de especificações de corte, podemos perder
entre 0,5 a 1% de madeira no campo, se o corte para o abate da árvore for
mais alto do que o necessário. Também revela que quanto melhores as
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árvores, maior é a eficiência na colheita. Para as florestas mais produtivas, a
performance da colheita é melhor em muitos quesitos, inclusive nas perdas de
madeira.
•

No secionamento das toras devido aos rotores ou às lâminas
de corte (serras)

As máquinas modernas de colheita possuem dispositivos de corte que
variam de 0,8 até 3 cm, conforme seu desenho e conceito de operação. As
moto-serras possuem largura de lâmina de corte de cerca de 0,9 cm. Quando
secionamos a árvore em toras, a cada passe do equipamento de corte,
perdemos essa largura média de madeira que se transforma em serragem e
cai ao solo. Quanto mais curtas as toras, mais cortes serão necessários.
Gastamos mais energia e perdemos mais madeira como serragem.
Se uma árvore possuir 30 metros de altura e for secionada em toras de
2 metros, termos um corte na base e mais 15 cortes para se torar a árvore
em toras de 2 metros. No caso de uma moto-serra, estaremos cortando 14,4
cm da altura para se virar serragem através desse procedimento. São cerca
de 0,45% da árvore que se perde somente com essa operação. Quanto mais
curtas as toras, maiores serão essas perdas, nada mais natural, pura
matemática.
Se for utilizado um “harvester”, que vai torar essa mesma árvore em
toras de 5 metros, temos que mudar os cálculos e ver se temos vantagens e
quais são elas? A lâmina de corte de um harvester tem cerca de 0,8 cm de
largura. Serão 7 cortes, um na base e seis para secionamento. Isso
corresponde a 0,18% de perda de madeira, bastante melhor, mas mesmo
assim, uma importante perda.
Já se estivermos com um “feller buncher” que possua um rotor de
corte de 3 cm de largura para abater a árvore, a situação será outra. Essa
árvore é arrastada para a beira da estrada e secionada em toras de 5 metros
agora com uma lâmina de 0,9 cm de largura. A perda de madeira será
equivalente a 0,3%, também impressiva. Estamos então sempre falando em
desperdícios, que somados ao longo da operação podem ser enormes.
Lembrar que poucos são os inventários florestais que incluem essas perdas.
Só para se cortar as árvores e as secionar em toras, estaremos perdendo
0,2% ou mais do volume de madeira do povoamento. Se o povoamento
estiver rendendo 300 m³/hectare no corte, só nessa operação perderemos 0,6
m³ de madeira. Somando mais outros 0,5 a 1 m³ deixados no toco alto, já
termos um rendimento de 1 a 1,5 m³ a menos na produtividade da floresta.
Grandes desperdícios, se não cuidarmos de fazer tudo bem feito e com muita
atenção nesses detalhes.
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•

No descascamento feito no campo

A operação de descascamento feita no campo é violenta e brutal.
Sempre teremos árvores que não resistem e se quebram. Além disso, sempre
na raspagem da árvore para se retirar a casca se raspa um pouco de madeira
junto. Essas perdas somadas já foram computadas em alguns experimentos e
correspondem a 0,1 a 0,15% da madeira total.

•

Nos ponteiros, galhos grossos e árvores finas deixadas após
a colheita

Esses valores correspondem a 2 a 8% do volume sólido total da
madeira comercial do povoamento. Essa ampla faixa varia em função da
qualidade da floresta, das especificações do diâmetro mínimo a colher, do
equipamento usado na colheita e das habilidades e cuidados dos operadores
das máquinas.
Já comprovamos também que as florestas clonais, de ótima qualidade,
homogeneidade e produtividade geram menores valores percentuais de
resíduos lenhosos. Suponhamos então, que uma floresta excelente, com
incremento em madeira comercial de 50 m³/hectare.ano, gere 2% de
resíduos florestais lenhosos, ou seja, de madeira boa desprezada.
Comparativamente, uma floresta pior, com 30 m³/hectare.ano, poderá gerar,
por exemplo, 7%. No corte, aos 7 anos, a floresta excelente renderia 350 m³
de madeira comercial, dos quais 7 m³ de resíduos florestais lenhosos. Já a
floresta de pior qualidade teria uma produção potencial de 210 m³, dos quais
a geração de resíduos lenhosos seria de 14,7 m³. Em ambos os casos,
bastante material lenhoso útil que foi produzido pela floresta e que pode estar
sendo desperdiçado.
Vimos também, que mesmo com cuidadosa catação manual dos
resíduos de madeira, ainda permanece como resíduo na floresta algo como
0,5 a 1,5% de madeira potencialmente aproveitável para lenha ou biomassa
energética. De qualquer forma, a retirada de ponteiros, galhos grossos e
toretes é uma maneira ecoeficiente de se usar bem a floresta plantada.
Mesmo que essa remoção não seja total, os resíduos que permanecerem
cumprirão um papel ambiental, decompondo-se com o tempo e agregando
carbono e nutrientes ao solo.
=============================================
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AS ARMADILHAS EXISTENTES NA QUANTIFICAÇÃO DOS
RESÍDUOS FLORESTAIS LENHOSOS
Quando falamos em resíduos florestais lenhosos recuperados, estamos
na maioria das vezes nos referindo a madeiras com casca na forma de toretes
finos, relativamente irregulares. Temos evidentemente também materiais de
maior diâmetro, como as toras normais inadvertidamente “esquecidas” no
campo pelos operadores do corte e do baldeio. Essas toras podem ser toras
grossas colocadas dispostas no chão para formar um colchão para depósito da
pilha de toras e que acabam muito sujas de terra. Podem também ser toras
que caem dos veículos transportadores e que não são recolhidas Podem ainda
ser originadas de árvores finas ou defeituosas que o operador da máquina de
colheita rejeitou e não colheu, apenas as derrubou ao chão.
A se recordar: quando falamos em volumes de resíduos, estamos
quase sempre nos referindo a madeira com casca. As toras finas, de pequenos
diâmetros, são muito difíceis de serem descascadas por meios mecânicos, e
mais ainda pelos manuais. Para toretes finos, de diâmetros abaixo de 6 a 8
cm, a proporção de casca é bastante significativa, bastante maior do que para
toras de diâmetros mais avantajados. Pode-se com certeza se afirmar que
para essas toras finas a proporção de casca sobre o volume total das mesmas
varia entre 10 a 25%.
A forma ideal para se quantificar resíduos lenhosos seria com base em
seu peso seco. Entretanto, essa é uma medição difícil de ser feita no campo.
Além disso, os resíduos por serem toretes finos, secam mais rapidamente que
as toras, tendo portanto maiores consistências que as das toras regulares de
maior diâmetro.
A maneira mais usual de quantificação dos resíduos lenhosos é com
base em seu volume empilhado, ou metro cúbico estere ou estéreo. Essa
medição é bem fácil de ser feita, mas possui algumas armadilhas. A primeira
delas é que não mede o “volume sólido real” de toras, mas sim o volume de
uma pilha de toras. Se os incrementos da floresta estiverem sendo
acompanhados em metros cúbicos sólidos e os dos resíduos medidos em
esteres, estaremos falando de unidades bem diferentes. Existe um fator que
relaciona volume real de toras pelo volume empilhado e que se denomina
fator de empilhamento. Quanto maior esse fator, mais volume real de madeira
existe na pilha de toras.
Esse fator de empilhamento (F.E.) é afetado por uma série de
parâmetros, sendo os mais importantes os seguintes:
• Diâmetro das toras: quanto menor o diâmetro médio das toras,
menor o fator de empilhamento, já que serão necessárias mais
toras para serem empilhadas para compor um metro cúbico de
toras empilhadas. Como elas se engaiolam, isso favorece a
diminuição do fator de empilhamento.
Por exemplo:
Diâmetros de 16 a 18 cm : Fator de empilhamento de 0,70
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•

•
•

•

Diâmetros de 13 a 16 cm: Fator de empilhamento de 0,67
Diâmetros de 4 a 7 cm: Fator de empilhamento de 0,52
Comprimento das toras: quanto menor o comprimento das toras,
maior será o fator de empilhamento. Toras mais longas tendem a
formar mais “gaiolas” ou espaços vazios na pilha.
Por exemplo:
Toras 15 cm diâmetro e 2,3 metros de comprimento: F.E. = 0,67
Toras 15 cm diâmetro e 1 metro comprimento:
F.E. = 0,72
Forma dos toretes: quanto mais retilíneos os toretes, maior será o
fator de empilhamento.
Grau de secagem dos toretes: quanto mais secas as toras, maior
será o fator de empilhamento, já que ao secar a madeira se contrai.
Com isso, mais toretes serão colocados em um metro cúbico de
pilha. A contração volumétrica, dependendo da intensidade da
secagem, pode variar de 3 a 5%.
Cuidado dos operadores para se empilhar a madeira.

O mais comum nas operações de coleta e segregação de material
lenhoso residual é se cortar e empilhar toretes com casca de um metro de
comprimento. Esses toretes estão bastante secos, pois toda essa operação
de coleta de resíduos acontece pelo menos 15 a 30 dias depois do abate da
floresta. Como o material está bem seco e cortado em toretes de 1 metro de
comprimento, estaremos parcialmente compensando a redução do fator de
empilhamento que acontece devido ao menor diâmetro desses toretes.
Mesmo assim, o fator de empilhamento para os toretes finos será de cerca
de 10 a 20% menor.
Por essas razões mencionadas acima, deixo uma recomendação a
todos que medem volumes de madeira empilhada de resíduos florestais.
Busquem fazer uma boa aferição e controle de seu fator de empilhamento,
para ao se pagar a madeira, não se pagar mais por “vazios” do que por
madeira. Estabeleçam valores confiáveis para os fatores de empilhamento
dos toretes finos, conforme a sua qualidade (umidade, tortuosidade,
comprimento, diâmetro). Isso tudo é necessário porque um metro cúbico de
madeira empilhada pode conter entre 0,5 a 0,7 metro cúbico sólido, o que é
uma bela diferença. Além disso, às vezes podemos estar falando em toras
grossas sem casca e em toretes finos com casca. Se o objetivo de uso desses
toretes finos for produção de carvão ou biomassa combustível, isso não é tão
importante, ainda que a casca tenha menor poder calorífico inferior do que a
madeira. Entretanto, se for a madeira e não a casca que interessar ao
comprador dos resíduos, ele deve estar atento à alta proporção de casca
presente nesses toretes finos.
Todas essas armadilhas servem para reforçar a sugestão de se
negociar resíduos florestais lenhosos com base em seu peso seco e não em
seus volumes. Fica muito mais simples e podemos minimizar o uso de
trabalho de pessoas cortando toretes de 1 metro, empilhando-os e cubando
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as pilhas. Lembrar ainda que a simples operação de secionar uma tora de 2
metros em duas de um metro cada corresponde a uma perda de madeira
que se transforma em serragem de 0,4%. Para o empilhamento dessas toras
finas de resíduos demanda-se um trabalho manual bastante grande.
Praticamente, é impossível a realização desse trabalho com máquinas. O
manuseio de toras é enorme. Para se ter uma idéia do aumento do número
de toras, basta dizer que em uma seção lateral de um metro quadrado de
pilha de toras, temos entre 2,5 a 3,5 vezes mais toras quando contamos os
toretes de resíduos, do que quando contamos o número de toras normais da
exploração florestal para essa mesma área. Enquanto para toras de
diâmetros médios variando entre 12 a 18 cm temos entre 40 a 65 toras por
metro quadrado de seção lateral da pilha, para os resíduos de madeira fina,
teremos entre 120 a 150. Por isso, a dificuldade no empilhamento, o que
leva a baixos valores no fator de empilhamento. Por mais cuidadosa que seja
essa operação de se empilhar os toretes de resíduos, é inevitável que o fator
de empilhamento seja mais baixo. Ainda mais que menores fatores de
empilhamento são totalmente favoráveis a quem vende a madeira e não
para quem compra.
Tudo isso reforça a importância de se comprar madeira com base em
seu peso. Tendo em vista que as densidades básicas da madeira fina e da
madeira mais grossa são relativamente próximas para os eucaliptos, as
relações que se estabelecerem entre pesos secos e entre volumes de
madeira sólida serão muito similares. Explicando melhor: se a relação entre
volume sólido de resíduos por volume sólido total de madeira produzida no
povoamento for de 3%, as relações entre peso seco de resíduos e peso seco
de madeira total deverá estar também por volta de 3%.
Outro aspecto importante e que pode ser uma armadilha nas medições
é sobre qual base estaremos nos referindo os resíduos gerados: se sobre a
madeira útil efetivamente colhida, ou sobre o total de madeira colhida mais
resíduos. Seja o exemplo de uma floresta de incremento 50 m³ sólidos de
madeira comercial/hectare.ano. Aos 7 anos ela tem o potencial de gerar 350
m³ de madeira comercial. Entretanto, na colheita, mede-se o volume e se
obtém 340 metros cúbicos de madeira descascada. Ao se coletar e mensurar
os resíduos lenhosos da colheita, mediu-se 18 metros cúbicos sólidos de
madeira fina com casca (após eqüalização pelo correspondente fator de
empilhamento). Como expressar então a percentagem de resíduos? Se for
com base na produção útil de madeira comercial colhida teremos 5,29%. Se
for com base na produção total de madeira mais resíduos, a relação
percentual baixa para 5,03 %. Se descontarmos a casca dos resíduos (15%
de casca) para se falar apenas em madeira, essas proporções seriam de
respectivamente de 4,5 % e de 4,3 %. Tudo isso tem que ficar muito claro
quando os resultados são relatados e apresentados nas reuniões gerenciais e
de planejamento de produção, senão poderemos ter surpresas
desagradáveis.
=============================================
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RECUPERANDO E MINIMIZANDO NOSSAS PERDAS DE RESÍDUOS
FLORESTAIS LENHOSOS
Já discutimos sobre os volumes apreciáveis que podem ser deixados no
campo após a colheita florestal. É papel do gestor florestal minimizar essas
perdas. Para minimizar e otimizar, o gestor precisa quantificar muito bem e
valorar esses resíduos em termos econômicos.
A recuperação dos resíduos começa pela prevenção em sua geração. É
necessário entender as razões e causas para sua geração e trabalhar sobre
elas. Dentre essas causas destaca-se a necessidade de cumprimento pelos
operadores das especificações estabelecidas para as operações de colheita.
Entre elas podemos citar: altura de corte ou altura do toco, recolhimento de
toras perdidas no manuseio, respeito ao diâmetro mínimo de secionamento do
ponteiro, etc.
Mesmo com todos os cuidados nas especificações, ainda poderemos ter
volumes significativos de resíduos lenhosos, com potencial de serem
convertidos em matéria prima, especialmente para energia.
A alavancagem de programas sociais comunitários a partir da coleta,
segregação, secionamento, empilhamento e comercialização dos resíduos é
uma alternativa interessante para as empresas. Independente dos problemas
de legislação trabalhista que isso possa provocar, o empreendedor florestal
tem habilidade e inteligência em gestão para encontrar soluções jurídicas para
minimizar esses riscos. Ele também deverá encarar isso como um programa
de responsabilidade social. É muito diferente de apenas permitir a
“residueiros” que apareçam por lá para retirar resíduos, muitas vezes em
situações não completamente justas em termos sociais. Com uma prática
baseada em justiça social e em potencial de resultados econômicos para os
dois lados, o gestor florestal pode gerar postos de trabalho e geração de
renda para uma população carente, de baixa qualificação educacional e que
precisa de oportunidades. Consiste em mais uma prática de responsabilidade
social que pode se tornar importante a nosso setor de base florestal.
Vamos a seguir fazer uma pequena e simples valoração econômica
para o aproveitamento de resíduos e o que eles podem gerar para as duas
partes, empresa e comunidade. O gestor deve lembrar sempre que ao
resgatar uma certa percentagem de madeira que venha dos resíduos, ele
estará tendo necessidade de menor área plantada, na proporção de entrada
dessa madeira. Isso é definitivamente muito importante. É menos terra a
plantar, menores custos e menores impactos ambientais.
Seja então uma floresta plantada que possua um incremento médio
anual de 45 m³/hectare.ano em madeira comercial sólida sem casca. Ao ser
colhida aos 7 anos, essa floresta renderia 315 m³ sólidos de madeira
comercial sólida, em toras para a fábrica de celulose. A colheita é
supostamente feita pelo uso de máquinas tipo “harvesters”, com o
descascamento sendo realizado na floresta. O operador de nossa colheitadeira
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recebeu as instruções de deixar uma altura máxima de toco de 10 cm,
devendo cortar a árvore entre 5 a 10 cm do colo da árvore (média de 7,5 cm).
Entretanto, por deficiências suas e do “harvester” a média de altura do toco
ficou em 15 cm. Além disso, ficaram no campo as árvores finas descartadas,
galhos grossos e ponteiros com diâmetro abaixo de 7 cm, que foi o diâmetro
mínimo especificado para destopar as árvores. Na operação de baldeio
algumas toras de madeira caíram ao chão e acabaram esquecidas no campo.
Essas quantidades todas foram medidas pelo pessoal da pesquisa
florestal e os valores médios expressos em m³ sólido de resíduos lenhosos por
hectare. Os resultados estão a seguir exemplificados:
•
•
•
•
•

Galhos grossos (acima de 2 cm) : 3,05 m³/ha
Madeira com casca de ponteiros com diâmetro abaixo de 7 cm: 8,7
m³/ha
Árvores finas: 4,7 m³/ha
Madeira esquecida no mato: 1,6 m³/ha
Madeira perdida no toco, pois a média de 7,5 cm não foi seguida:
0,63 m³/ha.

Essas medições já incorporaram as diferenças de valores de fator de
empilhamento, e estão todas referidas a metros cúbicos sólidos.
A perda da madeira correspondente ao toco mais alto é irreversível,
não há o que se fazer a não ser lamentar. Ou seja, pela má operação,
perdemos 0,63 m³ de madeira por hectare. Resta oferecer um treinamento
melhor ao operador e orientá-lo a que cumpra com mais atenção a
especificação nas próximas colheitas. Às vezes o problema é da
colheitadeira, algo a se averiguar também.
A produção potencial de madeira comercial estimada era de 315
metros cúbicos sólidos. Entretanto, perdemos 0,63 metros cúbicos no toco,
esquecemos 1,6 m³ de toras boas no mato, e desprezamos 4,7 m³ de
árvores finas, que foram inventariadas e nos ajudavam na estimativa de 315
m³ de madeira na colheita. Deduzindo a casca das árvores finas, perdemos
só aí 3,9 m³ de madeira. Resultado disso tudo, nossa produção que deveria
ser de 315 m³, foi de apenas 309 m³. “Desapareceram” 6 metros cúbicos.
Erro de inventário? Com certeza, não. A quem cabe a “culpa”, se é que assim
possamos chamar a esse fenômeno corriqueiro nas nossas empresas
florestais?
Essas perdas de árvores finas, madeira esquecida, galhos grossos e
madeira de ponteiro podem ser recuperadas por cooperativas de catadores
de resíduos lenhosos. Sabemos que é praticamente impossível uma coleta
total desse material. Além disso, ao se secionar as toras em toretes de 1
metro de comprimento, perderemos mais uns 0,4% de madeira que se
converte a serragem pela ação das moto-serras. Por isso, vamos adotar uma
recuperação de 90% desse material passível de ser recuperado. Nele estão
considerados: galhos grossos, ponteiros, árvores finas, madeira “esquecida”.
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A soma desses volumes corresponde a 18,05 m³/ha. Percentualmente à
produção útil de 309 m³, a quantidade de resíduos gerados para esse caso
hipotético foi de 5,8%.
A recuperação de 90% desse material corresponderá a 16 m³/ha de
lenha energética, disponibilizados na forma de toretes de 1 metro de
comprimento empilhados na beira das estradas. A compra pode ser feita pela
própria empresa proprietária da floresta ao preço de mercado de lenha. Se
admitirmos um valor de 15 dólares por metro cúbico sólido de lenha, nas
condições oferecidas, teremos um rendimento bruto de 240 dólares por
hectare para a cooperativa. Algo muito interessante economicamente, além
de ser ambientalmente correto e socialmente justo.
=============================================
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS “MADEIRAS” DOS RESÍDUOS
FLORESTAIS LENHOSOS
As referências bibliográficas sobre a composição química e
propriedades das madeiras de resíduos lenhosos dos eucaliptos não são muito
abundantes. Além disso, de forma geral elas não mostram com clareza os
processos amostrais, se a caracterização é com ou sem casca e qual a
variabilidade dos resultados encontrados. Pela enorme dimensão da oferta
potencial desses materiais, deveríamos colocar mais ênfase nesses estudos.
Por outro lado, existem muitos estudos sobre a variabilidade da madeira do
eucalipto no sentido longitudinal do tronco, da base para o topo das árvores
(sentido raiz/copa). As principais características dos galhos e ponteiros estão
ligadas à presença maior de casca, além de serem partes aéreas das árvores
muito ativas na utilização de minerais. Por essa razão, as análises de
composição química desses materiais têm revelado maiores teores de
minerais e menores teores de pentosanas e de holocelulose. Muitas vezes, as
análises são realizadas no material com casca, o que afeta bastante os
resultados. Os resíduos dos ponteiros por exemplo, podem representar entre
2 a 5% da madeira total da árvore, mas eles possuem entre 3 a 6 % da casca
total dessa mesma árvore.
Independentemente da presença de casca ou não, esses ponteiros são
constituídos de madeira irregular, com alta freqüência de nós da inserção dos
galhos ainda vivos das árvores. A madeira dos nós é responsável pelo maior
teor de lignina e extrativos dessa madeira, e também pela elevação de sua
densidade básica. Mesmo quando se isola a influência dos nós, essa madeira
de ponteiros é mais densa, mais rica em lignina, em extrativos e tem maior
teor de cinzas que a madeira média da árvore. Por essa razão, sua boa
aptidão para lenha energética. Há muitas avaliações disponíveis na literatura
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para poderes caloríficos desses resíduos, muito mais do que o encontrado
para sua caracterização química.
Em condições normais, pode-se com certeza afirmar que a madeira dos
ponteiros, onde se insere a copa, tem sua densidade básica cerca de 10%
mais alta do que a densidade básica média da árvore. Os teores de extrativos
e de lignina são 4 a 8% maiores. Se no tronco o teor de lignina está por volta
de 26% na composição da madeira, nos ponteiros atinge 27,5% por exemplo.
O elevado teor de cálcio e de magnésio nas partes altas e na casca das
árvores confere a esses ponteiros teores de cinzas cerca de 30 a 50% mais
elevados que os encontrados na madeira média da árvore.
Como reflexo dessas propriedades, as fibras dessas madeiras são de
paredes mais espessas, com maior fração parede e maior “coarseness”.
As madeiras dos galhos são muito parecidas às de ponteiros. São
muito ricas em minerais, seus teores de cinzas são elevados (cerca de 1% de
seu peso seco). Os teores de lignina são cerca de 10% superiores e os de
extrativos são 20 a 30% superiores em relação à madeira do tronco. Já a
densidade básica é muito parecida à dos ponteiros. Uma característica
anatômica interessante dessa madeira de galhos é o menor comprimento de
suas fibras, mostrando a juvenilidade desse lenho.
Em relação à madeira da raiz das árvores dos eucaliptos, há
surpreendentemente muito pouca informação na literatura. Em geral, essa
madeira tem pouca utilidade, a não ser quando se promove algum
destocamento. Essa madeira de raízes, por suas características e
irregularidade, é muito mais útil como lenha, para artesanatos ou para se
fabricar carvão vegetal, do que para usos industriais. Trata-se de uma
madeira densa, com altos teores de extrativos, lignina e minerais. O seu teor
de cinzas é bastante alto pela presença de seiva mineral concentrada, que
assim precisa ser para favorecer a absorção de água e minerais do solo por
diferencial de pressão osmótica. A planta consegue isso através da maior
concentração iônica na solução interna de suas células de raiz, em relação à
solução do solo.
Outro material muito difícil e contraditório quanto às suas composições
químicas e densidade básica de sua madeira são as chamadas árvores finas
ou dominadas de um povoamento florestal. A expectativa para árvores
dominadas é de um ritmo de crescimento lento, sob algum tipo de estresse,
como por falta de luz, de água e de nutrientes, ou por algum ataque de
doença ou praga. Em parte isso pode ser devido também a sua genética
inferior. Reza a cartilha de qualidade da madeira, que essa madeira seria de
mais alta densidade básica, bem como menor teor de lignina e maior teor de
holocelulose. Entretanto, há diversas referências da literatura mostrando que
árvores dominadas possuem menor densidade básica, principalmente em
povoamentos clonais. Isso tem sido explicado pela seleção de árvores
superiores, muitas vezes baseada na seleção concomitante de árvores com
maior densidade básica e maior incremento volumétrico. Ou seja, a alta
intensidade de melhoramento genético pode estar afetando os conceitos
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tradicionais de qualidade da madeira, desenvolvidos para eucaliptos crescendo
em povoamentos obtidos de sementes, ainda com baixo nível
de
melhoramento. Como em geral o melhorista florestal seleciona ao mesmo
tempo crescimento volumétrico e densidade básica da madeira, as árvores
que crescem mais também possuem em seu genoma os genes para maior
densidade de madeira. Isso é evidente para espécies como Eucalyptus
grandis, Eucalyptus saligna e para o híbrido E.urograndis, que no Brasil são os
materiais de maior intensidade de melhoramento genético.
=============================================
GERANDO MADEIRA EXTRA PARA PRODUÇÃO DE CELULOSE PELO
USO DOS RESÍDUOS FLORESTAIS LENHOSOS DO EUCALIPTO

Toda vez que a madeira fica escassa ou mais cara, os olhos do
consumidor e do produtor se voltam atentos para as perdas de madeira da
colheita florestal. Já vimos e repetimos que esses volumes são
representativos, chegando a valores entre 2 a 8% do volume de madeira
colhida.
Há diversas opções para aproveitamento desse material pelas fábricas
de celulose, aumentando com isso a oferta de madeira para os picadores e
digestores.
A maneira mais simples de se fazer chegar mais madeira é reduzir as
especificações do limite em diâmetro mínimo das toras. Por exemplo, se a
limitação era de 7 cm com casca, pode-se reduzir para 4 cm com casca. Com
isso, poderemos colocar na fábrica cerca de 2 a 4% a mais de madeira em
volume. Fica muito difícil o descascamento desse material mais fino. Se o
descascamento for realizado na fábrica, a eficiência de descascamento
diminui, mais casca irá para os digestores. Ocorre também uma maior quebra
de toras dentro dos tambores descascadores, gerando mais toretes curtos
para energia. Isso tudo prejudica e dificulta as operações industriais, pois a
qualidade e pureza dos cavacos ficam menores. Muitos gestores de fábricas,
mesmo trabalhando com carência de madeira, não gostam dessa opção de
usar madeira muito fina.
A outra opção seria se descascar no campo, com máquinas, já que
descasque manual para esse material nem pensar, inviável. Os atuais
“harvesters” processadores podem fazer esse serviço razoavelmente, até
mesmo porque são desenhados para descascar a árvore inteira, de uma
extremidade à outra. Em termos práticos, ao reduzirmos a diâmetro mínimo
para valor menor, apenas encompridamos as árvores um pouco mais. Se
essas árvores alongadas e de ponta fina resistirem bem à operação do
“harvester”, essa é uma opção bastante viável e econômica. Sabe-se ainda
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que o descascamento com os “harvesters” não é muito eficiente. Muita casca,
entre 15 a 20% ainda permanece junto ou aderida às toras. Na secagem
subsequente dessas toras, a casca se solta mais e fica mais fácil sua remoção
nas operações de lavagem e limpeza das toras. A casca removida ou sobrará
como um resíduo nas fábricas ou deverá ser queimada nas caldeiras de
biomassa. Com isso, garantiremos um cavaco mais limpo. Toras finas e longas
podem oferecer cavacos de boa qualidade em picadores alimentados
horizontalmente. Portanto, existe razoável tecnologia para se consumir mais
da madeira que hoje se perde como resíduo lenhoso em muitas operações de
colheita florestal.
Quando a empresa de base florestal tiver à sua disposição tecnologias
adequadas para impedir a ida de muita casca aos digestores, reduzir a
geração de lascas e cavacos irregulares que aumentam com as toras finas e
também evitar a quebra das toras finas em toretes nas operações do pátio de
preparo da madeira, essa opção passa a ser definitivamente uma excelente
alternativa.
Caso a empresa não disponha dessas tecnologias, uma opção mais
trabalhosa, mas eficiente, consiste na segregação no campo desses resíduos e
seu processamento a cavacos em separado para celulose. Pode-se usar
descascadores mecânicos no próprio campo para essa madeira fina, e
picadores especialmente desenhados para toras de pequenos diâmetros e
mais leves.
Galhos, toretes finos e ponteiros são fontes de madeira adicional para
os processos industriais, tanto para energia, como para celulose. Cabe aos
técnicos e gestores encontrarem as melhores soluções. Se a linha principal for
prejudicada pela incorporação dos resíduos, sempre existe a alternativa de se
processá-los em separado, dando a eles condições otimizadas a sua realidade.
Pelas características químicas e anatômicas desses materiais residuais,
eles terão comportamentos distintos na produção de celulose em separado.
Consumirão mais álcali ativo, terão rendimentos depurados ligeiramente
menores e a qualidade das polpas poderá ser levemente pior em resistências
e limpeza. Isso pela maior presença de cascas e pelas diferenças na qualidade
das madeiras. Entretanto, esse material corresponde a pequenas proporções
sobre o total de madeira na fábrica e não deverá afetar significativamente a
qualidade da polpa após a mistura dos dois tipos de celulose. Essas diferenças
podem ser minimizadas por adequadas operações e tecnologias florestais e
industriais, no pátio de madeira e na área de preparação e seleção de
cavacos. Separando bem a casca e produzindo cavacos de boa qualidade, as
diferenças serão mínimas e as madeiras podem inclusive ser processadas
concomitantemente.
Os cozimentos de galhos, ponteiros e madeira fina tem mostrado
algumas diferenças em relação à madeira do fuste. Isso é compreensível, já
que as madeiras são algo diferentes em sua composição química e anatômica.
Há ainda o fator casca a influenciar mais ainda os aspectos negativos. Essas
diferenças conduzem a menores rendimentos na conversão a celulose
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depurada (entre 2 a 5% a menos com base em madeira seca), maiores
consumos de álcali ativos (cerca de 1,5 a 2% a mais de álcali ativo, % NaOH
base madeira) e maiores gerações de TSS (Sólidos Secos Totais) no licor
preto à caldeira de recuperação (cerca de 0,15 a 0,2 toneladas de TSS/adt de
celulose no digestor). São desvantagens desses materiais se processados em
separado. Caso processados em mistura à madeira normal também exercerão
efeito nessas propriedades de polpação. Essas diferenças em polpação são
causadas pelas diferenças em teor de lignina, densidade básica, presença de
nós, extrativos e cinzas minerais, além da influência de maior quantidade de
casca, que potencializa isso tudo também.
Temos todo um capítulo em nosso Eucalyptus Online Book, onde
descrevemos a casca dos eucaliptos e seus efeitos na área florestal e na
produção de celulose (http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf ).
Por essa razão, deve-se procurar otimizar o processamento dos
resíduos lenhosos desde a área florestal, através de procedimentos tais como:
• Trabalhar com material descascado o melhor possível;
• Trabalhar com cavacos da melhor qualidade, evitando a presença de
lascas, cavacos sobre-espessos, casca, terra, pedras, etc.;
• Ter baixa proporção desses resíduos no “mix” de madeira (máximo
de 5%);
• Ter boa mistura desse material no “mix” de madeira, para evitar
bolsões de materiais diferentes dentro dos digestores;
• Ter acompanhamento constante do teor de cascas, rejeitos no
digestor, sujeiras na celulose, “pitch”, e relação TSS/adt de polpa;
• Ter avaliação detalhada das relações benefícios/custos envolvidos,
procurando sempre se distinguir e ponderar sobre as vantagens e
desvantagens da operação.
Sabe-se ainda que as celuloses kraft produzidas desses resíduos são
ligeiramente mais fracas em termos de resistências (rasgo, dobras, tração,
elongação), mas possuem melhor volume específico aparente, capacidade de
absorção e porosidade. São condições absolutamente comuns para madeiras
dessas qualidades, com maiores densidades básicas e maior presença de
fibras de paredes espessas.
Portanto amigos, a viabilidade existe, mas deve merecer um
monitoramento contínuo. A razão para isso é fácil de entender. Podemos
acreditar que estamos usando essa madeira e ganhando muito, mas
poderemos na verdade estar perdendo produção, qualidade e resultados
econômicos. Isso é muito comum acontecer em fábricas que estão no
gargalo de produção, sem capacidade de alimentar mais cavacos a seus
digestores por limitações no próprio digestor, na caldeira de recuperação ou
na preparação de licor branco. Se a fábrica tem capacidade para absorver
esses resíduos como uma capacidade extra de madeira, acima do que já
vinha consumindo e não tiver nenhuma limitação, essa seria a grande
vantagem para o uso dos resíduos lenhosos. Por exemplo, se uma fábrica
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está com limitações de produção por falta de madeira, com certeza ela irá
produzir mais e ganhará mais com o uso dos resíduos. Já se ela vai continuar
alimentando a mesma quantidade de madeira, apenas substituindo uma
madeira melhor pela madeira de resíduos, ela poderá ter perdas de produção
e de resultados.
Veremos esses dois casos em dois estudos de caso mostrados nos
quadros 2 e 3.
Quadro 2: Caso A - Fábrica de celulose kraft consome 8.000 m³
sólidos de madeira por dia e propõe-se a substituir parte dessa madeira por
resíduos lenhosos (4 e 8% no “mix” de madeira, em duas etapas) –
Resultados estimados na produção de polpa não branqueada

Rendimento depurado kraft - %
Carga alcalina aplicada - % NaOH
Densidade básica “mix” madeira
(t secas /m³)
Consumo diário de madeira
(m³ sólidos)
Produção de celulose por dia no
digestor ( odt/dia)
TSS/adt (para 80% de atividade
licor branco)

% de Resíduos Lenhosos Base Peso
0
4
8
53
52,5
52
18
18,5
19
0,500
0,502
0,504
8.000

8.000

8.000

2.120

2.108

2.096

1,31

1,34

1,38

Essa é uma situação muito conhecida. Em função da perda de
qualidade da madeira ingressante no digestor, devido à presença de resíduos
com mais casca, a fábrica do caso A consumirá mais álcali ativo, gerará
mais TSS para o sistema de recuperação e terá sua produção diária de
celulose reduzida para o mesmo volume de madeira alimentada. As perdas
podem inclusive ser maiores se a caldeira não suportar essa carga adicional
de TSS ou se a caustificação não der conta da quantidade adicional de licor
branco. Essa situação do caso A é muito comum acontecer, diferentemente
da situação do caso B.
No caso B, a fábrica estava com dificuldades no suprimento de
madeira e estava consumindo apenas 7.500 metros cúbicos dia de madeira.
Com a entrada de 4% de resíduos lenhosos sobre sua atual demanda ( 7.500
x 0,04 = 300 m³/dia) ela estaria colocando mais 300 m³ de madeira na
fábrica para processar. Com 8%, o novo consumo passaria a ser então 8.100
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m³/dia (7.500 + 600= 8.100 m³/dia). Admite-se que a fábrica não possui
limitações na alimentação do digestor, nem na caldeira de recuperação ou na
caustificação. Em suma, os resíduos virão para a produção aumentar.
Vejamos então como ficaria nosso caso B:
Quadro 3: Caso B - Fábrica de celulose kraft consegue aumentar o
fornecimento de madeira (que estava escassa) por uso de resíduos lenhosos
(4 e 8% no “mix” de madeira, em duas etapas) – Resultados estimados na
produção de polpa não branqueada

Rendimento depurado kraft - %
Carga alcalina aplicada - % NaOH
Densidade básica “mix” madeira
(t secas /m³)
Consumo diário de madeira
(m³ sólidos)
Produção de celulose por dia no
digestor ( odt/dia)
TSS/adt (para 80% de atividade
licor branco)

% de Resíduos Lenhosos Base Peso
0
4
8
53
52,5
52
18
18,5
19
0,500
0,502
0,504
7.500

7.800

8.100

1.987,5

2.055,7

2.122,8

1,31

1,345

1,38

Definitivamente, o caso B é para se festejar. A fábrica consome
resíduos e ganha produção, suas limitações em madeira se acabam e a
felicidade é geral. São duas situações hipotéticas, mas que podem se
encaixar perfeitamente na situação de alguma empresa em dificuldades,
quer como a do caso A, como do caso B.
Além dessas avaliações físicas, é importante se fazer também
avaliações e valorações econômicas para os diversos casos estudados. São
cálculos simples, fundamentais para qualquer gestor que queira introduzir
mudanças tão substanciais em seu abastecimento de madeira para produção
de celulose.

=============================================
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GERANDO MADEIRA EXTRA PARA FINS ENERGÉTICOS PELO USO
DOS RESÍDUOS FLORESTAIS LENHOSOS DO EUCALIPTO
As exigências qualitativas para os resíduos florestais lenhosos para uso
energético são bem distintas daquelas para produção de celulose. Para
energia há interesse em mais altos teores de lignina, de extrativos, de
carbono orgânico e mais alta densidade básica da madeira. A presença de
casca, se bem que não é complemente bem-vinda, também não é merecedora
de necessidade de remoção. A casca queima e carboniza da mesma forma que
a madeira. Só que com menos eficiência e resultados. Quanto ao teor de
cinzas e de extrativos voláteis, melhor seria que fossem baixos. Isso porque
os extrativos voláteis tendem a se liberar e a se perder nos processos de
carbonização da madeira. É muito comum o uso de resíduos lenhosos, não
apenas como lenha combustível, mas como matéria prima para fabricação de
carvão vegetal. As cinzas são sempre indesejáveis no uso dos resíduos, tanto
para celulose, lenha ou carvão vegetal. Elas só serão interessantes como
resíduo fertilizante após a combustão da madeira, podendo retornar às
florestas para melhoria da fertilidade do solo.
A presença da casca nos resíduos ajuda a fornecer mais biomassa, mas
reduz o poder calorífico por cada unidade de peso seco da biomassa. As
cascas são ricas em minerais e possuem mais baixa densidade básica que a
madeira. Possuem menos carbono orgânico por unidade de peso seco. Logo,
apresentam volume, e dão origem a um carvão de pior qualidade, mais friável
depois da carbonização. Entretanto, são combustíveis renováveis e podem ser
fonte de energia para a sociedade ou para as fábricas.
Dentre todas as características qualitativas que definem um bom
resíduo florestal lenhoso como biomassa energética, a mais importante é o
teor de umidade do mesmo. Quanto mais seco estiver o resíduo, menos
energia se perderá no aquecimento e evaporação dessa água contida no
resíduo, quando da queima desse material. Por isso, é bom se deixar secar
muito bem os resíduos antes de se enviá-los às caldeiras de força ou aos
fornos de carvoejamento. Como esses resíduos são de pequenos diâmetros,
eles se secam com facilidade, atingindo umidades entre 25 a 40% com pouco
tempo de secagem natural no campo.
Um bom resíduo lenhoso para fins energéticos deve então apresentar
alta densidade básica, alto teor de lignina, alto teor de carbono orgânico,
baixo teor de cinzas e umidade a mais baixa possível. A lignina apresenta
maior teor de carbono em sua fórmula molecular que os carboidratos. Por
isso, ela é desejável na biomassa energética, pois aumenta o poder calorífico
dos materiais ricos em seu teor. As madeiras de coníferas possuem maior teor
de lignina que as de folhosas. Elas também mostram a presença de uma
resina que é ótimo combustível. Por essas razões, os poderes caloríficos das
madeiras de coníferas são maiores do que os de folhosas.
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A madeira para energia tem preço de venda inferior à daquela com
qualidade para produção de celulose. As exigências em limpeza, densidade,
forma e qualidade são bem maiores para as madeiras para processamento a
celulose.
Quando a plantação florestal de eucalipto for estabelecida para suprir
de madeira uma fábrica de celulose, toda madeira boa para celulose que
migrar para energia, estará desagregando valor e dando menor resultado ao
produtor florestal.
Seja por exemplo uma floresta plantada que deveria render em sua
colheita 280 m³ de toras de madeira para celulose e 20 m³ de lenha para
energia. Caso a colheita seja pouco cuidadosa e se perderem mais resíduos,
podemos ter o caso, por exemplo, de se conseguir 270 m³ de madeira para
celulose e 30 m³ para energia. A partir desses dados, poderemos analisar a
destruição de valor por hectare com cálculos bem simples.
Seja por exemplo o valor do metro cúbico de toras para celulose como
sendo de 25 dólares (cortadas, descascadas e postas sobre o caminhão). O
mesmo metro cúbico, se for vendido para lenha energética terá um preço de
15 dólares. Além disso, a segregação dos resíduos adiciona custos na coleta
desses resíduos. Seja de 5 dólares os valores adicionais para coleta e
manuseio dos resíduos. Isso dará um valor líquido de 10 US$/m³ para os
resíduos. A partir desses dados, podemos construir um quadro comparativo.
Quadro 4: Valorando a destruição de valor pela mudança de “status da
madeira”
Situação
Base: um hectare

1
(menos lenha)
Produção madeira para celulose - m³
280
Geração de lenha (resíduos lenhosos) – m³
20
Resultado venda madeira celulose - US$
7.000
Resultado líquido venda lenha energia –
200
US$
Receitas geradas por hectare – US$
7.200
Desagregação de valor pela mudança de
“status” da madeira – US$

2
(mais lenha)
270
30
6750
300
7.050
150

Imagine que para apenas um hectare, foram perdidos 150 dólares,
mesmo vendendo os resíduos. Para uma área de 5.000 hectares, teríamos
uma desagregação de 750.000 dólares. Uma enormidade, não acham? Ou
seja, a solução não está apenas em encontrar um uso para os resíduos,
coletando-os e gerenciando-os. A melhor solução é minimizar a sua geração,
evitando de perder madeira boa que acaba saindo como resíduo. Esse é o
grande ensinamento da ciência da ecoeficiência.
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Essas situações são muito comuns, mudamos o destino de uma
madeira ou de uma árvore pelas mais diversas razões, a maioria já discorridas
nesse capítulo. Qualquer que seja a causa, a solução pode ter muito rápido
“pay back”, já que a destruição de valor existe e seus valores destruídos são
altos.
Por outro lado, a destruição de valor seria ainda maior se os resíduos
ficassem no campo sem serem colhidos. Nesse nosso exemplo, as receitas
líquidas da venda dos resíduos atingiram entre 200 a 300 dólares por hectare.
Nada que possa ser deixado no campo sem recolher.
Uma outra forma usual de se apresentar os resultados de valoração
energética dos resíduos lenhosos para uso como biomassa energética é pelas
expressões de seu potencial energético, por exemplo em Mcal/ha ou Gcal/ha.
Partindo-se dos poderes caloríficos inferiores dos resíduos,
considerando assim a perda de energia devido à umidade e ao seu teor de
hidrogênio (que se converte em água na queima e exige energia), pode-se
calcular quanto de energia será disponibilizado pelos resíduos por área de
floresta. Isso somente a partir dos resíduos lenhosos energéticos. Nessa
valoração ficam bem claras as diferenças de energia líquida em função dos
teores de umidade dos rejeitos. Por essa razão, as empresas que compram
madeira energética deveriam colocar como forma de aquisição o peso do
material associado ao seu teor de umidade. Se não fizerem isso, comprando
os resíduos apenas com base no seu peso como tal medido, estarão
cometendo os graves erros de gastar mais e de não incentivar os produtores
de resíduos a os terem bem secos para venda. Pelo contrário, favorecem que
produtores inescrupulosos até molhem os resíduos para aumentar o seu peso
úmido. Sugiro inclusive um preço diferenciado, quanto mais seco o resíduo
maior o preço, favorecendo assim a economia de energia na cadeia produtiva.
Vamos gastar menos para transportar menos peso de resíduos e as calorias
úteis liberadas nas caldeiras de biomassa serão maiores.
A seguir, procuraremos exemplificar um balanço energético para uma
floresta plantada de eucalipto, avaliando o potencial energético líquido de seus
resíduos florestais.
Seja novamente aquela nossa floresta que ao ser colhida deveria
render 315 m³/hectare pelo fato de seu incremento médio anual de madeira
comercial sem casca ter sido de 45 m³/ha.ano. Lembrem-se que ela na
verdade gerou apenas 309 m³/ha de madeira útil comercial na colheita e mais
16 m³/ha de resíduos florestais lenhosos que foram efetivamente
recuperados. Suponhamos que a densidade básica média desses resíduos
florestais lenhosos tenha sido de 0,55 t/m³ (ou 0,55 g/cm³). O teor de
umidade desses resíduos pode ser variável, conforme o clima e conforme o
tempo de espera para a retirada desses resíduos do campo. Podemos ter
valores de umidade que variem entre 25 a 50%. Com isso, alteram-se os
pesos úmidos totais, os custos de transporte e a valoração energética desse
material em Mcal/tonelada seca. Para efeitos de visualização desses efeitos,
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vamos considerar nesse nosso exemplo as seguintes situações: resíduos
retirados e comercializados com umidades de 25, 35, 45 e 50 %. Para fins
de comparação, serão também apresentados os resultados esperados caso os
resíduos apresentassem 0% de umidade, ou seja, com 100% de consistência
e no seu máximo potencial energético e mínimo peso para transporte.
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Quadro 5: Valoração energética de resíduos lenhosos de floresta de eucalipto (resíduos mostrando
diferentes teores de umidade)
Base: um hectare
Volume útil de resíduos comercializáveis após
eqüalização para m³ sólido
Peso seco de resíduos gerados - toneladas
(para Db* média = 0,55 t/m³)
Peso tal qual dos resíduos no valor de umidade
pré-definido – toneladas tal qual
Peso de água presente nos resíduos tal qual toneladas
Poder calorífico inferior líquido** na umidade
pré-definida – Mcal/t tal qual
Disponibilidade energética líquida total por
hectare - Mcal
Disponibilidade
energética
unitária
líquida
expressa em Mcal/tonelada seca do resíduo
Diferença de Mcal líquidas unitárias em relação
ao resíduo absolutamente seco
* Db = Densidade básica
**Admitida como 96% a eficiência de uso do

Teor de Umidade dos Resíduos Florestais Lenhosos (%)
0
25
35
45
50
16
16
16
16
16
8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

11,7

13,5

16,0

17,6

0

2,9

4,7

7,2

8,8

4.100

2.930

2.480

2.030

1.800

36.080

34.281

33.480

32.480

31.680

4.100

3.895

3.804

3.690

3.600

0

- 205

- 296

- 410

- 500

poder calorífico de cada biomassa combustível

Fica claro pelos dados do quadro 5, que ao se aumentar a umidade
dos resíduos, teremos muito mais peso a transportar e menos energia líquida
será disponibilizada nas nossas caldeiras de biomassa. Parte importante da
energia será destinada a aquecer e a evaporar a água da umidade dos
resíduos. Esses valores são significativos e não podem de forma alguma
serem esquecidos pelos produtores e consumidores de biomassa energética.

=============================================
ALGUNS RELATOS DE CASOS DA VIDA REAL EXEMPLIFICANDO
SITUAÇÕES COM RESÍDUOS FLORESTAIS LENHOSOS DO
EUCALIPTO
Pretendo nesse item, mostrar de forma simples, algumas situações
que me aconteceram na vida real, mostrando oportunidades que podem ser
trabalhadas no tema resíduos florestais lenhosos. São, em alguns casos,
situações que revelam desperdícios ou oportunidades perdidas, pelo não
cumprimento de especificações, ou por falta de orientação ou de
conhecimento, ou mesmo de atenção. Para algumas situações a causa está
no maquinário, outras no procedimento, outras no comprometimento das
pessoas. Estão também mostradas oportunidades e exemplos favoráveis de
utilização dos resíduos.
Colocarei para vocês oito situações, mostrando muitas fotos e alguns
comentários concomitantemente. Espero que apreciem e se divirtam com
isso.

Exemplo número 01
O caso dos resíduos orgânicos de plantações florestais favoráveis para a
ciclagem de nutrientes e melhoria do solo e do meio ambiente

Os resíduos florestais
orgânicos que
permanecem sobre o
solo após a colheita da
floresta colaboram para
as melhorias físicas,
químicas e biológicas do
solo, previnem a erosão
e ajudam o
desenvolvimento da
nova floresta que se
desenvolverá nesse sítio
florestal. Esse material é
constituído de folhas,
cascas, galhos finos,
frutos, flores, além do
material rasteiro de
ervas daninhas, mato,
etc.
Para maior ecoeficiência,
devem-se remover
apenas os resíduos
lenhosos ricos em
madeira, para que eles
tenham o uso para o
qual a floresta foi
plantada.

35

Exemplo número 02
O caso da recuperação ecoeficiente dos ponteiros das árvores, ricos em
madeira e nutrientes
Os ponteiros das árvores
possuem muita madeira
que ainda pode ser
aproveitada, porém eles
possuem também
muitos galhos finos,
folhas e frutos, materiais
muito ricos em
nutrientes
principalmente
nitrogênio, potássio,
fósforo, cálcio e
magnésio, além de
muitos micro-nutrientes.
Por essa razão,
recomendamos a
remoção somente da
madeira do fuste dos
ponteiros e dos galhos
grossos, deixando o
restante do material
para ser incorporado ao
solo para ciclagem de
nutrientes.
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Exemplo número 03
O caso do corte das árvores na altura correta deixando toco baixo e
reduzindo as perdas de madeira
É óbvio que a perda de
madeira pode ser
elevada se o corte das
árvores for feito a uma
altura acima da
especificada. Afinal, essa
é a parte da árvore que
possui o maior diâmetro.
Quaisquer 5 centímetros
a mais na altura do toco
pode representar cerca
de 0,3% de madeira
deixada no campo e sem
destinação para
consumo.
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Exemplo número 04
O caso da inadequada colheita deixando tocos altos e exigindo a operação de
rebaixamento de toco para facilitar a reforma do povoamento
Tocos altíssimo podem
significar perdas de 3 a
5% do volume das
árvores assim abatidas.
Em casos de colheitas de
florestas de segunda ou
terceira rotação, se o
manejo das brotações
não foi adequado, fica
muito difícil o corte da
árvore na posição a mais
baixa possível. Portanto
amigos, o manejo das
brotações é essencial
para se produzir
melhores florestas e
para se facilitar a
colheita, perdendo-se
assim menos madeira.
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Exemplo número 05
O caso das perdas de madeira devido aos instrumentos de corte na colheita
Moto-serras, “feller
bunchers” e “harvesters”
consomem e
desperdiçam madeira
para serrar as árvores.
O desenho da
colheitadeira também
pode levar a um corte
alto para o toco (cerca
de 20 cm), o que
significa perder madeira
que vira serragem na
região de corte e perder
madeira pela altura
deixada no toco
remanescente.
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Exemplo número 06
O estranho caso das perdas de madeira devido aos toretes grossos que
permaneciam no campo
Tive uma situação curiosa ao visitar uma área de
colheita de uma floresta de eucalipto. Havia uma
enormidade de toretes curtos e grossos deixados na
floresta após a colheita. Perguntei a razão de
tamanho desperdício. Fui informado pelo supervisor
que a fábrica não aceitava toras com diâmetros
maiores que 35 cm. Então, removiam a parte
grossa da árvore que sobrava como resíduo no
campo. Imaginem amigos, que perda monstruosa,
da parte mais grossa da árvore. São coisas difíceis
de entender, e de aceitar. Por ingenuidade ou por
má gestão, essas coisas acontecem, creiam-me.
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Exemplo número 07
O caso da madeira “esquecida” pelos operadores da colheita e do baldeio

Uma das perdas mais
comuns de madeira nas
operações de colheita
são as toras e até
mesmo pilhas de toras
“esquecidas” pelo
pessoal da colheita,
baldeio e transporte.
Típica perda devido à má
gestão e ao não
monitoramento da
qualidade das
operações.
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Exemplo número 08
O caso da coleta e segregação dos resíduos por catadores de resíduos
florestais, gerando trabalho extra para a comunidade e mais madeira para as
operações industriais
Uma das boas
oportunidades para se
praticar responsabilidade
social é através do
compartilhamento das
riquezas da floresta
plantada com o pessoal
das comunidades locais.
Pela criação de
cooperativas de
catadores de resíduos
lenhosos, trabalhando
em condições de
dignidade, é possível se
ter mais madeira para as
fábricas e mais trabalho
para as comunidades
onde se inserem os
empreendimentos
florestais.

=============================================
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abordamos nesse capítulo um tema muito importante e que muitas
vezes não merece a devida consideração ou atenção em muitas empresas
florestais. Às vezes, pelas características do próprio ser humano, é fácil de
entender porque. Quando a produção é abundante, quando a floresta de
eucalipto cresce rápido e forma madeira em tempo récorde, isso tudo dá
uma sensação de que alguma madeira produzida pode até ser desperdiçada.
Afinal ela é abundante e “barata”. Acontece que o mundo mudou e mais
responsabilidade, avaliações, quantificações e cuidados são necessários.
Procuramos nesse capítulo demonstrar onde estão as oportunidades e
quanto elas representam para as empresas e para as comunidades, que
podem ser envolvidas nas soluções.
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A chave de toda geração de resíduos está no entendimento de suas
causas geradoras. Sobre elas devemos trabalhar em primeiro lugar,
buscando a prevenção da geração. Após, não se conseguindo a solução de
toda geração de resíduos pelo combate às causas, podemos então buscar
maneiras de recuperação, reuso, reciclagem e aproveitamentos diversos.
Esses são ensinamentos básicos da ecoeficiência, que estamos
compartilhando com vocês de forma a mais prática e aplicável possível em
nossas operações.
Desejamos sucessos em seus trabalhos e em suas atividades,
lembrando sempre para tentar prevenir a geração de perdas, quaisquer que
sejam elas. Isso é algo vital para a nossa sociedade e para a Natureza.

“É muito tênue a linha que separa o mundo do mais do mundo do menos.
Queremos todos um mundo melhor e sem tantos desperdícios. Isso em
grande parte depende de nós próprios.
Espero que esse capítulo tenha colaborado para um maior entendimento
disso em nosso mundo tão cheio de desafios , onde se inserem nossos
setores florestais e industriais.”
Celso Foelkel
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