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“Sustentabilidade: Tópicos da Zona da Mata Mineira” foi fruto da parceria entre
Leonardo de Oliveira Resende e Elesier Lima Gonçalves, fundadores do Fórum Ambiental
e Florestal de Juiz de Fora, com Fábio Prezoto e Bruno Corrêa Barbosa, da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Dada a dimensão do evento e o cenário ambiental atual, os
organizadores entenderam que seria interessante reunir as palestras em forma de uma
obra dividida em capítulos contendo uma revisão sobre os temas. Os organizadores
agradecem, ainda, a todos os colaboradores por suas imprescindíveis participações na
elaboração da obra.
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Prefácio
Vivemos um cenário de profundas mudanças socioeconômicas que têm produzido
impactos ambientais em escala local e até mesmo global, assim, questões como a
sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e desenvolvimento estratégico figuramse como agendas prioritárias. Ações antrópicas realizadas sem planejamento, com
destaque para a urbanização e atividades econômicas como a industrialização,
agropecuária e extrativismo desordenado estão entre as principais causas da perda e
fragmentação de hábitats, que, somado a introdução de espécies exóticas e poluição dos
ecossistemas, colocam em risco espécies da fauna e flora nativas.
Neste sentido, um desafio que se apresenta ao setor produtivo brasileiro é a
formulação das bases para o desenvolvimento sustentável, que deverão incluir ações
regulatórias, elaboração de novas tecnologias e aperfeiçoamento de processos, que visem
combinar a rentabilidade e os aspectos financeiros com a redução do impacto ambiental e
preservação da biodiversidade. Tais ações dependerão de iniciativas conjuntas por parte
do poder público e dos diversos atores da sociedade civil e dos setores produtivos, tais
como produtores rurais, lideranças empresariais, representações de ONGs e de instituições
de ensino e pesquisa.
A articulação desses distintos atores e sua reunião para um diálogo construtivo não
é uma tarefa fácil. Frente ao cenário que se apresenta, ações como o Fórum Ambiental e
Florestal e a elaboração deste livro têm um papel fundamental. Com a publicação de
“Sustentabilidade: Tópicos da Zona da Mata Mineira” os autores tiveram a oportunidade de
compartilhar suas experiências e contribuir para a promoção de temas ambientais de
relevância regional, como a conservação e restauração de ecossistemas florestais nativos,
em especial a Mata Atlântica; o papel da economia de baixo carbono para conter as
mudanças climáticas; as florestas renováveis como alternativa para o desenvolvimento
econômico sustentável; a educação ambiental como meio de impulsionar as ações de
logística reversa; o importante papel ecológico da fauna de invertebrados nos

agroecossistemas; e o uso da minhocultura como fonte de renda e reciclagem de resíduos
orgânicos.
Certamente, os capítulos que integram esta obra irão atender à crescente demanda
por informações sobre estratégias viáveis para o desenvolvimento sustentável. Além de
sua aplicabilidade prática, os conhecimentos aqui apresentados têm o potencial de
promover reflexões que levarão ao amadurecimento e à evolução das iniciativas para a
sustentabilidade. Os textos foram escritos em uma linguagem simples, o que proporciona
uma leitura fácil e prazerosa, com o potencial de comunicar-se amplamente com leitores
das mais diversas áreas de atuação.

Profa. Dra. Aline Cristina Sant’Anna
Universidade Federal de Juiz de Fora

Introdução
FÓRUM AMBIENTAL E FLORESTAL DE JUIZ DE FORA: UMA
INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO VETOR DE MUDANÇA

Leonardo de Oliveira Resende
Mestrando em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável
IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas
Contato: leonardoresende@fazendatriqueda.com.br

Sabemos que, do universo de disciplinas que envolvem a formação dos indivíduos, a
educação ambiental (EA) ainda procura um espaço mais proporcional com os desafios que
a sociedade tem de enfrentar para mitigar a progressiva degradação do meio ambiente e,
por consequência, as mudanças climáticas. A sustentabilidade se tornou um tema central
na agenda da civilização na atualidade, e nas próximas décadas, pois se faz necessário
mudar a forma com que o ser humano se relaciona com a natureza e, para que tenhamos
uma maior chance de êxito nessa transição, o caminho deverá passar necessariamente por
uma maior valorização da educação ambiental, sendo o “empoderamento” uma ferramenta
que poderá precipitar e potencializar essa mudança.
“Estudos mostram que, desde o final dos anos 1970 do século passado, a demanda da
população mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta em renoválos. Dados mais recentes demonstram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que o
que temos disponível em recursos naturais, ou seja, precisamos de um planeta e meio para
sustentar nosso estilo de vida.” 1

Podemos afirmar que o modelo exploratório dos recursos naturais é uma forma
irracional de exploração da natureza, o que gera o esgotamento do capital natural mais
rápido do que sua capacidade de renovação. Essa situação não pode perdurar, senão

1 WWF

Brasil. World Wildlife Fund. Disponível em: <http://www.wwf.org.br>. Acesso em: 05 jan de 2016.
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enfrentaremos, em breve, uma profunda crise socioambiental e uma disputa por recursos
como a água e alimentos.
Inserido nesse cenário, o crescimento da população mundial apresenta grande
aceleração, trazendo uma pressão adicional para a produção sustentável, conforme
mostrado na Figura 1 a seguir:

Figura 1. Gráfico representativo sobre o crescimento da população mundial, entre os anos 2000 a
2050. Fonte: ONU 2013

A partir dos dados apresentados a Figura 1, observamos que a população mundial
aumentará nas próximas décadas, o que acarretará um problema ambiental ainda maior do
que é atualmente. O consumo dos recursos naturais aumentará sensivelmente a “pegada
ecológica” do planeta. Este aumento populacional demandará de forma exponencial uma
quantidade maior de terra e água para suprir os recursos materiais e energéticos
necessários para sustentá-lo.
10

Imbuído desse espírito, o Comitê de Organização do Fórum Ambiental e Florestal se
empenha para que o evento possa influenciar o maior número de pessoas a se tornarem
agentes de uma mudança de comportamento em prol da sustentabilidade.

A evolução do Fórum Ambiental e Florestal de Juiz de Fora
A primeira edição do evento ocorreu no ano de 2013 em uma versão dos tradicionais
cursos de verão da Faculdade Machado Sobrinho. Sem pretensão de se tornar um evento
periódico, e mais no intuito de reunir um grupo de pessoas com interesses comuns para
compartilhar conhecimentos, foi organizado um curso de uma semana para somente 20
pessoas, ministrado exclusivamente por Leonardo de Oliveira Resende.
Na avaliação posterior a sua realização, o curso obteve boas indicações de que
deveria ser reeditado. A mesma avaliação também sugeriu ajustes no seu formato, o que
fez com que a segunda edição contasse com 10 palestrantes, fato este configurou um
grande salto de qualidade e diversidade de temas e atraiu um público de 80 pessoas.
Em 2015 o organização do 3º Fórum Ambiental e Florestal de Juiz de Fora, Leonardo
de Oliveira Resende contou com a adesão de um importante membro na equipe de
organização do evento, Elesier Lima Gonçalves. A partir de então, o evento se aprimora a
cada ano, estimulado por uma demanda reprimida na cidade de Juiz de Fora, pela
disseminação de informações e práticas sustentáveis.
“FÓRUM AMBIENTAL E FLORESTAL DE JUIZ DE FORA
Missão:
Ser

referência

em

eventos

de

divulgação

de

informações

estratégicas

para

o

desenvolvimento florestal e preservação do Meio Ambiente.
Objetivo:
O Fórum tem como objetivo mostrar que, no atual cenário global, o Brasil tem o potencial de
liderar a conservação do Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, gerar negócios lucrativos”2

2 Fórum

Ambiental e Florestal de Juiz de Fora. Disponível em: <http://www.fazendatriqueda.com.br/semcategoria/4-forum-ambiental-e-florestal-de-juiz-de-fora-mg>. Acesso em 15 de abril de 2016.

11

A terceira edição do evento obteve novamente um grande salto de público e teve os
seguintes números (Fig. 2): 250 pessoas passaram pelo evento, provenientes de 24
cidades de cinco estados do Brasil; 14 executivos e especialistas de referência
internacional para debater sobre as práticas, as tendências, as recentes tecnologias e
modelos de gestão sustentável participaram do evento; tivemos um total de 14 horas de
palestra, com 16 apresentações e nove patrocinadores e 30 empresas de apoio técnico e
de mídia.

Distribuição das inscrições por cidades
13%
1%
2%
2%
2%
2%
3%

Outras
Coronel Pacheco - MG
Cataguases - MG
Lima Duarte - MG
Matias Barbosa - MG
São João Del Rei - MG

3%
3%

Rio de Janeiro- RJ
Santos Dumont - MG
Viçosa - MG

62%
7%

Belo Horizonte - BH
Juiz de Fora - MG

Figura 2. Gráfico da origem das inscrições - 3 ° Fórum Ambiental e Florestal de Juiz de Fora.
Fonte: Próprio autor.

Uma mudança na forma do uso dos recursos naturais e na gestão dos resíduos que a
sociedade produz tanto no nível industrial, quanto doméstico, se faz necessária e
eminente. Nesse contexto, as oportunidades para a expansão da educação ambiental
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devem ser bem observadas pelos governantes e pelas instituições de ensino e educação,
pois somente com a disseminação de cultura e de conhecimento pode-se formar uma
massa crítica a fim de servir como uma plataforma para uma mudança de postura.
A educação ambiental pode ser considerada um meio para a construção de valores,
conceitos, habilidades e atitudes no intuito de criar um padrão civilizatório que proporcione
um maior equilíbrio entre a sociedade e a natureza.
Nessa linha, o Fórum Ambiental e Florestal de Juiz de Fora é uma atividade de
educação ambiental que informa, incentiva e propicia o “empoderamento” das pessoas
para se tornarem atores protagonistas das mudanças.
Pode-se dizer que os pilares do “empoderamento” seguem o seguinte fluxo: levar a
informação até as pessoas e com isso gerar a conscientização coletiva, provocando uma
mudança de atitude, levando à sustentabilidade ambiental.
A mudança no uso dos recursos naturais que o planeta dispõe necessita de mais
eventos disseminadores de informações e exemplos de como agir diante dos desafios que
estão sendo colocados para a obtenção da sustentabilidade.

13

Capítulo 1
INFLUÊNCIA DA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO NAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Leonardo de Oliveira Resende
Mestrando em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável
IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas
Contato: leonardoresende@fazendatriqueda.com.br

Introdução
A Terra existe há 4,6 bilhões de anos sendo que, na maior parte desse tempo, o ser
humano não habitava esse planeta, pois sabe-se que os primatas apareceram na Terra há
aproximadamente 70 milhões de anos e os hominídeos de 1 a 3 milhões de anos.
Se compararmos a vida da Terra com o tempo de uma partida de futebol, o ser
humano teria aparecido somente nos minutos finais da prorrogação do segundo tempo. Ao
longo de toda sua existência, mesmo antes da presença do homem, a Terra passou por
várias mudanças climáticas, sendo comprovada cientificamente a ocorrência de:
- Períodos de grandes terremotos e intensa atividade vulcânica que resultou na atual
configuração dos continentes do planeta a partir de um bloco único, denominado de
Pangeia;
- Mudança no padrão mundial de correntes oceânicas, com elevação e declínio do
nível do mar, eras glaciais e de variação nos teores de oxigênio e carbono da atmosfera;
- Desertos viraram mares, florestas foram soterradas e se converteram em grandes
estoques de combustíveis fósseis;
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- Choque de um asteróide com o planeta, ocasionando uma grande nuvem de poeira
trouxe a noite e o frio por toda a superfície da terra, extinguindo a maioria das espécies
existentes, como os dinossauros.
Ao analisar os exemplos relatados acima, pode-se concluir que por muitas vezes o
planeta passou por variações que afetou diretamente a condição de sobrevivência de suas
espécies, ocasionando a extinção de muitas delas.
Essas mudanças não tiveram a influência do ser humano, pois estes ainda não
existiam. Mas, a ocorrência de cada uma das situações acima exemplificadas, levou um
tempo longo entre seu início, meio e fim.
O que ocorre atualmente é que a exploração do homem sobre os recursos naturais
que o planeta dispõe está ocorrendo de forma dinâmica, em uma velocidade nunca antes
registrada.
“A Terra existe há 4,6 bilhões de anos; os humanos, há 195 mil. Em menos de 0,01% da
história terrestre, já alteramos tanto sua química e biologia que especialistas dizem que
detonamos uma nova era: o Antropoceno – em grego, algo como “novidade humana”. O
período teria começado há 200 anos, com a Revolução Industrial, e dado fim ao Holoceno
(“totalmente novo”), ainda vigente na ciência tradicional.”3

Pesquisas realizadas pelo “Stockholm Resilience Center” apontam as 10 fronteiras de
sustentabilidade para a Terra, sendo que três dessas já ultrapassaram o limite seguro para
manutenção dos ecossistemas do planeta, a saber: a quantidade de CO 2 na atmosfera, a
perda de biodiversidade e excesso do uso do ciclo de nitrogênio (Rockström, 2009).
Para a Kolbert et al (2015), livro de grande sucesso internacional, “A sexta extinção:
uma história não natural”, dessa vez é o próprio homem o vetor da mudança ambiental.
Essas mudanças têm o potencial de provocar a sexta grande extinção em massa, podendo
ser esse o terrível legado da humanidade para a Terra.

3

Zalasiewicz, J. Revista Galileu. Disponível em:
<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,emi252238-17771,00bemvindo+a+era+do+homem.html >. Acesso em 20 de abril de 2016.
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Economia de baixo carbono
Desde seu aparecimento na Terra, o homem se utilizou dos recursos naturais
disponíveis sem se importar com o tempo que o planeta necessita para renová-los. O
pensamento de fartura e abundância era tamanho que as decisões sempre foram
baseadas na obtenção da maior quantidade pelo menor custo possível.
É um consenso que a economia capitalista auferiu grandes lucros à base de um
passivo ambiental não contabilizado pela humanidade, ou seja, a natureza vem
subsidiando a expansão da economia por séculos, principalmente no período pósrevolução industrial.
“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem

suas próprias

necessidades”.4

Hoje o homem se depara com um enorme paradigma, o de mudar o modelo de
exploração dos recursos naturais vigente. Vivemos em uma época de grandes desafios,
mas também de grandes oportunidades.
Para que a sexta extinção em massa não ocorra, essas mudanças devem ocorrer em
uma janela de tempo menor do que 50 anos, o que irá configurar na mudança de padrão
tecnológico mais rápido da história.
Atento a essa realidade muitos empreendedores, empresas, pesquisadores entre
outros, se esforçam para criar produtos que tenham uma relação mais harmônica com o
meio ambiente, na qual seja inserida uma terceira variável na equação: maior quantidade
com menor custo. Essa terceira variável é o menor impacto ambiental e que caracteriza a
economia de baixo carbono.
“Baixo

carbono é a expressão de ordem para a economia do século XXI e significa inovar

processos produtivos e soluções tecnológicas que resultam em menor impacto sobre o clima
do planeta, com destaque para a busca de eficiência e alternativas energéticas, redução de
emissões e gestão em sustentabilidade. O Brasil, por sua importância econômica, sua

4 Brundtland,

Gro Harlem. Nosso Futuro Comum. Editora da FGV, 1987 “Our Common Future”. (1987).
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liderança na geração de energia proveniente de fontes renováveis e por ser detentor de
mega biodiversidade, pode — e deve — ter um papel protagonista na construção de uma
economia de baixa intensidade de carbono”5

Dentro da economia de baixo carbono nasce uma nova geração de produtos e
serviços com um balanço ambiental aceitável, como na engenharia que surgem os
conceitos de construções que utilizem mais a entrada de luz solar, o aproveitamento da
água das chuvas e a utilização de matéria prima reciclada nos canteiros de obras e como
no agronegócio onde técnicas de plantio de precisão, cultivo mínimo do solo e Integração
Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF), têm proporcionado aumentos significativos de
produtividade e redução da “pegada ecológica”.
Mas, definitivamente, dois campos de desenvolvimento se destacam como os mais
relevantes para a obtenção da sustentabilidade no planeta. No setor energético está
ocorrendo uma progressiva transição do uso de combustíveis fósseis para fontes de
energia mais limpas como a eólica, solar e do etanol, já na área de reciclagem, grandes
centros de pesquisas estão desenvolvendo tecnologias que viabilizem a utilização dos
produtos após o consumo, sendo que, alguns setores, já têm a cadeia produtiva abastecida
por matéria prima reciclada. Entretanto, o maior desafio está na produção de energia limpa
e na reciclagem dos produtos pós-consumo através de uma eficiente logística reversa.

Considerações finais
O desenvolvimento de tecnologias de economia de baixo carbono não é somente
responsabilidade das universidades, indústrias, agronegócio, entre outros setores, e para
que esse processo ganhe força e reverta as influências negativas que já impactaram de
forma definitiva o meio ambiente, é primordial que o cidadão comum se envolva no

/ EAESP – Centro de Estudos em Sustentabilidade GVces. Economia de Baixo Carbono. Disponível
em: <http://eventos.gvces.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=157>. Acesso em 20 abril de 2016.

5 FGV
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processo. Afinal de contas, quem decide o que vai consumir é o cidadão comum como
membro da sociedade.
Nesse aspecto, a educação ambiental pode ser uma grande plataforma de mudança
em busca de um melhor equilíbrio na relação das pessoas com o meio ambiente. A
sociedade deve ser informada e estimulada a ter uma mudança de atitude que passa pelo
“empoderamento” de suas decisões e atitudes.
Através da adoção da técnica do “empoderamento” dos indivíduos podemos
evidenciar a melhora na relação da sociedade com a sustentabilidade da natureza como
um todo e, por consequência, do desenvolvimento sustentável.
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Capítulo 2
AGROECOSSISTEMAS E O SERVIÇO ECOLÓGICO DOS INSETOS NA
SUSTENTABILIDADE

Fábio Prezoto
Bruno Corrêa Barbosa
Tatiane Tagliatti Maciel
Mateus Detoni
Laboratório de Ecologia Comportamental e Bioacústica (LABEC)
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Introdução
As atividades humanas têm gerado consequências para o meio ambiente, em maior
ou menor grau, uma vez que interferem nos processos básicos de funcionamento dos
ecossistemas (fluxo de energia e ciclagem de nutrientes). Os avanços técnico-científicos
têm permitido melhorias para as condições de vida de uma parte da população, contudo
têm gerado consequências negativas como o aumento populacional, o qual implica na
conversão de área naturais em pastagens e/ou áreas de cultivo. Assim, o grande desafio,
atualmente, não gira em torno apenas da produção de grandes quantidades de alimentos,
e sim de se produzi-los sem gerar estagnação dos recursos naturais.

Definição de Agroecossistemas
Agroecossistemas são ecossistemas agrícolas que têm como objetivo básico a
manipulação de recursos naturais visando a otimização da captura da energia solar e a
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transferência desta para as pessoas na forma de fibras ou alimentos. Podem ser
considerados como subsistemas dos sistemas ecológicos.
As relações conflituosas entre a atividade agrícola e a manutenção da qualidade do
meio ambiente têm levado a ciência a uma busca por modelos alternativos e sustentáveis
para a agricultura. Na última década, desenvolveu-se o interesse no estudo das
propriedades dos agroecossistemas que forneçam uma resposta às mudanças ocorridas
em um dado sistema sem perder o enfoque integrado, visando o alcance de uma produção
ecologicamente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável.

Os insetos, as plantas e suas interações
Existem estreitas interações entre os insetos e as plantas, que podem ser harmônicas
ou desarmônicas. Nos sistemas harmônicos, as plantas podem fornecer abrigo (como
troncos ocos) (Fig. 1A) e alimento (como água, néctar e pólen), atraindo, dessa forma, os
insetos. Em troca, os insetos oferecem proteção e benefícios vindos dos seus
comportamentos naturais, como, por exemplo, a agressividade das formigas e vespas que
reduzem os danos causados por herbívoros (Fig. 1B), e a polinização realizada pelas
abelhas e borboletas que, para algumas plantas, é a única forma de se reproduzirem (Fig.
1C).
O consumo de sementes, botões florais ou da planta como um todo, assim como as
defesas desenvolvidas pelas plantas contra esses ataques, são exemplos de relações
desarmônicas entres insetos e plantas, onde apenas uma das espécies envolvidas é
beneficiada.
Como forma de proteção, as plantas desenvolveram estratégias contra os herbívoros,
que podem ser constitutivas ou induzidas. Os componentes do sistema de defesa
constitutiva são compostos químicos e estruturas físicas que dificultam ou evitam o acesso
dos herbívoros às plantas, como tricomas e domácias (Fig. 1D). Já a defesa induzida
compreende qualquer mudança estrutural ou fisiológica resultante do ataque dos
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herbívoros sobre as plantas, o que faz com que esses insetos evitem essas plantas,
podendo as plantas também liberar aleloquímicos para avisar plantas vizinhas que estão
sendo atacas e para alertar quanto a presença de herbívoro aos predadores.
A herbivoria é o processo pelo qual insetos se alimentam de folhas, raízes ou seiva. A
grande maioria dos insetos é herbívora em pelo menos um estágio de sua vida, sendo
assim responsáveis por causar grandes danos aos sistemas agrícolas.
Os insetos herbívoros são divididos naqueles que se alimentam de apenas um grupo
restrito de plantas, chamados de monófagos (como o bicho-mineiro do café, Perileucoptera
coffeella); e aqueles que se alimentam de diversos grupos de plantas, chamados de
polífagos (como as formigas-cortadeiras).
O consumo de matéria vegetal, entretanto, pode ocorrer de várias formas. A mais
visível é chamada de mastigação de folhas ou desfolhação, na qual os insetos usam suas
mandíbulas para cortarem as folhas, deixando marcas visíveis de mastigação; é
comumente realizada por gafanhotos e lagartas (Fig. 1E).
Outros insetos, chamados de minadores, possuem habito de “cavar” através das
folhas e passam a habitar seu interior, comendo os tecidos internos ainda vivos (Fig. 1F).
Os sugadores de seiva são insetos que se alimentam, justamente, da seiva das plantas;
entretanto, ao invés de fazerem galerias para chegar ao interior da planta, utilizam suas
bocas modificadas em forma de “canudo” para perfurar e sugar a seiva (Fig. 1G).
Por fim, os galhadores são insetos que alteram a forma natural das plantas, fazendo
com que a planta produza pequenas estruturas (tumores) chamadas de galhas que, em
geral, fornecem proteção e alimento para as larvas e adultos dos insetos (Fig. 1H).
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Figura 1. A – Abrigo fornecido para as formigas pelas plantas; B – Comportamento agressivo de formigas
contra herbivoros; C – Borboleta realizando polinização; D – Estruturas de defesa contra herbívoros
(tricomas). E – Folhas danificada por gafanhoto (Chromacris speciosa); F – Estrago realizado por insetos
minadores; G – Detalhe do aparelho bucal de um inseto sugador, exemplo percevejo (Pentatomoidae); H –
Galhas produzidas pelas plantas após ataque de insetos galhadores. Fotos: Bruno Corrêa Barbosa.
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Quem são as vespas sociais?
As vespas sociais se destacam por atuarem no equilíbrio trófico dos ecossistemas,
pelo hábito generalista quanto sua alimentação, coletando carboidratos, água e proteínas
obtidas através da predação de outros insetos (Fig. 2A) ou de carcaças animais e como
bioindicadoras de qualidade ambiental. Além disso, as vespas sociais podem exercer
importante função no transporte do pólen, fazendo parte da comunidade de polinizadores
de algumas espécies vegetais (Fig. 2B).
As vespas, assim como as formigas e abelhas, são insetos eussociais, ou seja,
possuem sobreposição de gerações em um mesmo ninho, cuidado cooperativo com a prole
e divisão de tarefas (reprodutores e operárias). São encontradas em todo o mundo, mas a
maior diversidade é constatada em regiões tropicais, especialmente na região neotropical,
sendo representadas por mais de 350 espécies no Brasil.
Vespas sociais apresentam duas estratégias de fundação de colônias: fundação
independente e fundação enxameante. Uma colônia de fundação independente é iniciada
por uma ou mais fêmeas férteis. Apresentam ninhos com poucas células e colônias com
poucos indivíduos (Fig. 2C), por isso algumas espécies são frequentemente encontradas
em edificações humanas.
A fundação enxameante se dá pela divisão ou abandono de uma colônia já
estabelecida, onde um grupo de operárias e rainhas seleciona um local para a construção
do novo ninho. Apresentam colônias populosas e ninhos grandes (Fig. 2D), sendo assim
facilmente visualizados e podendo, com mais facilidade, atacar pessoas caso sejam
perturbadas.
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Vespas sociais e o comportamento de forrageio
O forrageio é a busca por recursos (água, alimento, material de construção) realizada
pelas vespas sociais. O forrageio se inicia com a busca de materiais de construção do
ninho, que quase sempre são de origem vegetal, como fragmentos de folhas e caules de
plantas removidos com a ajuda das mandíbulas. Estes são misturados à água e à própria
saliva, adquirindo uma consistência de papel, e então são empregados na construção dos
favos e/ou da proteção externa (envelopes/invólucro) dos ninhos (Fig. 2D).
Os carboidratos (ou açúcares) fazem parte da alimentação dos adultos e larvas.
Essas substâncias são encontradas no néctar de flores ou nectários extraflorais, ou ainda
no honeydew, secreção adocicada de alguns grupos de insetos como pulgões e
cigarrinhas, que se alimentam da seiva de plantas (Fig. 2E).
A água também é obtida através do forrageio, sendo depositada, na forma de
gotículas, nas paredes das células do ninho. Acredita-se que esse comportamento auxilie
no controle da temperatura da colônia, impedindo que esta prejudique o desenvolvimento
das larvas.
Por fim, um dos aspectos mais interessantes do forrageio das vespas sociais é a
captura de presas (ou proteínas). As vespas são caçadoras competentes; localizam suas
presas através do olfato e da visão, e, geralmente, as cortam em fragmentos utilizando
suas mandíbulas para transportá-las ao ninho em partes (Fig. 2F). As proteínas são
utilizadas exclusivamente para alimentar as larvas.
É por causa desta atividade que as vespas se tornam valiosas como prestadoras de
serviços ecológicos por predarem insetos herbívoros pragas de diferentes cultivos.
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Figura 2. A – Vespas sociais (Agelaia multipicta e Polistes versicolor) predando lagarta; B – Vespa social
(Polybia sericea) atuando como polinizadora. Ninhos de vespas sociais: C – Representando uma espécie de
fundação independente; D – Representando uma espécie de fundação enxamente; E – Formiga do gênero
Camponotus coletando secreção adocicada (honeydew) de pulgões; F – Vespas sociais (Polistes versicolor)
com fragmentos de lagarta. Fotos: Bruno Corrêa Barbosa.
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Presas capturadas por vespas sociais
Vespas sociais são predadoras generalistas, ou seja, são capazes de predar animais
de diversos grupos ao invés de se especializar em uma determinada espécie ou grupo. São
também oportunistas, sendo capazes de modificar seu comportamento de forrageio para se
aproveitarem de novas e diferentes fontes de recursos alimentares.
Apesar de generalistas, as vespas mostram uma tendência em predar artrópodes, em
especial insetos. Entre os insetos mais capturados pelas operárias de vespas sociais estão
larvas e/ou adultos de dípteros (moscas e mosquitos), himenópteros (principalmente
formigas), hemípteros (percevejos e pulgões) e isópteros (cupins). Mais do que todos esses
insetos, no entanto, as vespas parecem focar sua predação em um grupo específico: as
lagartas de lepidópteros (borboletas e mariposas).
Essa

predação

direcionada

aos

lepidópteros

caracteriza

grande

interesse

agroeconômico voltado para as vespas, uma vez que as lagartas figuram entre as maiores
pragas causadoras de danos a lavouras e culturas agrícolas. Surge, portanto, um interesse
de explorar essa característica da biologia a favor dos produtores agrícolas; buscar uma
forma de controlar as populações de pragas usando seu predador natural, uma ferramenta
que dispensaria a utilização de métodos mais delicados, como a aplicação de
fitossanitários.

Estudo de caso 1: Vespa social Polistes simillimus no controle de pragas do milho
Ao tratar da captura de presas por vespas sociais, discutimos o potencial de uso
destes predadores em agrossistemas para combater insetos-pragas, principalmente as
lagartas de Lepidoptera. Buscando investigar o valor deste potencial, os pesquisadores
Prezoto e Machado (1999) conduziram um estudo investigativo para avaliar a predação da
espécie de vespa social Polistes simillimus sobre uma praga comum de milharais, a
lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda.
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Os autores moveram colônias da vespa P. simillimus para abrigos artificiais (Fig. 3)
localizados em uma plantação de milho da variedade AL-34, e lá estudaram tanto as
presas capturadas pelas vespas (ao remover a carga das forrageadoras que chegavam ao
ninho), quanto a quantidade de lagartas-do-cartucho presentes nos pés-de-milho em áreas
com e sem a presença de colônias de vespas.
Os pesquisadores observaram que quase 25% das presas capturadas pelas vespas
eram lagartas-do-cartucho; além disso, foi possível observar que as áreas com colônias de
vespas sociais sempre apresentavam menos lagartas do que as áreas sem colônias, ou
seja, a presença das vespas reduziu efetivamente o número de pragas.
A média de presas capturadas a cada oito horas, o que corresponde a um dia de
atividade de predação de uma colônia, foi de 12,32 presas; isso significa que, em um ano,
uma única colônia pode remover quase 4.500 presas de uma plantação.

Estudo de Caso 2: Vespas Sociais e pragas do eucalipto
Vespas sociais também podem ser eficientes no combate de pragas em sistemas de
plantio de eucalipto; Elisei e colaboradores, em um estudo realizado em 2010, objetivaram
determinar os recursos coletados por vespas sociais (Polistes versicolor) em uma área de
eucalipto e identificar as presas coletadas de modo a avaliar as interações presa-predador
no eucaliptal durante as estações do ano.
O estudou revelou que mais de 18% das buscas por recursos são por proteínas
exclusivamente, de lagartas de mariposas e borboletas, e que existe uma diferença na
atividade de busca por recursos na área de eucaliptal de acordo com a época do ano,
sendo mais intensa na estação quente e úmida, época que favorece o desenvolvimento e
dispersão de insetos. Os resultados permitem dizer que a espécie estudada apresenta
potencial como agente controlador biológico de herbívoros desfolhadores de eucalipto.
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Figura 3. Exemplos de abrigos artificiais utilizados em transferências de colônias de vespas sociais para
manejo no controle de pragas em agrossistemas. A – Detalhe do abrigo aberto para estudos
comportamentais sobre os impactos nas colônias após a transferência; B – Armação de fixação dos
abrigos; C – Destaque para o interior do abrigo. Fotos: Mateus Detoni & Fábio Prezoto.

Área de forrageio, ou “Raio de ação”, das vespas sociais
O raio de ação é o tamanho da área em torno da colônia que a vespa utiliza para
forragear. Essa distância varia de acordo com a espécie e pode chegar até a 150m, como é
o caso da vespa Polistes simillimus, citada anteriormente no “Estudo de caso 1”.
A distância percorrida por uma vespa social durante sua atividade de forrageio está
diretamente relacionada à disponibilidade de recurso no ambiente. Assim, quanto menor a
quantidade de recursos maior será a distância que a vespa precisará percorrer, no entanto,
quanto maior a distância percorrida, maior será também a chance de a vespa não
conseguir retornar à colônia.
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Manejo de colônias de vespas sociais
A utilização dos serviços ecológicos de vespas sociais como controladoras de pragas
de interesse nos agrossistemas, tem se demonstrado uma estratégia ecológica viável cuja
ação reduz o risco ambiental e diminui os custos com produtos fitossanitários.
Os estudos sobre transferências de colônias de vespas sociais ainda são escassos,
mas já demonstram que a técnica é barata e possível de ser executada em diferentes tipos
de cultivos. Para sua efetividade é necessário um estudo das condições ecológicas do
agroecossistema em questão no que tange ao aporte de recursos para as vespas
(disponibilidade de presas, local para construir os ninhos e fontes de carboidratos). Além
disso, é essencial conhecer a diversidade de vespas na região para escolher a espécie
correta para a transferência.

Considerações finais
A estreita e complexa relação entre insetos e plantas gera equilíbrio para os sistemas
florestais. Nesse sentido, as vespas sociais são consideradas potenciais controladoras
naturais de insetos-pragas de cultivos, devido sua busca por proteínas de origem, na maior
parte, de lagartas de borboletas e mariposas. Assim, ainda que o controle biológico
utilizando vespas sociais já seja uma realidade, para a aplicação efetiva desses insetos no
controle de pragas agrícolas são necessários estudos mais aprofundados que contemplem
os diferentes aspectos do forrageio, do raio de ação e do manejo adequado de variadas
espécies para que possam ser utilizadas em todas as regiões do Brasil.
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A Fundação SOS Mata Atlântica
A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG brasileira que trabalha há 30 anos na
proteção dessa que é a floresta mais ameaçada do país. Organização privada, sem fins
lucrativos, tem como missão promover a conservação da diversidade biológica e cultural do
bioma Mata Atlântica e ecossistemas sob sua influência.
Atuando em 3 frentes - florestas, mar e cidades - a ONG realiza diversos projetos nas
áreas de monitoramento e restauração da Mata Atlântica, proteção do mar e da costa,
políticas públicas e melhorias das leis ambientais, educação ambiental, campanhas sobre o
meio ambiente, apoio a reservas e unidades de conservação, dentre outros. Assim,
estimula ações para o desenvolvimento sustentável e a proteção da biodiversidade,
promove o conhecimento sobre a Mata Atlântica, mobiliza e capacita os indivíduos e
incentiva o exercício da cidadania socioambiental.

A Mata Atlântica
A Mata Atlântica possuia uma área equivalente a 1.315.460 km 2 e estendia-se
originalmente ao longo de 17 Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia,
Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí).
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É um Hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais
ameaçadas do planeta e também decretada Reserva da Biosfera, pela Unesco, e
Patrimônio Nacional, na Constituição Federal de 1988. A composição original da Mata
Atlântica é um mosaico de vegetações definidas como florestas ombrófilas densas, abertas
e mistas, florestas estacionais deciduais e semideciduais, campos de altitude, mangues e
restingas.
Vive na Mata Atlântica atualmente quase 72% da população brasileira, com base nas
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2014. São mais de 145
milhões de habitantes em 3.429 municípios, que correspondem a 61% dos existentes no
Brasil. Destes, 2.481 possuem a totalidade dos seus territórios no bioma e mais 948 estão
parcialmente inclusos, conforme dados extraídos da malha municipal do IBGE (2010).
O projeto de lei da Mata Atlântica, que regulamenta o uso e a exploração de seus
remanescentes florestais e recursos naturais, tramitou por 14 anos no Congresso Nacional
e foi finalmente sancionado pelo presidente Lula em dezembro de 2006.
O Brasil possui mais de 1.100 áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) reconhecidas, sendo que mais de 760 delas estão na Mata Atlântica. Das 633
espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, 383 ocorrem na Mata Atlântica.
Vivem na Mata Atlântica


Mais de 20 mil espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas;



270 espécies conhecidas de mamíferos;



992 espécies de aves;



197 répteis;



372 anfíbios;



350 peixes.
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Projetos de restauração florestal da SOS Mata Atlântica ultrapassam 36 milhões de
mudas plantadas
Os projetos da SOS Mata Atlântica de restauração florestal, iniciados no ano 2000, já
se destacam entre os que mais contribuíram para a reabilitação do bioma no país. Com a
proposta de promover a integração entre produção rural e conservação do meio ambiente,
a ONG foi responsável pelo plantio de mais de 36 milhões de mudas, o que ocuparia uma
área de 21.228 hectares, tamanho equivalente à cidade de Recife.
A Mata Atlântica, uma das áreas mais ricas em biodiversidade no mundo, é também
uma das mais ameaçadas. Hoje, somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de
três hectares, restam apenas 12,5% da vegetação original no território brasileiro.
Anteriormente, essa formação florestal abrangia uma área equivalente a 131,5 milhões de
hectares, distribuídos ao longo de 17 Estados.
A SOS Mata Atlântica atualmente é uma das poucas ONGs com capacidade de
concretizar projetos de larga escala. Atualmente, um dos projetos em andamento prevê o
plantio de três milhões de mudas na região de Promissão (interior de São Paulo), no prazo
de oito anos. Até agora, 339.092 mudas já foram inseridas. E já foi concluído um plantio de
720 mil árvores nativas em Itu, o que levou cinco anos. Em ambos os casos, mais de 130
espécies diferentes foram utilizadas.
Apesar de muitos projetos em andamento, Rafael Bitante Fernandes, Gerente de
Restauração Florestal da SOS Mata Atlântica, avalia que indefinições na legislação
ambiental são um dos principais obstáculos para o avanço da restauração florestal no país.
Ele cita o exemplo do projeto Clickarvore, fruto da união da SOS, do Instituto Ambiental
Vidágua e do Grupo Abril, que estimula as pessoas a plantarem mudas pela internet.
“Em 2008 houve uma mobilização para que proprietários de terra se adequassem
ambientalmente, gerando um aumento significativo na demanda por doação de mudas. No
entanto, em 2009, quando o Novo Código Florestal foi levado a debate, percebemos uma
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queda de pouco mais de 33% neste processo. Seguimos em queda até 2013, mas estamos
recuperando a escala após o novo Código”, disse.
A iniciativa já beneficiou 508 municípios em nove estados, com mais de 29,5 milhões
de mudas, somando mais de 17 mil hectares restaurados. Em 2016, já foram doadas mais
de 410 mil mudas. Outro projeto marcante desenvolvido pela SOS é o “Florestas do
Futuro”, que atua simultaneamente em três frentes distintas: sequestro de carbono,
manutenção da biodiversidade e preservação de recursos hídricos. Nesta frente, é
promovida a restauração de áreas degradadas com espécies nativas, preferencialmente
em áreas de matas ciliares. Desde o seu início, o “Florestas do Futuro” já contemplou 46
municípios em cinco estados, recuperando uma área de 2.600 hectares, com o plantio de
5.550.627 de mudas.
A coordenação desses dois programas é feita no Centro de Experimentos Florestais
SOS Mata Atlântica – Brasil Kirin (CEF), que é referência em trabalhos de restauração e
conservação dos recursos florestais, atuando nas linhas de restauração florestal e
conservação de recursos naturais, pesquisa e experimentação, capacitação e formação, e
educação ambiental e mobilização.
Para Rafael Fernandes, a melhor forma de amenizar este problema é a construção de
uma aliança entre todos os envolvidos. “Nosso histórico mostra que há sinergia entre
ambientalistas e produtores rurais, conservação e produção. Quando são ultrapassadas as
barreiras da divergência, surge um modelo moderno, que ressalta a importância dos
benefícios difusos”, finaliza.
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Veja o impacto da atuação da SOS Mata Atlântica em Restauração Florestal*:

NÚMEROS SOS MATA ATLÂNTICA

REFERENCIAL

36 milhões de mudas plantadas

A quantidade de árvores plantadas pela
Fundação ajuda a remover 5,8 milhões de
toneladas de CO2 da atmosfera

21 mil hectares restaurados

A área restaurada em 16 anos pela SOS
equivale à cidade de Recife (PE)

273,7 mil usuários cadastrados no projeto
Clickarvore

Número total de cliques alcançados chega
a 83,7 milhões

A Mata Atlântica abrangia, originalmente,
uma área equivalente a 131,5 milhões de
hectares

A área ocupada originalmente pela Mata
Atlântica equivaleria hoje ao Peru

Deste total, restam apenas 16,4 milhões
de hectares (12,5%)

A área ocupada hoje pela Mata Atlântica
equivale ao Estado do Acre

*Dados Fundação SOS Mata Atlântica (Abril de 2016).

As perspectivas além da conservação da restauração florestal em larga escala na
Mata Atlântica
Habitualmente, esforços de restauração florestal são apresentados com enfoque na
conservação dos recursos naturais e, mais recentemente, novos conceitos são aplicados a
essa ciência. Podemos citar como exemplo, o conceito de restauração considerado nesse
documento, que e o aplicado pela “Society for Ecological Restoration International” (SERI):
“a ciência pratica é arte de assistir e manejar a recuperação da integridade ecológica dos
ecossistemas, incluindo um nível mínimo de biodiversidade e de variabilidade na estrutura
e funcionamento dos processos ecológicos, considerando-se seus valores ecológicos,
econômicos e sociais”, onde não só a biodiversidade e seu funcionamento são destacados,
mas também os valores econômicos e sociais.
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É necessário ficar cada vez mais claro que a restauração florestal é um investimento,
com potencial de geração de milhares de empregos, impostos e benefícios difusos por
meio dos serviços ecossistêmicos que este tipo de projeto resgata, com destaque nesse
ponto

para

compromissos

globais

de mitigação às

mudanças

climáticas

–

pois

a restauração florestal é uma ferramenta eficaz para neutralização do carbono na
atmosfera. Também não poderíamos nos esquecer da crise hídrica que ainda vivenciamos
desde 2014, já que as florestas exercerem papel crucial no ciclo hidrológico. Segundo
Ranzini, a compreensão dos mecanismos de conhecimento de uma bacia hidrográfica em
seus aspectos hidrogeoquímicos é fundamental para o manejo dos recursos hídricos.
Outro forte fator a favor da restauração é a condução de tal processo para levar
a agricultura brasileira verdadeiramente para o século XXI, agregando valor a commodities
e alimentos aqui produzidos. A tal dicotomia aparente entre conservação e produção de
fato não existe – o que há é uma grande sinergia entre elas.
Para tal, apenas em larga escala a restauração florestal se estabelece como vetor
ecológico e socioeconômico, resgatando assim o vínculo do homem com a floresta.
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Capítulo 4
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA LOGÍSTICA
REVERSA E RECICLAGEM

Nícia Mafra
Lenum Ambiental Papel e Design Ltda
Contato: niciamafra@lenumambiental.com.br

Qual seria a mensagem para um “novo mundo” face as constatações científicas sobre
o processo das mudanças climáticas neste século XXI? Sabe-se que a capacidade do
planeta em suportar e sustentar uma população de mais de oito bilhões de habitantes já foi
ultrapassada, principalmente devido ao sistema de produção e consumo em massa e das
enormes desigualdades econômicas e sociais.
Em 1987, com o Relatório Brundtland, foi definido o conceito de desenvolvimento
sustentável, ou sustentabilidade, na perspectiva do ano 2000 em seguida. O nome do
relatório foi “O nosso Futuro Comum” e apresentou os desafios do futuro com seus
sintomas e causas, especialmente abordando como seria um mundo em uma economia
sustentável. Porque não funcionou ou foi posto em prática?
Em maio de 2013, o planeta teve a maior concentração de gases de efeito estufa já
registrados desde 1960, ultrapassando 400 partes por milhão na atmosfera, um dos piores
cenários da mudança climática. Ao mesmo tempo os mais renomados pensadores, como
Bauman, introduzem o conceito de complexidade na sociedade também denominada
individualizada. Ora, como lidar ou parar esse processo se depende de uma integração
política, econômica, social, ambiental e cultural, de forma global?
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Como pensar em atuar como um educador ambiental neste contexto? Porque os
propósitos da economia verde não vingaram e hoje novos e novos conceitos surgem, como
o da economia circular.
É preciso incentivar uma mudança de comportamento, realizar uma “gestão da
mente” para que o entendimento do conceito de “ethos” como morada de todos os seres
conectados, como partes interligadas, onde todas as ações geram reações, e as soluções
práticas devem se sobrepor àquelas já ultrapassadas e pautadas na exploração
econômica.
Mas qual seria o nosso papel em como cuidar da vida? Desde um pouco antes do
início dos anos 2000, a UNESCO propôs novas bases para a educação do século XXI,
trazendo conceitos interessantes sobre o conhecimento humano, concentrados nos pilares
do aprendizado passando pelo conhecer, ser, conviver e fazer (Delors, 1997).
Trata-se de incentivar o conhecimento pessoal com responsabilidade, autonomia e
discernimento, valorizando a necessidade de cada um se compreender melhor, verificando
os valores pessoais. Conviver trata de aprender a viver juntos, desenvolvendo o
conhecimento do outro, com sua cultura, história, tradições, espiritualidade, ancestralidade,
percebendo as interdependências e apaziguando os possíveis conflitos. O desenvolvimento
científico, o progresso, as novas formas de atividade econômica e social devem ser
ampliadas no universo do conhecimento cognitivo, sempre em busca de fontes fidedignas e
confiáveis. Por fim, o fazer aplicado como uma competência ampla e o preparo do indivíduo
para enfrentar as situações mais adversas e imprevisíveis, desenvolvendo a resiliência.
Segundo

Morin

(2000),

a

educação

deve

pensar

na

pluralidade

e

na

transdisciplinaridade, incorporando ao conhecimento científico as questões básicas do
relacionamento consigo mesmo, com os outros e com o seu meio ambiente, visando
recuperar o sentido do global e do planetário. Desta forma, “a unidade humana traz em si
os princípios de suas múltiplas diversidades, sua diversidade na unidade” (Morin, 2000).
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Assim, desenvolver competências trata-se da soma de conhecimentos, habilidades e
atitudes, mobilizadas para uma prática.
A educação para o desenvolvimento de uma nova consciência visa minimizar os
problemas ambientais, mas a questão do descarte se configura como uma das grandes
questões

relacionadas

aos

impactos

que

impedem

o

avanço

na

direção

da

sustentabilidade. Toda produção industrial está baseada na extração de matérias-primas,
desenvolvimento de produtos, distribuição, consumo e descarte. Planejada de forma linear
como “do berço ao túmulo” e não como um processo cíclico, ou circular, à luz das cadeias
alimentares, ou processo natural onde o alimento de um pode ser o descarte de outro.
Lixo nada mais é do que matéria desprovida de sentido (Cardoso, 2012). A produção
materialista aumenta progressivamente a velocidade com que as coisas se tornam
obsoletas e devem ser substituídas por outras, sem conexão alguma com o destino
daqueles descartes (ou lixos). O problema não é mais “meu” quando “jogo fora” o que não
mais me interessa. Assim, a humanidade está fazendo do planeta uma grande lixeira, com
os oceanos, rios e montanhas contaminados por resíduos plásticos, vidros, metais, e uma
infinidade de produtos descartados.
Portanto, é preciso incorporar o sentido do ciclo de vida dos produtos, verificando
todas as suas partes componentes, desde o design, prevendo o seu fim de vida útil e
provável incorporação ou transformação em novos produtos, seja por aproveitamento ou
pelo processo de reciclagem, especialmente na mudança de conceito do que é lixo para
resíduos sólidos, e na valorização destes como recursos ou matéria-prima para novos
produtos.
Neste contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010,
traz a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, onde todos são
corresponsáveis pelo descarte adequado, pela coleta seletiva e pelo apoio aos centros de
triagem onde atuam os catadores de materiais recicláveis até a indústria recicladora,
viabilizando a cadeia da reciclagem. Foram 20 anos para elaborar essa política e ainda
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temos um tempo considerável para vencer todos os desafios, principalmente relativos aos
contextos políticos, sociais, culturais e à enorme diversidade brasileira, especialmente
devido às desigualdades e características continentais de um país que concentrou o
desenvolvimento nas áreas do sul e sudeste. Um exemplo é a polêmica em torno do prazo
para o fim dos lixões, uma disputa constante no legislativo e um entrave para que se
cumpram os objetivos e metas traçados com tanto esforço.
Segundo a PNRS, no que concerne às responsabilidades dos geradores de resíduos
sólidos e do poder público, no Capítulo I, das disposições gerais, “Art. 50 - Os fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida
dos produtos” (Decreto nº 7.404).
Segundo Pinto-Coelho (2009), para diminuir resíduos e retorná-los às cadeias de
produção torna-se absolutamente necessária a organização de um movimento de
mobilização social que enseja uma mudança de paradigma no perfil do consumidor, na
agenda dos políticos e administradores públicos em geral e também numa nova postura
dos empresários.
Apresentada como um dos instrumentos da PNRS, a “logística reversa” é definida no
Art. 3º, inciso XII da PNRS como: “o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada”. Assim, também estabelece a responsabilidade compartilhada pelos resíduos
entre geradores, poder público, fabricantes e importadores (Decreto nº 7.404).
Para abordar as questões relacionadas à “logística reversa” e reciclagem é
necessário entender quais são os diversos atores e etapas do processo, principalmente
através de uma análise interdisciplinar. Esta é uma maneira de organizar e produzir o
conhecimento, buscando integrar as análises científicas das diferentes dimensões dos
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fenômenos estudados, com objetivo de superar uma visão fragmentada e especializada do
conhecimento em busca de uma nova postura de relacionamento com o ato de conhecer
(Magera, 2003).
O sistema de reciclagem agrega valor econômico, ecológico e logístico aos bens de
pós-consumo, criando condições para que componentes e materiais sejam reintegrados ao
ciclo produtivo substituindo as matérias-primas novas, gerando uma economia reversa.
Outros sistemas, como o de reuso, agrega valor de reutilização e, o de incineração, agrega
valor econômico pela transformação dos resíduos em energia elétrica.
A reciclagem está inserida em um espaço absolutamente sistêmico como condição de
sua própria existência. Há uma inter-relação entre o conjunto de disciplinas científicas,
como: a sociologia, economia, história, geografia, política, ecologia, estatística, entre
outras. A reciclagem envolve todo o universo da sociedade composto pelo governo,
empresas, instituições, trabalhadores e pessoas.
Vem se apresentando como uma alternativa social e econômica à geração e
concentração de milhões de toneladas de lixo produzido diariamente pelos grandes centros
urbanos espalhados pelo mundo (Magera, 2003; IPT/CEMPRE, 2002). Porém, a relação
mais importante está na visão do desenvolvimento sustentável e de todos os mecanismos
de desenvolvimento limpo, que visam a manutenção do equilíbrio viável a um planeta com
sete bilhões de habitantes e em crescimento acelerado.
Aumentar a eficiência dos processos relacionados com o tratamento dos resíduos
sólidos urbanos, desde a coleta até a reciclagem, reduzindo os custos de modo a viabilizar
a universalização da coleta seletiva, é uma questão estratégica para se manter a
reciclagem como a principal alternativa para a destinação dos resíduos sólidos a longo
prazo (Lobato & Lima, 2010).
São diversas formas de operar um sistema de coleta seletiva, sendo coleta porta-aporta (ou domiciliar), coleta em postos de entrega voluntária (PEV) ou locais de entrega
voluntária (LEV), coleta em postos de troca e coleta por catadores (IPT/CEMPRE, 2002;
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Pinto-Coelho, 2009). O sucesso da coleta seletiva está diretamente associado aos
investimentos feitos para sensibilização e conscientização da população. O sistema de
coleta seletiva proporciona melhor qualidade para o material, valorizando o mesmo e
possibilitando a geração de trabalho e renda, representada fortemente no Brasil pelo
trabalho dos catadores. A conscientização da população e confiabilidade do serviço
oferecido pelas prefeituras ou das empresas contratadas são fatores predominantes para
assegurar a viabilidade da coleta seletiva, porém, muitos outros aspectos devem ser
avaliados (IPT/CEMPRE, 2002).
Mesmo

com

todos

os

esforços

realizados

após

cinco

anos

da

PNRS,

aproximadamente 3,6% dos resíduos domiciliares e públicos são coletados seletivamente
em todo o Brasil. É estimado que um milhão de toneladas de resíduos são reciclados, ou
1,6% do total gerado, considerando a fração seca que representa os recicláveis. Há uma
maior efetividade na recuperação, mas ainda há muito a ser feito, principalmente em
relação aos 40% de resíduos dispostos em lixões ou aterros controlados, representando
mais de 30 milhões de toneladas (SNIS, 2014).
Além dos problemas estruturais existe uma enorme falha em relação à capacidade
dos técnicos municipais para a elaboração de estudos e projetos adequadamente
formulados, e grande índice de inadimplência de estados e municípios que impede o
recebimento de recursos federais. Os mecanismos adotados pelo governo são altamente
burocráticos e distantes da realidade brasileira, caracterizada por uma enorme diversidade
e baixo índice educacional e técnico.
Não basta equacionar problemas de remuneração e projetos de coleta seletiva e
disposição final sem uma visão integrada e estratégias factíveis para promover a redução
dos resíduos nas fontes geradoras. A educação ambiental deve ser amplamente
disseminada, de forma permanente e efetiva, utilizando de todos os canais de comunicação
e o incentivo deve ser também para a elaboração de materiais didáticos de fácil absorção.
Os planos de gestão precisam ser pactuados com a sociedade utilizando a metodologia
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participativa, já consolidada como ferramenta, e divulgar os resultados para que a
população saiba o que acontece com o destino dos seus resíduos.
Segundo Michael Löwy (2011), é necessária uma reorganização de conjunto do modo
de produção e consumo, fundada em critérios exteriores ao mercado capitalista: as
necessidades reais da população e a preservação do meio ambiente. Essa transição
levaria não apenas a um modo de produção e a uma sociedade igualitária e democrática,
mas também a um modo de vida alternativo, a uma civilização nova, eco-socialista, para
além do reino do dinheiro, dos hábitos de consumo artificialmente induzidos pela
publicidade e da produção até o infinito de mercadorias nocivas ao meio ambiente.
Então, “Utopia? No sentido etimológico (‘lugar algum’), sem dúvida. Mas se não
acreditamos, como Hegel, que ‘tudo o que é real é racional, e tudo o que é racional é real’,
como pensaremos numa racionalidade substancial sem apelarmos para as utopias? A
utopia é indispensável para a mudança social com a condição de que seja fundada nas
contradições da realidade e nos movimentos sociais reais” (Löwy, 2011).
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Capítulo 5
RECICLAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ATRAVÉS DA
MINHOCULTURA

Afrânio Augusto Guimarães
Minhobox, Empresa de Desenvolvimento de Tecnologia em Minhocultura
Contato: afranio@minhobox.com.br

Introdução
As leis atualmente dirigidas à destinação ecologicamente correta dos resíduos
orgânicos, formuladas mediante o anseio e o estilo de vida da sociedade contemporânea,
incrementaram a atividade dos meios naturais de reciclagem como a compostagem, a
vermicompostagem e, especialmente, a minhocultura.
Em se considerando o tipo de matéria-prima requerido à criação de minhocas, os
resíduos orgânicos de origem agrosilvopastoril, urbana, industrial e doméstica passaram a
suprir com mais intensidade a obtenção rentável dos produtos da minhocultura.

Espécies de minhocas
As minhocas adotadas na minhocultura são majoritariamente epigéicas, isto é,
durante a evolução natural, se especializaram em viver na superfície do solo,
caracterizada, principalmente, pela maior disponibilidade de oxigênio e de matéria
orgânica. Estas condições são zootecnicamente favoráveis porque lhes proporcionaram
ciclos de vida mais curtos, prolificidade maior, maturidade sexual precoce, desenvolvimento
rápido e atividade mais intensa.
Com a extrema adaptabilidade à diversidade climática e de tipos comuns de resíduos
orgânicos, a espécie cosmopolita vermelha-da-califórnia (Eisenia andrei) (Fig. 1A) é a
45

minhoca mais adotada nos criatórios voltados para a produção predominante de húmus.
Originária da Europa Ocidental, região de clima temperado, a vermelha-da-califórnia — seu
nome vulgar alude ao estado americano onde foi pioneiramente criada — mesmo sem sua
melhor eficácia produtiva, tolera bem o calor.
Povoando os minhocários localizados fora das regiões mais frias, usando
preferencialmente esterco bovino e objetivados prioritariamente a produzir iscas para
pescaria, a segunda espécie mais usada é a gigante-africana (Eudrilus eugeniae) (Fig. 1B).
Embora sem o mesmo comprimento e a mesma espessura dos minhocuçus — nome dado
às minhocas endogéicas que atingem mais que trinta centímetros na fase adulta — a
gigante-africana é a espécie alternativa que poderia abrandar o impacto ambiental e o risco
de extinção dos minhocões mediante a captura e a venda indiscriminadas como iscas para
pesca e as práticas agrícolas que lhes são desfavoráveis.

Figura 1. As três espécies de minhocas comumente adotadas na minhocultura por possuírem
apropriações para a exploração zootécnica.

A espécie violeta-do-himalaia (Perionyx excavatus) (Fig. 1C) é uma minhoca indicada
para povoar os minhocários de regiões mais quentes: a eficiência de humificação
(produção

de

húmus)

e

os

índices

reprodutivos

sob

o

calor

rigoroso

são

extraordinariamente expressivos. Além de ser exímia produtora de húmus e poder ser
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usada como isca para captura de peixes de porte médio, a violeta-do-himalaia é a minhoca
que melhor serve como alimento vivo para aves, peixes, anfíbios e répteis: tem
comprimento apreensível por animais de boca grande e não excreta o líquido celomático
com cheiro e gosto repulsivos, típicos da secreção da vermelha-da-califórnia.

Matéria-prima
A escolha da matéria-prima para abastecer uma minhocultura industrial deve se
respaldar na disponibilidade, na facilidade de preparo, no valor nutritivo, no custo e no tipo
de produto prioritário.
Embora os tipos mais comuns se restrinjam aos restos vegetais e aos estercos, com a
conscientização ecológica e as novas imposições legais para se dar o devido destino ao
lixo orgânico, outros tipos de matéria-prima passaram a abastecer a minhocultura:
efluentes de estações de tratamento de esgoto, lixo domiciliar, resíduos de refeitórios e
restos de centrais de abastecimento de verduras, frutas e legumes, por exemplo.
O tratamento da matéria-prima que a converte em alimento para minhocas deve se
restringir a procedimentos que favoreçam a atividade de uma microfauna aeróbica e
decompositora. Ao final do processo, o substrato resultante deve ganhar apropriação para
a inoculação das minhocas, tornando-lhes assimilável e apresentando temperatura amena
e elevada porosidade.

Sistemas de produção
Os sistemas de produção industrial vertical em caixas (Fig. 2 A & B) e horizontais em
colchões (Fig. 2 C), alternativos aos métodos tradicionais de minhocultura conduzidos em
canteiros ou em recipientes improvisados, foram desenvolvidos pela empresa Minhobox®
para aumentar a produtividade da atividade.
Estas novas tecnologias em minhocultura contemplam a adoção de densidade
populacional estabelecida conforme o produto prioritário e a espécie criada, a
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informatização no controle zootécnico da produção, a separação facilitada de minhocas do
substrato consumido, a dispensa nas reidratações do minhocário, o uso de ninho de
minhocas para incremento reprodutivo, a proteção eficaz contra predadores, o
aproveitamento melhor da matéria-prima e a utilização de espécies incomuns, dentre
outras vantagens.

Figura 2. À esquerda, o reciclador de resíduos orgânicos domiciliares e os sistemas industriais de
minhocultura vertical em caixas e horizontal em colchões.

Produtos
Mesmo sem a melhor rentabilidade, o produto mais comum da minhocultura é o
húmus que pode ser comercializado puro em sacos para floriculturas, supermercados,
casas agropecuárias e firmas de paisagismo e jardinagem. Misturado com terra e restos
vegetais semidecompostos, o húmus pode ser um ingrediente da terra vegetal, produto da
linha de substratos para jardinagem que tem demanda três vezes maior e preço um pouco
menor pago pelos mesmos revendedores.
As matrizes de minhocas consistem num produto da atividade de rentabilidade
considerável, mas o mercado fica restrito a uma clientela menor e inconstante interessada
em se ingressar na minhocultura. As matrizes devem ser obtidas criteriosamente de tal
forma que não apresentem consanguinidade, impureza de espécie, mistura de predadores
e inaptidão à reprodução.
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Os casulos requerem os mesmos critérios da obtenção de matrizes, possuem um
preço relativamente menor, mas têm a vantagem considerável de poderem ser
transportados sob um frete menos oneroso, já que podem ser acondicionados em volume
menor de substrato. Na produção, a adoção da densidade populacional propícia à
reprodução, alguns ajustes no substrato e os acessórios favoráveis à postura e coleta
favorecem a obtenção dos casulos.
As iscas correspondem a um produto de procura progressiva nas regiões de pesca
intensa, especialmente depois de o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis) aumentar as restrições legais à captura e às vendas
indiscriminadas dos minhocuçus. A criação com este objetivo deve adotar a espécie
alóctone gigante-africana, que é a minhoca comercial que melhor serve como isca de
pescaria e por já fazer parte da fauna doméstica brasileira, condição que a torna
permissível pelos órgãos ambientais brasileiros de se criar e vender.
As minhocas vivas para peixes, aves, anfíbios e répteis constituem-se em alimento
nutricionalmente muito rico: suprem a exigência por proteína na dieta dos animais,
fornecendo-lhes aminoácidos de excelente qualidade e agem como potente suplemento
mineral e vitamínico por disponibilizarem, principalmente, o ferro e a vitamina B. A
obtenção do alimento vivo, entretanto, requer o manejo prioritário de reprodução e a
adoção preferencial da espécie violeta-do-himalaia, que, dentre tantas vantagens, ao
contrário da vermelha-da-califórnia, não expele líquido celomático com o mesmo cheiro e
paladar repugnantes.
Como produtos alternativos da minhocultura de rentabilidade interessante, a farinha
de minhocas e as minhocas desidratadas são escoadas às fábricas de ração animal,
especialmente de aves e pássaros, como ingrediente protéico para compor suas
formulações. Além do domínio da técnica e das boas práticas de fabricação, o criatório
necessita do planejamento da produção programada e intensificada de minhocas: para
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cada quilo de minhocas desidratadas, o minhocultor gasta, em média, dez quilos de
minhocas vivas.

Considerações finais
Mais do que um recurso para se dar destino ecológico aos resíduos orgânicos
comumente gerados no meio urbano e rural, a minhocultura, se for conduzida em escala
industrial, é uma atividade que pode gerar bons rendimentos através da comercialização de
produtos diversificados, obtidos por meio de sistemas tecnológicos de criação de minhocas,
como o vertical em caixas e o horizontal em colchões.
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Introdução
Por volta do ano de 1.500, quando ocorreu o descobrimento do Brasil, o ciclo
econômico florestal foi estabelecido como uma das principais atividades econômicas da
época e que persiste vigorosa até os dias de hoje.
A extração do Pau-Brasil (Caesalpinia echinata) era feita com o auxílio da mão de
obra nativa, na base do escambo em que os europeus forneciam objetos de pouco valor na
Europa, mas que no início exerciam um grande fascínio sobre os nativos, pois estes viviam
numa sociedade de caça e coleta.
“Muito pesada, dura, compacta, bastante resistente, de textura fina, incorruptível, com alburno
pouco espesso e diferenciado do cerne. Empregada somente para confecção de arcos de
violino. Outrora foi muito utilizada na construção civil e naval e, trabalhos de torno. Entretanto,
seu principal valor residia na produção de um princípio colorante denominado "brasileína",
extraído do lenho, usado para tingir tecidos e fabricar tinta de escrever. A exploração do Pau
Brasil intensa gerou muita riqueza ao reino e caracterizou um período econômico de nossa
história, que estimulou a adoção do nome "Brasil" ao nosso país”6

6

Instituto Brasileiro de Florestas. Disponível em:
<http://www.ibflorestas.org.br/pau-brasil.html?gclid=CPGtn7jAhMwCFUEfhgodwFYC2g>. Acesso em: 10
de abril de 2016.
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Com o passar dos séculos, devido ao modelo exploratório adotado pelos portugueses,
a oferta de Pau-Brasil diminuiu e o foco da colônia brasileira passou a ser na mineração,
produção de açúcar, café, entre outros produtos.
A introdução de árvores exóticas, ou seja, que não são nativas daquele bioma
específico, teve seu início no século XIX. O ciclo florestal da borracha teve seu auge entre
1879 e 1912, e se desenvolveu nos estados do Amazonas, Rondônia e Pará, época
também em que foi criado o Território Federal do Acre, atual estado do Acre, cuja área foi
adquirida da Bolívia, por meio da compra em 1903.
O Ciclo da Borracha atraiu muitos investidores internacionais para o Brasil, como
Henry Ford que, em 1927, adquiriu um terreno de quase 15.000 km² às margens do Rio
Tapajós, no Pará, região também conhecida como Fordlândia.
Nessa mesma época a construção de ferrovias teve um grande impulso, sendo
a ferrovia construída as margens dos rios Madeira e Mamoré, em 1846, chamada de
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), estratégica para a exploração da borracha.
O declínio do Ciclo da Borracha ocorreu após a II Guerra Mundial e foi sucedido pelo
formato florestal que vigora até hoje, à base de florestas plantadas renováveis,
principalmente, de eucalipto e pinus, mas também com espécies de menor expressão,
como por exemplo a acácia, araucária, paricá, teca, mogno e cedro.
“No início do século XX, a supremacia da borracha brasileira sofreu forte declínio com a
concorrência promovida pelo látex explorado no continente asiático. A brusca queda do valor
de mercado fez com que muitos aviadores fossem obrigados a vender toda sua produção em
valores muito abaixo do investimento empregado na produção. Entre 1910 e 1920, a crise da
seringa amazônica levou diversos aviadores à falência e endividou os cofres públicos que
estocavam a borracha na tentativa de elevar os preços.”7

As florestas plantadas renováveis fornecem biomassa de origem comercial para
diversas aplicações como lenha, carvão, papel, construção civil, móveis, madeira serrada,
entre outros.

7 Brasil

Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/historiab/ciclo-borracha.htm>. Acesso em 10 de
março de 2016.
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A celulose é um polissacarídeo (similar ao açúcar), que é o principal componente da
parede celular das fibras vegetais, que são de vital importância para o cotidiano do ser
humano. A seguir alguns produtos que utilizam a celulose de eucalipto na sua composição:
absorvente feminino e fraldas; vários cosméticos como o batom; alimentos como o sorvete
e a salsicha; cerâmica; revistas, jornais, livros e o etanol à base de celulose.

Benefícios ambientais das florestas renováveis
Hoje, no Brasil, a madeira utilizada na construção civil tem sua origem nas matas
nativas ou nas florestas plantadas renováveis. Como o consumidor atual, cada vez mais, se
preocupa com a sustentabilidade e origem dos produtos que consome, os produtos
provenientes de florestas plantadas renováveis têm sido mais utilizados pois apresentam
vários benefícios ambientais.
Se, por um lado, diminui a pressão sobre o corte de árvores de florestas nativas,
favorecendo a manutenção da biodiversidade desses patrimônios ambientais, por outro
lado, exerce sua contribuição para a mitigação do balanço dos gases do efeito estufa.
O resgate adicional do gás carbônico (CO2) da atmosfera é realizado pelas florestas
plantadas renováveis através do processo de fotossíntese, por meio da síntese de
carboidratos e liberação de oxigênio (O). Pesquisas apontam que, parte desses
carboidratos fica armazenada em forma de biomassa nas plantas. Segundo Muller et al.
(2009), o carbono constitui aproximadamente 45% da biomassa das árvores de eucalipto.
Diversas universidade e instituições de pesquisa demonstram a utilização dessas
madeiras como fonte alternativa à exploração dos recursos naturais. Como dito
anteriormente, as madeiras mais utilizadas nas serrarias são as de eucalipto e pinus que,
por consequência, são também as que concentram o maior número de publicações
científicas e pesquisas do setor florestal e industrial.
Ao contrário do que foi amplamente divulgado, sem comprovação científica, esses
plantios não causam os propalados danos a terra. É de consenso no meio acadêmico e
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científico que essas culturas têm as salvaguardas de sustentabilidade ambiental, pois
tiveram adequada evolução genética e no seu manejo de plantio e manutenção.
Dessa forma, desde que feitos dentro das técnicas adequadas e bom senso
necessários, os plantios de eucalipto, pinus, acácia, araucária, paricá, teca, mogno africano
e o cedro australiano, tem um balanço de sua “pegada ecológica” favorável ao meio
ambiente.

Mill Indústria no processamento industrial das florestas renováveis
A Mill Indústria® iniciou sua operação no ano de 1996 com o foco na fabricação de
equipamentos para a cadeia produtiva da madeira. Hoje, a empresa conta com três
unidades que se localizam em um parque industrial de 10.000 metros quadrados no estado
de Santa Catarina, que produzem uma grande gama de equipamentos para serrar madeira
como: lâminas e serras especiais, secadoras de réguas e caldeiras para geração de calor
através de cavaco ou lenha.
“Unidade Equipamentos é especializada na fabricação de equipamentos para indústria
madeireira. Com uma linha completa a Mill projeta e monta toda a indústria para o cliente.
Na Unidade Serras a empresa conta hoje com o parque fabril mais moderno da América
Latina para a fabricação de lâminas de serra de perfil estreito, fabricando serras para corte de
carne, marcenaria e madeira. Sendo líder absoluta em vendas no Brasil das serras de 1.1/4".
Sempre com espírito inovador, a empresa segue sempre a frente do mercado, aprimorando
seus produtos, sempre com assistência técnica especializada e pós venda voltado para o
cliente.” 8

Como o desenvolvimento das técnicas de serraria foi à base de árvores nativas de
idades centenárias, a indústria por muito tempo se concentrou em processar toras de
grande diâmetro, ou seja, árvores muito grossas.
Entretanto, o desafio que se configura para o momento atual é de se reduzir a classe
de diâmetro das árvores destinadas à serraria. Através de diâmetros menores, obtêm-se
um ciclo menor de produção florestal, ocorrendo a utilização de plantios de florestas
8

Mill Indústrias. Disponível em: <http://www.mill.com.br/index.php>. Acesso em 15 de abril de 2016.

54

comerciais renováveis de menor idade, antecipando, com isso, o retorno do capital
investido.
Os projetos aos quais a Mill Indústria® atua com eficiência, devido a redução do ciclo
florestal, contemplam a seguinte variação de DAP (diâmetro a altura do peito): de 14 a 17
cm e de 18 a 24 cm. Fica aqui a ressalva de que os equipamentos avaliados também
operam com classes de DAP superior, como pode-se citar: de 25 a 35 cm e de 35 a 50 cm.
Porém, a oferta de madeira nessas classes de diâmetro é menor.
Para ser eficiente nessa classe de diâmetro, as técnicas envolvem processos de
automação, repetição, pouca demanda de mão de obra e com grande volume de produção
destinada, em sua maior parte, para as indústrias logística (pallets e caixas de madeira
para embalagens) e móveis estofados (armação interna). Dessa forma, a Mill Indústria®
também presta sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.
“As árvores são cultivadas em áreas específicas, com insumos de alta qualidade, e, depois,
colhidas para uso industrial. Em seguida, nova floresta é plantada perpetuando o ciclo
plantio/colheita.
As florestas plantadas são cultivadas atendendo a planos de manejo sustentável que têm
como objetivo reduzir os impactos ambientais e promover o desenvolvimento econômico e
social das comunidades vizinhas. Com base em tecnologias avançadas de gestão e controle
(...) visam a alcançar práticas de excelência em sustentabilidade na área ambiental.
A utilização de florestas plantadas para fins industriais é muito importante para a conservação
do meio ambiente, pois as árvores produzem a matéria-prima que supre a necessidade da
população por papel, madeira, lenha, carvão para uso energético e outros produtos de largo
consumo, sem esgotar os recursos naturais.”9

A Mill Indústrias®, sendo uma das líderes do desenvolvimento de tecnologias e
soluções para processamento de madeira jovem proveniente de florestas plantadas
renováveis, também presta a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.

9

Bracelpa – Associação Brasileira de Celulose e Papel. Disponível em:

<http://bracelpa.org.br/bra2/?q=node/134>. Acesso em 05 de abril de 2016.
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Considerações finais
Graças aos avanços no manejo florestal e nos equipamentos industriais capazes de
processar e transformar a madeira proveniente de plantios de florestas plantadas
renováveis, a indústria brasileira tornou-se mundialmente competitiva.
A evolução da legislação trabalhista e a escassez global de mão de obra para
trabalhos com elevada exigência física, forçou um maior desenvolvimento de equipamentos
para a substituição do trabalho pesado realizado pelo homem nos diferentes processos das
atividades comerciais e industriais. No lugar do homem, por exemplo, as empilhadeiras
estão realizando o carregamento de caminhões, trens, navios, etc. Para isso, o pallete de
madeira proveniente de florestas plantadas renováveis de ciclo curto é fundamental.
O setor de plantio e processamento de florestas brasileiro é um dos mais competitivos
do mundo e, assim, sinaliza sua capacidade de ser um vetor de mudanças ambientais.
Grande parte das embalagens que competem com as embalagens de madeira
brasileira no mercado mundial são de fontes não renováveis à base de derivados de
petróleo, com elevada pegada de carbono. Muitas vezes, o valor de descontaminação e
limpeza de uma embalagem custa mais que uma embalagem de madeira “one way”. O
termo “one way” empregado, significa que a embalagem de madeira é utilizada somente
para um único envio da encomenda e, após a entrega, essa embalagem é reciclada, sendo
transformada em biomassa para geração de energia, como é o caso do cavaco.
O Brasil é considerado um dos melhores locais do mundo para o desenvolvimento de
florestas de ciclo curto, pode-se citar alguns motivos para isso, tais como: alto investimento
em pesquisa e desenvolvimento genético, especialização operacional com a adoção de
pacotes tecnológicos de plantio diferenciado, o clima tropical úmido, ou seja, temperaturas
e solos férteis adequados além de uma grande extensão territorial, proporcionando assim
um crescimento três vezes maior do que os países temperados.
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Introdução
Desde seu surgimento no Brasil, o plantio de eucalipto foi direcionado para uma única
aplicação e para o fornecimento de madeira no ciclo mais curto possível. Navarro de
Andrade foi o pioneiro nesse tipo de plantio no Brasil, visionário em sua época, utilizou os
povoamentos de eucalipto para o fornecimento de carvão vegetal e lenha para as estradas
de ferro e suas locomotivas movidas a vapor.
Atualmente, as florestas de eucalipto brasileiras são direcionadas para atender às
seguintes aplicações:
- Indústria da celulose/papel;
- Indústria siderúrgica;
- Agroindústria alimentícia (aves, suínos, bovinos e esmagadoras de grãos);
- Indústria de chapas (MDF, HDL e MDP);
- Indústria de bebidas (cervejarias, refrigerantes e sucos);
- Indústria sucroalcooleira (etanol e açúcar);
- Indústria da geração de energia elétrica.
Para que o plantio de eucalipto seja rentável faz-se necessário definir o sistema de
produção em função dos produtos a serem vendidos. Tomada de decisões bem planejadas
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são crucias para a obtenção de boas performances, pois, além de definir a estrutura do
povoamento (espaçamento e idade de corte), também direciona os tratos culturais de forma
específica.
“A produção tradicional de eucalipto no Brasil tem se utilizado do sistema de corte raso aos 6
ou 7 anos de plantio, seguido de condução da rebrota por mais 1 ou 2 rotações. O principal
mercado dessa madeira são as empresas que a transformam em celulose, chapas e,
principalmente, carvão vegetal para uso siderúrgico, geralmente em regimes autosustentados e verticalizados. Produzida em alta escala para atender à demanda acelerada
desse parque industrial, essa madeira, destinada a processos transformadores destrutivos,
tem como maiores parâmetros de avaliação o volume produzido por área/tempo(
produtividade), a densidade básica e algumas características tecnológicas ligadas ao produto
final, como teor de carbono fixo( carvão) e dimensões de fibras (celulose).”10

Nesse tipo de técnica de manejo florestal predomina o corte raso da floresta, ou seja,
todas as árvores plantadas são colhidas ao mesmo tempo, da mesma forma e para a
mesma aplicação. A técnica citada quase impossibilitou o desenvolvimento de florestas de
eucalipto para a produção de múltiplo uso para atendimento de outros nichos de mercado
que utilizam a madeira sólida roliça e serrada, tais como:
- Tratamento de madeira para obtenção de moirões de cerca, maqueiros e peças
especiais utilizadas em obras arquitetônicas;
- Serrarias para a obtenção de tabuas, caibros, ripas e madeira serrada em geral;
- Beneficiamento para a obtenção de pisos, decks, painéis de parede, madeira
acabada para móveis e construção civil.
A adoção de métodos silviculturais de manejo específicos pode levar a uma madeira
de valor agregado, de forma diferenciada a da madeira que atende às indústrias regionais
verticalizadas.

10

Revista da Madeira, edição n° 75. Disponível em:
<http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=401>. Acesso em 05 de abril de
2016.
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Otimização florestal no estado de Minas Gerais
Com o preço da madeira fina em baixa no estado de Minas Gerais, mercado
composto basicamente pela lenha e pelo carvão, a alternativa sugerida aos produtores
florestais é de manejar as florestas para a obtenção de produtos de maior valor agregado.
Hoje, o mercado florestal brasileiro para madeira fina presencia bons preços nas
cadeias produtivas da celulose, no papel e na agricultura, onde é utilizada no processo de
secagem e armazenamento de grãos.
Destoando dessa realidade, a cadeia produtiva da siderurgia, predominante no estado
de Minas Gerais, atravessa um período de desvalorização, impulsionada pela queda nas
exportações do minério de ferro e do aço e, por consequência, desvalorizando o preço local
da madeira.
Dessa forma, esse capítulo tem a proposta de auxiliar os produtores florestais da
região a buscar novos mercados através do manejo florestal para a obtenção de produtos
de maior valor agregado.
Como a cultura do eucalipto tem um ciclo longo, o planejamento estratégico deve ser
feito antes da tomada de decisão de plantio, analisando os tipos de manejo possíveis,
sistemas de colheita, qualificação do produto, modais de transportes e raio econômico por
segmento de mercado possibilitando, assim, a criação de um diagrama que atenda a
expectativa da demanda analisada.
Mas, tradicionalmente, os produtores independentes focam nas demandas regionais
e destinam a maior parte de sua produção para fornecimento das indústrias de base
florestal local que, geralmente, são verticalizadas. Como o produtor não possui informações
detalhadas sobre plano sustentável de suprimento industrial, tendências e curvas de
sazonalidades setoriais ele fica fragilizado no momento da comercialização de sua
produção.
Trazendo o tema para o cenário mineiro e a atual situação econômica do Brasil, a
proposta é criar possibilidades para comercialização das florestas e de seus produtos a fim
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de buscar viabilidade econômica que proporcione rentabilidade suficiente para o retorno
sobre o capital investido.

Manejo florestal diferenciado
A obtenção de madeira de alta qualidade e com propriedades variadas necessita de
uma especialização de todas as fases do plantio, manutenção e condução das florestas. O
planejamento e análise de mercado são indispensáveis, pois produtos específicos exigem a
identificação dos nichos de mercados de consumo.
O estudo logístico dos potenciais consumidores deve levar em conta que cada
produto tem seu raio econômico diferente, sendo que produtos de maior valor agregado
podem ser transportados por distâncias maiores. Após a decisão de ser um produtor
florestal é importante responder a três perguntas chave:
- O que plantar? (material genético, gênero e espécie);
- Para quem vender? (demanda x produto);
- Qual a logística florestal vai ser utilizada? (no plantio e na colheita).
Para dar suporte nessas questões, uma boa alternativa é de se utilizar o
conhecimento das universidades locais e dos profissionais do seguimento florestal para
apoio e aplicação dos métodos corretos para prática da silvicultura.
A análise da viabilidade econômica deve levar em conta a definição do pacote
tecnológico a ser utilizado: clone, espaçamento inicial, adubação, controle de mato
competição, desrama, desbastes e logística da colheita.
A avaliação do bioma e do microclima também deve ser observada, levando-se em
consideração o volume de chuva e a sua distribuição ao longo do ano, assim como a
análise de solo deverá ser feita para possibilitar uma correção específica para o tipo de
cultivo proposto.
Somente após a escolha do que produzir, como produzir, para quem vender e da
devida aprovação da viabilidade econômica do projeto é que o plantio deve começar. No
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caso do eucalipto para múltiplo uso, a colheita da floresta é feita por etapas, ao invés da
adoção do corte raso de 100% da floresta. É importante dizer que não existe uma única
fórmula que atenda a todos os plantios, em diferentes biomas, com microclima e solos bem
específicos. No intuito de tornar a explicação mais didática, segue abaixo o exemplo de um
manejo típico de plantio de eucalipto para obtenção do corte final de toras para serraria:
- Plantio inicial com espaçamento 3 x 3 metros, com 1.111 mudas/ha;
- Desrama dos galhos realizada aos 18 meses e aos 30 meses, atingindo seis metros
de altura;
- Aos quatro anos de idade ocorre o 1°desbaste, com a colheita parcial de 30% das
árvores inferiores que podem ser comercializadas como: escoras para construção civil,
moirões e lenha;
- Aos oito anos de idade ocorre o 2°desbaste, com a colheita parcial de mais 30% das
árvores inferiores que já podem ser comercializadas como “toretes” para serraria;
- Aos 12 anos de idade, o plantio deve ter aproximadamente 400 árvores de DAP
(diâmetro a altura do peito) de 35 a 45 centímetros. Nesse caso, a receita final por hectare
atinge valores próximos de R$60.000, ou R$150 / árvore em pé.

“A desrama ou poda é a eliminação dos ramos laterais do tronco de árvore com o objetivo de
produção de madeira livre de nós. Há dois tipos principais de desrama, a alta e a baixa (...)
Embora muitas espécies do gênero Eucaliptos apresentam desrama natural, sabe-se que a
permanência dos ramos secos nas idades jovens ou a retirada dos mesmos (brashing)
ocasionam problemas de nós na madeira ou uma bolsa de resina.Tanto a presença de nós
como de bolsa de resina diminuem a resistência física das peças de madeira e prejudicam a
aparência.
Não basta produzir madeira de grandes dimensões ou com alto rendimento nas serrarias, se
ela possuir nós ou outros defeitos como por exemplo rachaduras ou empenamento.”11

11 Couto,

HTZ. 1995. Manejo de florestas e sua utilização em serraria. Anais do Seminário Internacional de

Utilização da Madeira de Eucalipto para Serraria.
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Figura 1. Análise financeira de dois tipos de manejo de florestas de eucalipto. * = Custo de
oportunidade seco, descontada a inflação do período [tx selic - tx IGP-M (14,15 - 10,5% = 3,65%
a.a.) ]. Fonte: Próprio autor.

A Figura 1 mostra a análise financeira dos dois tipos de manejo relatados nesse
capítulo com o mesmo investimento inicial para plantio e manutenção de R$ 5.556,00.
Nota-se que:
- A primeira tabela mostra o manejo de eucalipto em três cortes rasos para obtenção
de madeira como uma commodity, destinada para a indústria da celulose. Nessa análise
destaca-se a TIR – Taxa Interna de Retorno de 17,32% ao ano.
- A segunda tabela mostra o manejo de eucalipto em colheitas parciais de desbaste,
para a obtenção de madeira de valor agregado, com corte final para a serraria. Nessa
análise destaca-se a TIR – Taxa Interna de Retorno de 25,15% ao ano.
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Considerações finais
O exemplo anterior mostra o potencial que o manejo florestal tem em maximizar os
resultados na cadeia produtiva florestal através da diferenciação de produtos e da busca
por nichos de mercado de preços mais estáveis.
As florestas plantadas manejadas para serraria contribuem para mitigação das
mudanças climáticas, pois, por ser uma fonte renovável de madeira, diminuem a pressão
sobre as matas nativas e, ainda, tem o diferencial de agregar o sequestro de carbono ao
ciclo de vida de seus produtos.
“Com o aumento da regulamentação e restrição do uso de madeira provenientes de florestas
nativas, o mercado de madeira serrada se mostra com maior potencial de valorização. Este
fato é reforçado por seu apelo ambiental devido ao fato de suas árvores realizarem o
sequestro de carbono.”12

Ao fazer a escolha pelo manejo para a obtenção de produtos diferenciados, o
produtor florestal consegue ter maior poder de barganha comercial para a venda da
madeira. Com esse raciocínio, ocorre a ampliação do raio logístico de atuação
proporcionando o acesso a mercados de consumo mais distantes.
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Capítulo 8
CIDADES E MUDANÇA CLIMÁTICA

Maria Fernanda Campos Lemos
Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA)
Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Contato: mariafernandalemos@puc-rio.br

As cidades são parte do problema e da solução
As cidades, hoje em franca expansão, além de inúmeros desafios que geram e
enfrentam para a construção da sustentabilidade, vêm se mostrando uma ameaça
crescente para todo o ambiente não urbano, particularmente para a região à sua volta,
como as florestas e as áreas rurais. Entretanto, embora as cidades possam ser vistas como
espaços de insustentabilidade — cuja imagem é recorrentemente associada a conflitos,
consumo e poluição — são, ao mesmo tempo, parte importante da solução para a crise
socioambiental.
Elas são uma ameaça porque crescem em grande velocidade, recorrentemente de
forma desordenada, mas também porque esse crescimento é combinado com um padrão
de espraiamento físico-territorial que avança sobre as áreas verdes do entorno, sem
adequada integração com estas e seus ciclos naturais e socioeconômicos, ocupando as
franjas urbanas sem infraestrutura, em detrimento dos centros dela providos e
subutilizados.
As cidades são uma ameaça, também, porque seu crescimento se dá com a
reprodução, em grande escala e em quase todo o mundo, de um modelo de urbanização
insustentável, caracterizado não apenas pela já mencionada desconexão com as regiões
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em que se inserem, mas por: consumo excessivo de energia e recursos (para manutenção
das atividades industriais, climatização das residências, cuja arquitetura é incapaz de
oferecer conforto térmico de forma passiva, deslocamentos motorizados, dentre inúmeros
outros); segregação social e físico-territorial (com a proliferação de muros separando os
diferentes grupos sociais, estimulando os conflitos mais do que prevenindo, ou a
privatização das infraestruturas que acabam por excluir os menos ricos do acesso à cidade,
por exemplo); altas densidades com baixa qualidade ambiental (provocada por níveis
insatisfatórios de salubridade e conforto ambiental, particularmente nas áreas mais pobres,
ou pela reprodução de espaços verdes com função puramente “cosmética” e, ainda, pela
escassez e má distribuição desses espaços verdes e livres de edificação no ambiente
urbano, contribuindo para a manutenção das ilhas de calor nas cidades); condições
deficientes de mobilidade urbana (destacando-se sistemas de transporte público
ineficientes e distribuídos de forma injusta pelo território, mas também a baixa qualidade
ambiental e insegurança dos passeios, dificultando a circulação à pé, dentre outros
exemplos); ocupação de áreas que oferecem diferentes formas de risco (as várzeas dos
rios, as planícies alagadiças, os solos poluídos, as encostas sujeitas à deslizamento de
terra, as áreas com escassez de agua, dentre outros); e inadequação das formas de
trabalho (atividades estressantes, turnos muito extensos, baixa remuneração, etc.).
O crescimento da população urbana mundial atualmente concentra-se nos países
mais pobres e nas populações mais pobres desses países, reproduzindo desigualdade e
tendo como resultado territorial a formação de grandes bolsões de pobreza e precariedade
do ambiente construído. Essas áreas de urbanização e habitação precárias são
perversamente pouco saudáveis, e com poucos recursos para a reversão do cenário de
vulnerabilidade em que se encontram. O atual modelo de crescimento urbano e seu
correspondente crescimento econômico têm se mostrado muito efetivos na reprodução da
desigualdade socioeconômica e na concentração de pobreza.
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Todo esse fenômeno urbano, acima descrito, está em curso em meio a uma crise
socioambiental relativamente consensual, exacerbada por um processo de mudança
climática, bem mais controverso e menos conhecido. Ainda que seja controversa a
intensificação de eventos climáticos por consequência do aquecimento global, os eventos
que ocorrem hoje já são capazes de causar impacto sobre os sistemas urbanos (físico e
social) com danos irreparáveis (incluindo a perda de vidas humanas), exigindo medidas
urgentes.
A boa notícia é que essas mesmas cidades insustentáveis são parte importante da
solução, porque consistem no ambiente mais robusto de cooperação, criatividade,
produção científica e desenvolvimento tecnológico, necessários à invenção das
ferramentas e técnicas que permitirão a construção da sustentabilidade. É nesse ambiente
diverso, de reunião e troca entre mentes produtivas (nas universidades, nas empresas, nas
organizações sociais ou nas comunidades locais) que, talvez, seja possível desenvolver as
soluções para a sustentabilidade e a resiliência, na escala e na velocidade que se fazem
prementes hoje.

As cidades são perigosas porque são vulneráveis
As cidades são lugares perigosos, hoje e no futuro imprevisível da mudança climática,
porque além da vulnerabilidade que já apresentam, estão crescendo a partir de um modelo
de urbanização que potencializa essa fraqueza. Parte importante dessa condição é
decorrência da precariedade construtiva dos bolsões de pobreza urbanos e, portanto, a
superação da desigualdade social e da pobreza será, possivelmente, um dos principais
obstáculos à sustentabilidade e à resiliência das cidades no século XXI.
Além dos eventos climáticos extremos e súbitos, que preocupam gestores urbanos na
mudança climática (tempestades, ondas gigantes, etc.), fenômenos progressivos e de
maior duração (elevação no nível do mar, longos períodos de estiagem), além de impactos
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por fenômenos não climáticos, como crises políticas ou econômicas, serão mais bem
enfrentados por sistemas resilientes robustos.
Os danos causados por eventos naturais extremos nas cidades têm sido cada vez
maiores. Os desastres, entretanto, não são resultantes de eventos naturais, pois só
ocorrem na interação entre o evento, a atividade humana, e as condições daquilo que está
exposto à ameaça, ou seja, a condição de vulnerabilidade do sistema (físico ou social). A
consciência de que o maior perigo não é externo (evento climático) ao sistema urbano, mas
sim inerente (vulnerabilidade local) a ele é o primeiro passo fundamental para a superação
dos obstáculos à resiliência.
A vulnerabilidade de um sistema (físico e social) pode ser compreendida como uma
função de três variáveis: a sua exposição (a posição relativa de pessoas e bens a uma
determinada ameaça incidente e suas características); a sua sensibilidade (as condições
estruturais do sistema, tais como das suas edificações, infraestrutura, mobilidade e
equipamentos urbanos); e a sua capacidade adaptativa (a capacidade das pessoas e
instituições de utilizarem recursos, tais como tecnologia, para enfrentar uma determinada
ameaça). Quanto maior a exposição e a sensibilidade e menor a capacidade adaptativa,
maior será a vulnerabilidade total do sistema.

Cidades adaptadas serão resilientes no contexto da mudança climática
Para tornar as cidades resilientes será necessário adapta-las, reduzindo sua
vulnerabilidade. A resiliência urbana pode ser entendida, portanto, como um estado
contrário à vulnerabilidade e definida como a capacidade de um sistema para absorver
impactos que incidem sobre ele, sem que sejam causados danos permanentes à sua
estrutura e funcionalidade. Deve-se esperar que a cidade resiliente esteja, de alguma
forma, incluída na cidade sustentável. Assim, a construção da cidade resiliente deve seguir
princípios de sustentabilidade enquanto busca a preparação para resistir a impactos
causados por fenômenos naturais específicos. O ingrediante fundamental para a
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adaptação, visando a resiliência, será conhecer precisamente o que caracteriza a
vulnerabilidade própria do sistema em que se pretende atuar. Assim, as medidas de
adaptação serão sempre local-especificas, pois atuarão sobre vulnerabilidades ímpares de
um determinando sistema local.
Pode-se compreender a mitigação (redução da emissão de gases de efeito estufa)
como a primeira e mais básica forma ação para a resiliência e deve ser combinada a
estratégias de adaptação do ambiente físico e social em prol da redução das
vulnerabilidades socioclimáticas.
As ações de adaptação podem ser classificadas em diversos tipos, destacando-se
ações: preventivas ou reativas; de efeito global ou local; de caráter isolado ou parte de uma
estratégia coordenada entre diversas ações; promovida por agentes públicos ou privados;
focadas em aspectos do ambiente social ou construído e, nesse último caso, para escapar
de uma determinada ameaça, para adequar o ambiente construído a ela ou, ainda, para
proteger o sistema.
Simplificadamente, as ações de adaptação têm como objetivo redirecionar ou
reorientar o que se pode chamar de “intervalo de enfrentamento” (a zona de conforto em
que um determinado sistema é capaz de manter sua funcionalidade sob impacto) de um
sistema em relação a um determinado fenômeno incidente, externo a ele (padrão de
precipitação pluviométrica, por exemplo), de modo que esse intervalo possa acompanhar,
ou se adaptar, as alterações nos padrões de ocorrência desse fenômeno.
Embora a meta seja a adaptação preventiva, em muitos casos as cidades devem,
também, contar com os planos de contingência, não menos importantes, mas que não
podem ser considerados a solução e, idealmente, sua aplicação não deve ser jamais
demandada em um sistema que seja, de fato, resiliente.
As ações de adaptação preventivas, que devem ser prioritárias, são pautadas pelo
princípio da precaução, adotado para lidar com cenários de grande incerteza como o da
mudança climática. Essas ações, entretanto, são de difícil implantação por governos e
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governantes em geral, pois enfrentam o alto custo político do investimento de retorno
incerto e a invisibilidade dos riscos associados à mudança climática para a população em
geral que, portanto, tende a não apoiar ações dessa natureza.
Considerando esse desafio, acredita-se que o investimento na ampliação da
capacidade adaptativa, atuando sobre o capital social, seja a estratégia de adaptação mais
eficaz para a redução de vulnerabilidades socioclimáticas, devendo ser priorizado em
contextos urbanos com poucos recursos econômicos. O ganho político, o menor custo (em
relação a ações de adaptação do ambiente construído) e o efeito em longo prazo que
ações nessa área podem ter as tornam muito atraentes. São investimentos que,
essencialmente, contribuem para o desenvolvimento humano, podendo ser efetivos mesmo
se os cenários incertos da mudança climática e seus impactos previstos não se
concretizarem. São, ainda, considerados investimentos de baixo risco de arrependimento,
que preparam os sistemas para impactos não apenas climáticos, mas também
potencialmente causados por crises de outra natureza (políticas e econômicas, por
exemplo).
Alguns dos aspectos determinantes da capacidade adaptativa de um sistema são:
condições econômicas adequadas; acesso à tecnologia; sistemas ativos de disseminação
de informação; condição das redes de infraestrutura; instituições estáveis e efetivas;
distribuição equitativa de poder, dentre outros. Todos esses aspectos podem ser
considerados e trabalhados isoladamente, mas são, essencialmente, interligados e
interdependentes.
A atuação sobre a capacidade adaptativa de um sistema para reduzir vulnerabilidades
tem, ainda, a vantagem de poder conferir maior autonomia às comunidades locais para
enfrentarem e responderem, de forma independente dos governos, as situações de risco
que se apresentarem. Comunidades com autonomia (informadas e “empoderadas”) serão
capazes de realizar uma gestão coletiva e eficiente dos riscos.
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Por fim, não haverá sustentabilidade sem resiliência no contexto da crise
socioambiental exacerbado pela mudança climática e não haverá resiliência sem redução
de pobreza, sem uma visão integrada entre cidades, áreas rurais e natureza, sem uma
abordagem interdisciplinar e colaborativa, considerando todos os atores urbanos.
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Considerações Finais
PERSPECTIVAS E DIRETRIZES DO FÓRUM AMBIENTAL E
FLORESTAL DE JUIZ DE FORA

Fábio Prezoto
Bruno Corrêa Barbosa
Leonardo de Oliveira Resende
Elesier Lima Gonçalves
(Organizadores)

Idealizado há mais de quatro anos, o Fórum Ambiental e Florestal de Juiz de Fora,
vem a cada ano ampliando sua capacidade de atrair e congregar pessoas que se
preocupam com os desafios futuros de mitigar a degradação do Meio Ambiente, num
momento de crise ambiental mundial, frente as mudanças climáticas e de desafios
econômicos.
Essa tarefa não é fácil, pois a cada ano, aumentam as dificuldades para se realizar
um evento desse porte, seja pela logística ou pela questão financeira. Contudo, a edição
2016 do Fórum buscou fixar de maneira marcante uma mensagem de Sustentabilidade,
consolidado nas páginas que antecedem este tópico e que com certeza serão de grande
valia para o público interessado.
Para os próximos eventos, pretendemos galgar mais um degrau, com a oportunidade
de submissão e apresentação de trabalho por parte dos participantes do fórum, os quais
serão compilados em um livro, que também abrigará os textos completos das palestras,
expandindo assim a ideia desta obra.
Esse objetivo visa abrir um importante espaço para os estudantes locais possam
divulgar suas iniciativas, num ambiente de trocas de ideias e com a participação de
renomados nomes da área.
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