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conteceu no último dia
11 de Abril de 2006 em

Piracicaba, na ESALQ, a reu-
nião do “GEP” Grupo de Empre-
sas Participantes dos projetos
de pesquisas que a ARESB
vem desenvolvendo juntamente
com o IPEF e IFSP.

O intuito da reunião foi situ-
ar os integrantes do grupo so-
bre o andamento das pesqui-
sas e discutir a importância
desse tipo de investimento em
tecnologia no setor de resina-
gem no Brasil.

Contando com a presença

ARESB REALIZA REUNIÃO DO “GEP” EM PIRACICABA
do presidente da ARESB, o di-
retor executivo, assim como
os representantes das empre-
sas envolvidas no projeto, teve
também a participação de pro-
fessores da ESALQ e repre-
sentantes do Instituto Flores-
tal, os quais ajudaram a posi-
cionar todos os presentes so-
bre a pesquisa que está sen-
do desenvolvida exclusivamen-
te para a ARESB.

Sobre o andamento das
pesquisas, discutiu-se a primei-
ra fase – Clonagem de Pinus –
onde foi citada a extrema im-

portância desse tipo de projeto
no Brasil e a oportunidade que
os membros do GEP têm de
treinar pessoal especializado
para o desenvolvimento de mu-
das em casa de vegetação.

Da ESALQ, o prof. José Ni-
valdo Garcia comentou sobre o
cronograma das atividades do
projeto II – Qualidade da madei-
ra resinada – projeto que foi ci-
tado como crucial para o ama-
durecimento do setor de resina-
gem, pois o mesmo avançaria
para um estágio superior se
comprovada a utilidade da ma-

deira de Pinus após a resina-
gem, um benefício, tanto soci-
al, quanto econômico.

Ponto comum entre todos
os presentes na reunião foi a
continuidade dos trabalhos as-
sim como a cooperação entre
as entidades de pesquisa e os
representantes das empresas,
que vêem nesse acordo uma
oportunidade única de expandir
seus conhecimentos e melho-
rar seu negócio de forma contí-
nua e crescente.
Angel T. Boschiero Ferreira
Engenheira Florestal

A

PLANTIO DE FLORESTAS BATE RECORDE EM 2005
O Anuário Estatístico de

2006 da Associação Brasileira
de Produtores de Florestas
Plantadas (ABRAF) mostra que
o Brasil ocupa atualmente a
sétima posição no ranking dos
países plantadores de florestas.
De todo o território brasileiro,
5,5 milhões de hectares são de
plantios florestais, principalmen-
te de pinos e eucaliptos. Só no
ano passado foram plantados
mais de 550 mil hectares de flo-
restas. O número é 19% supe-
rior a 2004. O relatório mostra
também que, em 2005, o setor
gerou 4,1 milhões de empregos
diretos e indiretos, 10,5% da
população economicamente ati-
va. Para o presidente da
ABRAF, Carlos Aguiar, o setor
de florestas plantadas, em es-

pecial, tem tido um ritmo de
crescimento bastante importan-
te nos últimos anos, sendo que
a expectativa é de que o setor
de florestas plantadas duplique
até 2016. Acredita ainda que a
tendência deste crescimento
seja continuar, pois o setor é
moderno e tem aplicado muito
em pesquisa e desenvolvimen-
to, além do sócio e ambiental.

Minas Gerais é o estado que
mais plantou florestas em 2005.
Ao todo foram 157 mil hectares
de florestas, número 12% su-
perior ao ano anterior. Só no
estado, o setor é responsável
pela geração de 163 mil empre-
gos diretos e 644 mil empregos
indiretos. São Paulo e Bahia
ocupam a segunda e a terceira
posições.

Muito semelhante foi o le-
vantamento sobre área planta-
da no Brasil concluído pelo Pro-
grama Nacional de Floresta
(PNF), que apresentou um au-
mento da área plantada em
2005 de 18,9 % em relação a
2004. Os valores, obtidos por
região e estado, totalizaram 553
mil hectares (ha) de plantio em
2005. Desse total, cerca de 130
mil ha foram realizados em pe-
quenas e médias propriedades
incentivados por programas de
fomento florestal apoiados pelo
setor privado e programas de
fomento oficiais como o Pro-
pFlora e o Pronaf Florestal,
mostrando o incremento da par-
ticipação dos pequenos produ-
tores, passando de 7% em 2002
para 23% em 2005.

Os novos plantios e refor-
mas foram realizados, princi-
palmente, nas regiões Sul e
Sudeste, que representaram
mais de 70% do total planta-
do no país. Os estados da
Bahia, Espírito Santo, Mato
Grosso do Sul e Amapá tam-
bém, contribuíram significati-
vamente na área de plantio em
2005. Cabe destacar ainda, a
retomada de atividades flores-
tais (plantios e assistência téc-
nica) nos estados do Rio de
Janeiro, Pará, Tocantins, Goi-
ás, Piauí, Pernambuco e Mato
Grosso. (www.mma.gov.br e
www.abraflor.org.br)

Ana Paula Pulito,
estagiária ARESB
apulito@esalq.usp.br

(17) 3321-2222
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ECONOMIA
VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% TON. 845,00R$      
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$           
3 ARAME 14 GALV KG. 6,30R$           
4 ARAME 20 GALV KG. 7,60R$           
5 ARAME 22 GALV. KG. 7,90R$           
6 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 13,18R$         
7 BICOS DE AÇO P/ ALMOTOLIA UNID. 2,50R$           
8 BOTA DE BORRACHA PAR 18,00R$         
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$         

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 25,17R$         
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$         
12 COLETA TON. 5,06R$           
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 11,00R$         
14 ESTRIA RETA MIL. 11,40R$         
15 ESTRIA V MIL. 12,33R$         
16 ESTRIADOR UNID. 1,80R$           
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$           
18 FARELO DE ARROZ TON. 435,00R$      
19 GRAMPOS CX. 6,50R$           
20 INSTALAÇÂO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$         
21 LIMA UNID 7,40R$           
22 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$           
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$           
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,10R$           
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 3,50R$           
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,10R$           
27 PASTA VERMELHA ESTIMULANTE KG. 3,25R$           
28 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$         
29 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$         
30 RASPADORES UNID. 7,10R$           
31 RESINA ELLIOTTII FOB/SP ABRIL/2006 TON. 1.099,56R$   
32 RESINA TROPICAL  FOB/SP ABRIL/2006 TON. 973,88R$      
33 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.461,60R$   
34 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 112,00R$      
35 TRANSPORTE ( até 50 km) TN/KM 26,00R$         
36 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TN/KM 34,00R$         
37 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TN/KM 48,00R$         
38 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,06R$           
39 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 1,95R$           
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CALENDÁRIO DE
REUNIÕES DO

CONAMA – 2006
Informamos as datas das

Reuniões Ordinárias e Extraor-
dinárias do Conselho Nacional
do Meio Ambiente – Conama
para o ano de 2006: 82ª Reu-
nião Ordinária, dias 30 e 31 de
maio, em Brasília/DF; 83ª Reu-
nião Ordinária, dias 12 e 13 de
julho, em Brasília/DF; 48ª Reu-
nião Extraordinária, dias 30 e 31
de agosto, em São Paulo/SP;
84ª Reunião Ordinária, dias 29
e 30 de novembro, em Brasília/
DF. Fonte: Conama.

projeto que permite a
exploração de florestas

públicas por empresas priva-
das, sem que o Estado perca
a posse sobre a área, foi san-
cionado dia 02/03/2006, pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, em solenidade no Palá-
cio do Planalto. A sanção foi
comemorada tanto pelo gover-
no, como por representantes
de ongs e movimentos sociais.
A nova lei, que entrará em vi-
gor a partir da sua publicação
no Diário Oficial, é considera-
da um dos marcos regulatóri-
os mais importante da última
década. O projeto foi sancio-
nado com quatro vetos.

Para o presidente, as regras
para gestão de florestas públi-
cas representam uma revolu-
ção nas formas de ocupação
dessas áreas. A lei reconhece
no patrimônio natural um mo-
tor para o desenvolvimento bra-
sileiro, destacou. Ele salientou
que as empresas poderão ex-
plorar terras federais, estadu-
ais e municipais dentro de cri-
térios rígidos estabelecidos
para evitar o desmatamento e
a destruição ambiental.

Lula ainda chamou a aten-
ção para o Serviço Florestal
Brasileiro, órgão criado pela
nova lei, que permite à socie-
dade gerenciar o uso das flo-
restas. O órgão atende a uma
demanda antiga dos movimen-
tos sociais, segundo ele.

“Com essa lei, tenho certe-
za, o madeireiro que faz explo-
ração predatória poderá come-
çar a agir legalmente, tornan-
do-se um produtor florestal.
Não se trata de satanizar ne-
nhum setor, mas de fazer com

NOVA LEI PERMITE A EXPLORAÇÃO
DE FLORESTAS PÚBLICAS

que as práticas incorretas se-
jam corrigidas”, disse a minis-
tra do Meio Ambiente, Marina
Silva, durante a cerimônia.
Marina também falou sobre o
processo de elaboração do tex-
to, amplamente debatido com
a sociedade. “Foram realiza-
das inúmeras consultas públi-
cas”, acrescentou.

A lei permite o uso múltiplo
da floresta. Ela é um dos re-
sultados práticos da política
ambiental implementada pelo
governo. Foi apresentada ao
Congresso como projeto de lei
do Executivo em fevereiro de
2005. A tramitação no legisla-
tivo foi rápida. No dia 7 de feve-
reiro, durante a convocação ex-
traordinária do Congresso Na-
cional, o projeto de lei foi apro-
vado pela Câmara dos Deputa-
dos e enviado para sanção pre-
sidencial.

O secretário de Biodiversi-
dade e Florestas do Ministério
do Meio Ambiente, João Paulo
Capobianco, explicou que a
nova lei é importante porque atu-
almente 60% das florestas bra-
sileiras estão em terras públi-
cas. A ausência de uma legis-
lação clara sobre esse assun-
to tornava inviável uma prote-
ção mais efetiva dessas áreas.
A concessão, disse ele, se
dará por meio de uma licitação.
A empresa que vencer assina-
rá um contrato com o Estado
e deverá apresentar um plano
de manejo para a área. Ela não
terá qualquer direito de domí-
nio ou de posse sobre a área.

Após a publicação no Diá-
rio Oficial, a lei será implemen-
tada em caráter piloto por dez
anos. Nesse período, o gover-

O no estima que será possível li-
citar 13 milhões de hectares na
Amazônia, o que representa
3% das florestas públicas da-
quela região. Para Capobianco,
essa lei promove uma reforma
na maneira de se preservar a
floresta. “Ela estabelece uma
espécie de contrato sócio-am-
biental. Com essa legislação,
estamos provando que o uso
sustentável dos recursos natu-
rais, com geração de emprego
e renda, não é uma utopia”,
completou.


