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O INSTITUTO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTIMATIVA DE ÁREAS PARA A ATIVIDADE DE

RESINAGEM PARA O PERÍODO 2019-2024

E quipe de técnicos do Ins-
tituto Florestal, órgão da

Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do Estado, ela-
borou uma estimativa de áreas
aptas a ser resinada em suas
Unidades Experimentais, situa-
das nos municípios de Assis, Pa-
raguaçu Paulista, Itirapina, Man-
duri, Piraju, Águas de Santa
Bárbara, Avaré, Paranapanema,
Batatais, Bento Quirino, Cajuru,
Pederneiras, Itapeva, Itararé,
Angatuba, Itapetininga e Buri.

A área total passível de se
proporcionar a atividade de resi-
nagem resultou em aproximada-
mente 6.518 hectares, fato que
irá trazer benefícios ao Estado
quer seja pela geração de em-
prego e renda à aproximadamen-
te 800 trabalhadores rurais, quer
seja pelo valor financeiro a ser
obtido por períodos de até cinco
anos ininterruptos, resultados

oriundos do resíduo da pesqui-
sa científica com as várias es-
pécies de Pinus.

Dos 6.518ha levantados, cer-
ca de 3.890 correspondem à
espécie Pinus elliottii var. elliot-

tii, sendo 3.160ha constituídos
de árvores adultas parcialmente
já resinadas e 730ha de árvores
jovens com idade próxima de 12
anos.

Cerca de 2.628ha são cons-
tituídos das espécies Pinus ca-

ribaea var. caribaea, P. cariba-

ea var. hondurensis e P. baha-

mensis, sendo 1.970ha de ár-
vores adultas parcialmente já
resinadas e de 658ha de árvo-
res jovens com idade próxima
dos 12 anos.

Referido relatório seguirá
para devida aprovação pelo
Conselho Técnico da Instituição
para, a seguir, as áreas serem
comercializadas ainda neste

corrente ano.
Desde o ano de 1978 nesta

parceria com os resinadores,
ensinamos as técnicas, mas,
sobretudo aprendemos com
esta laboriosa classe de produ-
tores rurais, sem os quais o
melhoramento genético flores-
tal dos Pinus subtropical e tro-
pical de nossa Instituição não
estaria no nível que se encon-
tra, pois através da observân-
cia diária das árvores superpro-

dutivas, que se despontam so-
mente através da exploração
comercial, é que nós, pesqui-
sadores, alicerçamos as bases
científicas para a efetiva e con-
tínua melhoria da produtividade
resinífera dos Pinus do Instituto
Florestal.

Claudio Monteiro, Eng. Agrôno-

mo – Pesquisador – E.Exp. Itapeti-

ninga, foi Diretor de Florestas e

Estações Experimentais e Diretor

Geral do IF

A necessidade de desenvolvi-
mento específico de materiais ge-
néticos para a produção de ener-
gia vem sendo debatido entre os
especialistas de Biomassa Flo-
restal Energética no Brasil. De
acordo com o diretor científico da
Sociedade de Investigações Flo-
restais (SIF), Gleison dos San-
tos, atualmente os materiais ge-
néticos usados na fabricação de
pellets no país são desenvolvidos
para a Indústria de Celulose, o
que muda totalmente o perfil do
produto, uma vez que esse tipo
de indústria não exige um produ-
to de densidade alta, com teor de
umidade específico entre outras

INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO
GENÉTICO DE BIOMASSA FLORESTAL

características.
O desenvolvimento tecnológi-

co destes materiais genéticos no
Brasil é fundamental. Segundo
Santos a Universidade Federal de
Viçosa juntamente com a Rede
Brasileira de Biomassa (Renabio)
atualmente estão fomentando
exclusivamente o desenvolvimen-
to de materiais genéticos para o
segmento no país e estão traba-
lhando com empresas da Euro-
pa, da Colômbia e do próprio Bra-
sil. De acordo com o diretor cien-
tífico todo esse desenvolvimento
focado contribuirá para que as in-
dústrias trabalhem com produtos
mais adequados futuramente.

Para mudar a realidade deste
tipo de produto florestal energéti-
co, os especialistas acreditam
que é necessário investir em ma-
teriais genéticos específicos
como produtos com densidade
mais alta e de melhor qualidade.
“Um exemplo são as corymbias
que tem densidade até 60% mais
alta que Ouro Grandes, que é o
principal eucalipto plantado hoje.
E basicamente nós não estamos
utilizando esses materiais para
energia e eles não estão disponí-
veis no mercado” explica Santos.

Outra problemática citado por
Santos está no cloro presente no
material florestal brasileiro, onde

o mesmo precisa estar dentro das
normas europeias para ser expor-
tado. “Então a médio a longo pra-
zo nós temos que fazer o melho-
ramento genético para a redução
de cloro na madeira, porém a cur-
to prazo nós podemos tirar esse
cloro através do arraste, lavando
essa biomassa em água corren-
te. Com essa lavagem em experi-
mentos reais realizados pela UFV
nós conseguimos a redução de
até 90% do cloro em eucaliptos
benthamii e de 60% do cloro pre-
sente em eucaliptos dunnii” expli-
ca ele.

Fonte: Thayssen Carvalho –
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FLORESTA PENSADA
O agronegócio paranaense

é, sem dúvida, um dos
protagonistas na produção de
grãos a nível mundial. Mas é in-
teressante pensar que o agricul-
tor do Estado não se prende a
uma cadeia e, se a oportunida-
de surge, aposta em novas ativi-
dades. Movimentação claramen-
te exemplificada quando o as-
sunto são os maciços florestais,
que têm uma cadeia bem diver-
sificada, e claro, com montan-
tes diferenciados na produção de
papel e celulose. Mas se de um
lado os volumes são significati-
vos, por outro se percebe que a
rentabilidade dos produtores não
caminha tão bem assim.

De qualquer forma, os valo-
res da silvicultura apresentaram
pujança no Paraná. No Brasil, os
números da atividade - associa-
dos à extração vegetal - soma-
ram R$ 19,1 bilhões em 2017,
registrando um crescimento (o
segundo consecutivo) de 3,4%
em relação a 2016. As informa-
ções são da Pevs (Pesquisa da
Produção da Extração Vegetal e
da Silvicultura) do ano passado,
divulgada há poucos dias pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), que inves-

tiga 37 produtos do extrativismo
vegetal e sete da silvicultura de
todos os municípios brasileiros.

O Paraná registrou o maior
valor de produção da silvicultura
nacional (R$ 3,3 bilhões), com
crescimento de 8,6% no ano,
superando o valor de produção
de Minas Gerais (R$ 3,2 bilhões).
A produção de madeira em tora
para outras finalidades ainda é
responsável pela maior fatia do
valor de produção da silvicultura
paranaense (R$ 1,5 bilhão). Po-
rém, o destaque no Estado foi o
crescimento de 15,6% no valor
de produção de madeira em tora
para papel e celulose, impulsio-
nada pela recente ampliação do
parque industrial voltado para a
produção desses itens. A Klabin,
que pelo segundo ano seguido
puxa os números, agora investe
na construção de um Parque de
Plantas Piloto

EUCALIPTO X PINUS
O Paraná possui a segunda

maior área de florestas planta-
das, com 1,6 milhão de hecta-
res, segundo o IBGE, dos quais
56,4% são destinados à produ-
ção de pinus. Entretanto, a pro-
dução de eucalipto está com a

demanda aquecida na região
Norte do Estado.

Mesmo assim, é o Mato
Grosso do Sul que possui o
maior número de municípios en-
tre os dez com maior área de flo-
restas plantadas do País, com
foco totalmente em papel e ce-
lulose. Os municípios sul mato-
grossenses de Três Lagoas e
Ribas do Rio Pardo apresenta-
ram as maiores áreas de flores-
tas plantadas do País, com 245
mil hectares e 215 mil hectares,

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 16,00R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 15,60R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
13 COLETA TB 18,85R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
16 ESTRIA V MIL. 47,74R$          
17 ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,10R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 3.418,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.318,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  

respectivamente, seguidos pelo
município de Telêmaco Borba,
aqui no Estado, com 159 mil
hectares. 

No país, 95,8% das áreas de
florestas plantadas para fins co-
merciais são dedicadas ao cul-
tivo de eucalipto e pinus. As áre-
as de eucalipto somaram 7,4
milhões de hectares, o que re-
presenta 75,2% do total nacio-
nal. 

* Fonte: Celulose Online
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