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rezados associados e

amigos, gostariamos de

agradecer pela grande oportunida-

de de convidar a todos vocês a

comparecer no I SIMPÓSIO DE

RESINAGEM ARESB 2019. Fize-

mos uma parceria com a FAIT Ita-

peva/SP que fornecerá o local para

nosso evento dia 13/06/2019.

Convidamos pesquisadores,

gestores e engenheiros para nos

trazer conteúdo de alta qualida-

de com palestras e posterior-

mente teremos mesas redondas

para analisar e construir proje-

tos sobre os temas propostos.

Tive o privilégio de estar pre-

sente no IPEF da USALQ/USP,

dia 13 de maio, para apresentar

uma aula sobre Resinagem para

turma de engenharia florestal e

tive a oportunidade de convidar

uma pesquisadora do IPEF que

trará ao Simpósio os atuais es-

tudos científicos sobre o Pinus.

Também teremos a participa-

ção do Grupo RB que demons-

trará um projeto sobre fomento

florestal e montará um stand so-

bre a resinagem. A T.I. Brazil, vai

apresentar temas de tecnologia,

gestão e software onde iremos

analisar através de nossa mesa

redonda como podemos integrar

I SIMPÓSIO - RESINAGEM ARESB
softwares, aplicativos, mapas das

áreas com nossas fazendas, pro-

dutores e empresas.

Outro ponto importante do

Simpósio será as atualizações

dos estudos sobre o Sistema

Fechado (Furos) e também uma

novidade através de uma siste-

ma de capa protetora e estufa

na resinagem. Através desses

temas pretendemos estruturar o

GEP IV, que é um Grupo de

Empresas Participantes que au-

xiliam a ARESB em projetos de

cunho científico, com todos os

processos de pesquisas ade-

quados. E uma mesa redonda

será realizada para definir a Es-

trutura Inicial e Equipe Técnica

desse 4º projeto de nossa As-

sociação.

Para as Mesas Redondas

farão parte diretores de empre-

sas, produtores, empresários da

área, pesquisadores, responsá-

veis das fábricas, engenheiros,

professores universitários e par-

ticipantes aleatórios da plateia.

Sempre direcionados as melho-

res oportunidades, melhor toma-

da de decisão e para conseguir

um aperfeiçoamento contínuo da

qualidade do setor de resinagem

no Brasil.

SIMPÓSIO DE RESINAGEM ARESB
13/Junho/2019

Local: FAIT Itapeva/SP
Manhã: 9:30hs as 12:30hs

Tarde: 14hs às 17hs 
Temas Gerais – Palestras:

* Resinagem de Pinus 2020
Marcelo Cunha - Presidente ARESB

* Condução e Rentabilidade de Florestas de Pinus para
Resinagem

Gabriel Barros - Grupo RB

*  Gestão e Software para Resinagem
Wagner TI Brazil 

* * * MESA REDONDA: Tecnologia e Gestão na Resinagem

* Estudos Científicos Resinagem
Isabel Deliberali- PPPib - USP 

* Sistema Fechado (Furos)
Cláudio Monteiro e Leonardo Monteiro - IFSP Itapetininga/SP

* Capa Protetora e Estufa para Resinagem
Everaldo Mascarenhas - Técnico Florestal

* * * MESA REDONDA: Novas Metodologias de Extração de
Resina - Sistema Fechado e Estufas.  Estruturação da Equipe

Técnica para GEP IV - ARESB

Contamos com a presença de todos associados, produtores, diretores

empresários, professores e alunos. Nesse momento todo apoio e união

são fundamentais. Desde já agradecemos. Saúde e Sucesso!

 * Marcelo Cunha – Presidente da ARESB

P

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br
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ECONOMIA - MAIO 2019
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. 3.445,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.342,00R$    
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$/KM 2,65R$            
  

pesar das dificuldades
econômicas do país, o

PIB paulista cresceu 1,6% em
2018. Cerca de 15% desse pro-
duto econômico, da ordem de R$
33 bilhões, vem do agronegócio,
responsável também por 15% do
emprego no estado. Estimular o
agronegócio tem, pois, reflexos
positivos na economia e na ge-

A FAPESP E A AGROPECUÁRIA PAULISTA
ração de empregos.

Para manter-se competitiva
num mundo que muda rapida-
mente, em que a atualização ci-
entifica e tecnológica migra con-
tinuamente dos laboratórios e
universidades para o setor pro-
dutivo, a agropecuária tem que
ser sustentada por pesquisa e
inovação permanentes.

No estado de São Paulo,
esse processo ocorre com vigor
há várias décadas, garantindo a
força produtiva e contribuindo
para o progresso do setor no
país, responsável por 20% do
PIB brasileiro.

De que forma a Fapesp (Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo) participa
deste esforço?

Estudo recente mostra que
cada R$ 1 investido na pesquisa
agropecuária tem, em poucos
anos, retorno de R$11. Os inves-
timentos da Fapesp têm um re-
torno 27 vezes maior. Esse re-
torno aparece de formas varia-
das, com o aumento da produ-
ção e produtividade e aumento
da geração de empregos, em
meados da década de 1990, o
PIB per capita rural era 21% do
PIB urbano, tanto em São Paulo
com no Brasil; em 2014, havia
subido para 31% no país e 53%
no estado de São Paulo.

Portanto, investir em pesqui-
sa agropecuária é uma excelen-
te estratégia para desenvolver o
estado e aplicar recursos públi-
cos com eficiência. A Fapesp
investiu R$ 3 bilhões (valores de

A

O PODER DA MADEIRA
DE PINUS

Os primeiros plantios com
espécies de pinus subtropical no
Brasil foram em 1936. Ao longo
de mais de 80 anos, com a aju-
da de melhoramento genético e
evolução da colheita mecaniza-
da, o sul do país se tornou em
um dos principais produtores de
madeira de pinus do mundo.

O pinus taeda é a principal
espécie plantada para fins comer-
ciais nos estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Paraná.
As condições de clima e solo e o
grande mercado consumidor da
região fomentam a atividade.

Entre os principais usos da
madeira de pinus destaca-se a
madeira serrada, base para o be-
neficiamento de diversos outros
produtos de maior valor agregado,
como painéis reconstituídos, por-
tas, pisos, molduras e outros.

A indústria da construção ci-
vil, de embalagens e de móveis
de madeira, são grandes consu-
midoras de madeira de pinus.
Porém, a estagnação da econo-
mia nacional nos últimos anos
forçou os produtores a buscar
mercados internacionais.

De acordo com dados divul-
gados na semana passada pela
Associação Catarinense de Em-
presas Florestais (ACR), e que
constam no Anuário Estatístico
de Base Florestal para o estado
de Santa Catarina, a produção
brasileira de madeira serrada de
pinus atingiu 7,84 milhões de
metros cúbicos em 2018.

2013) na pesquisa de agricultu-
ra entre 1993 e 2013 e nos últi-
mos dez anos financiaram 4.500
bolsas e 2.600 projetos. Entre
1982 e 2013, os investimentos
da Fapesp. Apta (Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agrone-
gócios) e Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária) perfizeram R$ 417 mi-
lhões anuais, enquanto valor
equivalente foi investido na área
por USP, Unesp e Unicamp na
formação de pessoal.

Em consequência, a produ-
ção da agricultura paulista au-
mentou em mais de 90% nas
duas últimas décadas, e o gan-
ho de produtividade total cresceu
3,1% a partir de 1994, enquanto
o PIB per capita rural subiu para
57% do PIB urbano em São Pau-
lo quando comparado a 34% do
restante do país.

A experiência das últimas
décadas demonstra claramente
que investir em ciência e tecno-
logia produz inovação, gera em-
pregos e contribui para o desen-
volvimento econômico.

* Fonte: Marco Antonio Zago

Presidente da Fapesp

A parcela direcionada ao
mercado externo cresceu nos
últimos anos, passando de 8%
(2009) para 33%, em 2018. Ano
passado o Brasil exportou 2,6
milhões de metros cúbicos de
madeira serrada de pinus, o equi-
valente a US$ 550 milhões, sen-
do o maior valor em volume ex-
portado nos últimos 10 anos.

Os Estados Unidos foram o
principal comprador e responde-
ram por 36% do total exportado
pelo Brasil.

Depois vem México com
20%, China 11%, Arábia Saudi-
ta 10% e Vietnã 5%. Santa Ca-
tarina lidera o ranking como o
maior exportador nacional, com
1,18 milhão de metros cúbicos
em 2018, seguido pelo Paraná
(928,4 mil metros cúbicos), Rio
Grande do Sul (268,6 mil metros
cúbicos), São Paulo (90,1 mil
metros cúbicos) e Goiás (1,9 mil
metros cúbicos).

Santa Catarina e Paraná tam-
bém têm a maior parte das em-
presas fabricantes de compen-
sado de pinus.

Em 2018 as exportações bra-
sileiras de compensado de pinus
alcançaram a maior marca his-
tórica, com 2,27 milhões de
metros cúbicos, o equivalente a
US$ 697,3 milhões.

Deste total, 33% em volume
foram direcionados aos Estados
Unidos; 12% para a Alemanha e
10% para o Reino Unido.

* Fonte: Celulose Online
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