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N
este ano a ARESB com-
pleta 25 anos de funda-

ção, é com grande satisfação
que parabenizamos todos os
presidentes desta associação
que, através dos seus esforços
e dedicação, colocaram a
ARESB no patamar em que se
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encontra atualmente e também
aos seus sócios fundadores
que, no dia sete de dezembro
de 1984, reuniram-se em Ita-
t inga -  SP, para fundar  a
ARESP - Associação do Resi-
nadores do Estado de São
Paulo. Em 1993, após altera-

ção no Estatuto Social passou
a ser a ARESB - Associação
dos Resinadores do Brasil.

Não poderíamos esquecer
que, ao longo destes 25 anos,
a ARESB sempre procurou
congregar todos que se dedi-
cam à extração de resina de

pinus, representar e defender
seus direitos e interesses, di-
vulgar e cumprir as normas
estabelecidas pelo código flo-
restal, colaborar com autorida-
des e órgãos governamentais,
e levar informações pertinentes
aos associados.

principal matéria-prima do
mel de abelhas é, na maior

parte das regiões do mundo, o néc-
tar provindo de vários tipos de flo-
res. Contudo, existem outras subs-
tâncias atraentes às abelhas que
podem ser importantes geradoras
do mel. Uma delas é a excreção
"honeydew", substância açucara-
da excretada por pulgões e cocho-
nilhas sugadores do floema de
plantas. Há várias árvores às quais
estes insetos são associados,
duas das mais importantes são Pi-
náceas, principalmente do gêne-
ro Pinus e Abies. Em algumas
regiões florestais do mundo,
como a floresta negra na Alema-
nha, o oeste da Turquia, as ilhas
gregas e em parte da Nova Ze-
lândia, o mel produzido é majori-
tariamente proveniente do "ho-
neydew", sendo considerado por
muitos uma iguaria, raridade e in-
clusive superior em termos nu-
tricionais e medicinais ao mel do
néctar de flores. Naqueles lo-
cais, o mel de "honeydew" é co-
loquialmente chamado de mel de
Pinus ou "Pine honey", mel de
Floresta ("Forest honey"), "Fir
honey", nome comum das árvo-
res de Abies quando há produ-
ção de mel, entre outros.

Os insetos produtores de "ho-
neydew" possuem um sofistica-
do sistema digestivo que une o

MEL DE HONEYDEW DE PINUS
inglúvio ao reto, última parte do
intestino posterior, através de um
canal com filtro. O filtro, além da
importante função de adaptar a
pressão do corpo do inseto ao
tubo condutor de seiva da árvore
hospedeira, filtra as proteínas que
são os produtos mais procurados
pelos insetos, deixando passar a
maior parte dos açúcares e água
que são expelidos e depositados
nos troncos e galhos das árvores.
As abelhas coletam estas subs-
tâncias adocicadas e as condu-
zem para suas colméias, onde são
devidamente estocadas em favos
e transformadas em mel.

As principais espécies de pi-
nheiros hospedeiros de insetos pro-
dutores de "honeydew" são Pinus
brutia, Pinus halepensis, Pinus sil-
vestris e Pinus pinea. As cochoni-
lhas e pulgões podem estar prote-
gidos por exudados de cera logo
abaixo da casca destas árvores,
favorecendo o desenvolvimento de
algumas espécies de fungos que
também são coletados pelas abe-
lhas, conferindo ao mel de Pinus
uma coloração escurecida e opa-
ca e um gosto bastante caracte-
rístico.

Outras espécies de árvores
consideradas importantes fontes
de "honeydew" são Abies alba,
Abies borisiiregis, Abies cephalo-
nica, Picea abies, Nothofagus fus-

ca e Nothofagus solandri. Apenas
as duas últimas não são Pináce-
as e são oriundas de florestas da
Nova Zelândia, enquanto todas as
outras são endêmicas na Europa.

Na Grécia, 65 % do mel pro-
duzido são de "honeydew", do
qual 60 % derivam do Pinus e 5
% de Abies. Nesse país, já se en-
contraram mais de 32 espécies
de insetos hemípteros produtores
de "honeydew", mas apenas cin-
co possuem grande relevância na
produção de mel.

Um dos insetos que merece
destaque na produção de "honey-
dew" em Pinus, especialmente P.
Brutia é a cochonilha Marchalina
hellenica. Aproximadamente 60 %
do "honeydew" proveniente de Pi-
nus são produzidos por essa co-
chonilha, tanto na Turquia como
na Grécia. Apesar de nativa da re-
gião, a alta demanda pelo produto
levou os produtores de mel de abe-
lhas a infestarem artificialmente M.
hellenica em quase todas as regi-
ões da Grécia com pinheiros, pro-
vocando em muitos destes povo-
amentos desequilíbrios ambien-
tais. As áreas de novas infesta-
ções, não possuem quantidade
suficiente de inimigos naturais da
cochonilha, resultando em mortes
prematuras de muitas árvores hos-
pedeiras. Este problema fez com
que, desde 2006, M. hellenica fos-

se incluída na lista européia de
alerta à proteção de plantas.

Outras razões que fizeram au-
mentar as produções e a procura
por esse tipo de mel são as suas
propriedades nutricionais. O mel
de "honeydew" possui baixas per-
centagens dos açúcares inverti-
dos glicose e frutose e altas con-
centrações de sacarose e outros
polissacarídeos, mostrando bai-
xos índices de cristalização du-
rante a estocagem, quando com-
parados ao mel de néctar de flo-
res. Geralmente, os méis de "ho-
neydew" possuem baixo pH (4,8
a 5,1) e recentemente descobriu-
se sua atividade antioxidante e
bactericida, conferindo seu uso
como produto medicinal. As gran-
des diferenças entre os méis de
"honeydew" de Pinus e de Abies
estão na cor e no sabor.

Infelizmente, ainda não foi com-
provada nenhuma produção de mel
proveniente do "honeydew" das
várias cochonilhas e pulgões que
atacam os Pinus no Brasil, sendo
o mel produzido em grande parte
do néctar das flores. Pouco do mel
de "honeydew" chega ao nosso
país, sendo desconhecido para a
maioria da população brasileira,
ainda mais pela sua grande procu-
ra no exterior e valor elevado.

* Fonte: Pinusletter.
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ECONOMIA
VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,40R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$            
3 ARAME 14 GALV KG. 7,48R$            
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 25,00R$          
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$          

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 44,10R$          
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
12 COLETA TON. 7,27R$            
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 13,91R$          
14 ESTRIA RETA MIL. 14,33R$          
15 ESTRIA V MIL. 17,33R$          
16 ESTRIADOR UNID. 1,70R$            
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$            
18 FARELO DE ARROZ TON. 500,00R$        
19 GRAMPOS CX. 6,50R$            
20 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$          
21 LIMA UNID 7,60R$            
22 LUVAS DE RASPA PAR 8,00R$            
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$            
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,00R$            
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 2,80R$            
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,30R$            
27 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$          
28 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$          
29 RASPADORES UNID. 6,00R$            
30 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  JANEIRO/2009 TON. 975,76R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  JANEIRO/2009 TON. 758,40R$        
32 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.755,00R$     
33 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 107,50R$        
34 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 27,30R$          
35 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 35,70R$          
36 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 50,40R$          
37 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,16R$            
38 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,04R$            

NBM 1301.90.00 GOMA RESINA TONELADAS
                                  Total  2008       0
NBM 3805.10.00 TEREBINTINA
México 2.284
França 2.272
Bélgica    791
Japão    880
Espanha    960
Portugal                                                         496
Argentina    139
Outros    556
                                  Total  2008 8.378
NBM 3806.10.00 BREU
Alemanha 1.240
Estados Unidos 2.010
Portugal 3.355
Países Baixos 7.864
Argentina 3.169
Espanha 1.381
Chile 1.313
Bélgica    800
Reino Unido    576
França    524
Itália    458
Peru    411
México    200
Cingapura    118
China    108
Outros    377
                                  Total  2008              23.904

As informações foram gentilmente fornecidas pela SISCOMEX e fica
a disposição dos associados na sede da ARESB. Estamos estendendo
a pesquisa para incluir os produtos derivados da terebintina (óleo de
pinho, dipenteno, pinenos, etc.) e as resinas derivadas do breu (resinas
maleicas, ésteres de breu, etc).

ESTATÍSTICA DE EXPORTAÇÃO DE
GOMA RESINA DE PINUS E SEUS

DERIVADOS - ANO DE 2008

s proprietários rurais que
mantêm área de preser-

vação ambiental maior que a
exigida pelo Código Florestal
Brasileiro (Lei 4771/65) pode-
rão ser compensados financei-
ramente por isso, caso o Pro-
jeto de Lei do Senado 34/08,
incluído na Ordem do Dia do
Plenário, seja aprovado. A ma-
téria foi uma das oito propos-
tas elaboradas pela Comissão
Mista Especial de Mudanças
Climáticas, que funcionou no
Congresso em 2008.

A matéria cria a "concessão
de subvenção à implantação de
Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natu-
ral e de reserva legal", preven-
do a possibilidade de recebi-
mento de subvenção, ou auxí-
lio pecuniário, pelo proprietário
rural, por duas formas distintas.

A primeira possibilidade é o
auxílio de R$ 50 por hectare pa-
gos aos detentores dos Certi-
ficados de Reserva Florestal
(CRF) que não tiverem sido ali-
enados, até o limite de 200
hectares por proprietário rural.

PROPRIETÁRIOS RURAIS QUE
MANTÊM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
MAIOR QUE A EXIGIDA PELA LEI
PODERÃO SER COMPENSADOS

O CRF foi criado pelo Códi-
go Florestal como título que
pode ser emitido por proprie-
tários rurais que mantêm volun-
tariamente reserva legal além
dos limites legalmente estabe-
lecidos, ou que implantam ser-
vidão florestal (instituto que
permite ao proprietário destinar
parte do imóvel para reserva le-
gal de imóvel rural de terceiro),
ou, ainda, que criam Reservas
Particulares do Patrimônio Na-
tural.  Esses certificados po-
dem ser alienados a outros
proprietários rurais, para serem
utilizados na compensação da
área de reserva legal exigida.

A segunda possibilidade,
prevista no projeto, permite que
a subvenção seja paga na for-
ma de desconto no saldo de-
vedor de dívidas de crédito ru-
ral, firmadas junto a bancos ofi-
ciais federais e bancos coope-
rativos.  O projeto, por ser de
autoria de comissão mista,
deve ser votado em dois turnos.

* Fonte: Ambiente Brasil, publicado
no dia 09/01/2009
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