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INICIADA A SEGUNDA FASE DO PROGRAMA RESINA
ARESB deu início a se-
gunda fase do progra-

ma de competitividade e produ-
tividade do setor de goma-re-
sina de pinus, priorizando
duas pesquisas, a continuida-
de da Clonagem, realizada em
parceria com o Instituto Flo-
restal do Estado de São Pau-
lo - IF e a Qualidade da Ma-

deira Resinada, este, em par-
ceria com o Instituto de Pes-
quisas e Estudos Florestais –
IPEF. Os convênios estão
acertados e prontos para se-
rem assinados, o que deve
ocorrer até meados da primei-
ra quinzena de fevereiro de
2006. O prazo para conclusão
das pesquisas e entrega de re-

sultados e tecnologia, é de vin-
te e quatro meses, durante
este período serão realizadas
diversas reuniões com o Gru-
po de Empresas Participantes
(GEP) no sentido de esclare-
cer os participantes, do desen-
volvimento das pesquisas e de
suas etapas.  A segunda fase
do GEP, conta com dezesseis

empresas associadas da
ARESB, o grupo já está fecha-
do para o início dos trabalhos,
mas ainda há possibilidade de
integrar mais quatro empresas
no quadro do GEP, no caso de
interesse, é só entrar em con-
tato com nossa sede, pelo te-
lefone 0XX14 3732.3353 ou
aresb@aresb.com.br.

A

Estaremos realizando uma
importante reunião em parceria
com o Instituto Florestal – IF em
Itapetininga-SP, em 09 de feve-
reiro de 2006, a pauta principal
em discussão será sobre o trans-
porte da resina a granel, este
tema esta sendo muito discutido
no meio resineiro, principalmen-
te porque esta diretamente liga-
da à qualidade da resina e custo

ARESB REALIZA REUNIÃO
EM ITAPETININGA

no transporte. Na ocasião do en-
contro, será mostrada aos parti-
cipantes, a estrutura de transpor-
te a granel, montada pela empre-
sa que faz a resinagem na esta-
ção experimental de Itapetininga.
Outros temas de interesse da
classe também serão discutidos,
e contaremos com a presença da
Diretora Geral do IF Dra. Maria
Cecília de Brito.

O consumo de borracha
aumentará 10% em 2006 na
China, passando para 5,5
milhões de toneladas, das
quais mais da metade terá
que ser importada de outros
países, disseram especialis-
tas ao diário econômico In-
ternacional Bussiness Daily.
O aumento da construção de
infra-estruturas, a acelera-
ção da industrialização e o
aumento nas compras de ve-
ículos influirão no aumento

CHINA IMPORTA MAIS BORRACHA
de consumo de borracha,
matéria-prima do Brasil, Gua-
temala, México e Bolívia es-
tão entre os 20 maiores
produtores mundiais. A Chi-
na espera aumentar sua pro-
dução em 2006, para 2,3 mi-
lhões de toneladas, o que a
abrigará, se as estatísticas
forem cumpridas, a importar
pelo menos outros 3 milhões,
assinalou uma nota da agên-
cia oficial chinesa Xinhua .

Fonte: Gazeta Mercantil, 01/01/2006.

Entre em contato com
a ARESB, e nos informe
de como foi o ano de 2005
para a resinagem e o que
espera de 2006, aproveite
e de sua opinião sobre os

ENQUETE ARESB
t rabalhos que estão sen-
do realizados pela associ-
ação .  Faça  i sso  d i re ta -
m e n t e  p e l o  s i t e
w w w. a r e s b . c o m . b r  e m
“FALE CONOSCO”
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EFEITO DA QUEIMA DOS RESÍDUOS VEGETAIS SOBRE O SOLO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,35R$           
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 2,20R$           
3 ARAME 14 GALV KG. 5,75R$           
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. 2,13R$           
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. 450,00R$      
19 GRAMPOS CX. 6,50R$           
20 INSTALAÇÂO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$         
21 LIMA DUZ. 58,90R$         
22 LUVAS DE RASPA PAR 5,48R$           
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$           
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,10R$           
25 PASTA ÁCIDA 24% C/ETHEREL KG. 3,50R$           
26 PASTA ÁCIDA 24% S/ETHEREL 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 JAN/2006 TON. 1.067,20R$   
32 RESINA TROPICAL  FOB/SP JAN/2006 TON. 792,86R$      
33 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.461,60R$   
34 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 112,00R$      
35 TRANSPORTE ( até 50 km) TN/KM 28,09R$         
36 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TN/KM 36,04R$         
37 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TN/KM 50,77R$         
38 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,28R$           
39 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,01R$           

uso do fogo é uma prática
de limpeza muito antiga,

usada em áreas agrícolas, flores-
tais e pastoris. Também é usado
para eliminar material combustí-
vel acumulado sobre o solo, re-
duzindo os riscos de incêndio.
Esta queima dos resíduos vege-
tais tem efeito sobre as caracte-
rísticas e propriedades do solo.

O fogo aumenta a tempera-
tura do solo e do ar durante sua
atividade e após sua extinção,
devido à maior exposição do solo
à radiação solar. A temperatura
do solo pode chegar a valores
acima de 600ºC.

A dispersão de agregados
pelo fogo, associada aos efeitos
das chuvas nos solos expostos,
provoca redução da macroporo-
sidade, consequentemente, da
capacidade de infiltração e de
aeração do solo.

 A queima pode causar au-
mento da densidade do solo, em
função da redução dos teores de
matéria orgânica.

Quanto ao efeito na fertilida-
de do solo, a queima de resíduos
vegetais causa nítidas e rápidas
mudanças nos atributos químicos
do solo. Gonçalves et al. (1997)
verificaram em uma área de La-
tossolo Vermelho Amarelo, cober-
to por um povoamento de Eu-
calyptus grandis (7 anos), que
após a colheita de madeira, a quei-
ma da serapilheira e dos restos
da colheita causaram grandes
modificações químicas nos 5cm
superficiais. Aos 34 dias após a
queima dos resíduos, houve ele-
vações no pH, no P disponível, no
Ca trocável e na saturação de ba-
ses e diminuição do K e Al trocá-
veis e na saturação de Al. Ses-

O
senta e nove dias depois, o pH
diminuiu um pouco, o P disponí-
vel e o K trocável também diminu-
íram, o Ca trocável aumentou bas-
tante, o Al aumentou um pouco, a
saturação de bases diminuiu e a
saturação de Al trocável aumen-
tou. O aumento do pH e a diminui-
ção de Al trocável estão associa-
dos à adição de cinzas ricas em
bases (principalmente carbona-
tos, hidróxidos, silicatos e óxidos
de Ca, Mg, K e Na). A diminuição
dos teores de P e K com o tempo
está associada à absorção de
nutrientes pelo novo plantio e pe-
las plantas invasoras, e com a fi-
xação (P) e lixiviação (K); ao mine-
ralizar P-orgânico e diminuir os
teores de matéria orgânica, o po-
tencial de fixação aumenta, devi-
do à maior disponibilidade de P
solúvel e exposição de sítios de
fixação nas argilas.

Apesar do aumento da ferti-
lidade do solo em curto prazo, em
médio e longo prazos, a queima
pode ser prejudicial à produção
vegetal, devido às perdas de nu-
trientes do ecossistema por vo-
latilização, fluxo de massa, lixivi-
ação e erosão.

Quanto aos efeitos biológi-
cos, o fogo afeta a germinação
de sementes, a quantidade e di-
versidade da fauna e dos micro-
organismos. Silva et al. (1997)
verificaram que, em áreas quei-
madas, a diversidade e a quanti-
dade de biomassa produzida por
espécies de plantas invasoras
eram bem mais elevadas que em
áreas de cultivo mínimo. As fo-
lhas largas, mais exigentes em
fertilidade do solo, eram predo-
minantes. Isto indica que o fogo
além de reduzir o poder germi-

nativo das plantas, ainda afeta a
diversidade das espécies, tanto
pelo efeito na fertilidade do solo
como por tolerâncias diferencia-
das ao fogo na capacidade de
germinar, resultando numa reco-
lonização vegetativa distinta em
áreas queimadas.

A fauna e os microorganis-
mos do solo e dos resíduos ve-
getais são muito prejudicados
pela queima, por efeitos diretos e
indiretos do fogo, como a exposi-
ção à radiação solar. O habitat e
os alimentos desses organismos
ficam prejudicados durante um
período. A recolonização da área
ocorre lentamente. Por isso, o
tempo demandado até atingir o
estágio original é muito longo. Os
solos não-queimados possuem
um cheiro mais agradável que os

queimados devido aos odores
exalados pelos organismos, pois,
normalmente, quanto mais fértil e
maior a atividade biológica, maior
a intensidade do cheiro.

Resumindo, a queima dos
resíduos vegetais pode ser muito
nociva ao ecossistema, sobretu-
do, naqueles mais distróficos (por
ex. Amazônia e Cerrado), em que
a perda de nutrientes e as modifi-
cações na ciclagem de nutrientes
são mais significativas. Logica-
mente, quanto mais freqüente a
prática, mais severo o dano.

Sendo assim, a queima
constitui um fator crítico para a
sustentabilidade da produção bi-
ológica, dificultando a obtenção
de certificações florestais.
* Ana Paula Pulito – Estagiaria Aresb
apulito@esalq.usp.br


