
 E-MAIL- aresb@aresb.com.br - HOME PAGE - www.aresb.com.br

JUNHO - 2006 - EDIÇÃO 76

No dia 12 de junho o Engº Ftal.
Eduardo M. Fagundes, diretor
executivo da ARESB, esteve pre-
sente no Horto Florestal de Tupi
a convite do Prof. Dr. José Otávio
Brito, atual prefeito do campus da
Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz”, ESALQ/USP, e
responsável pela disciplina “Fun-
damentos e Aplicações da Quí-
mica da Madeira” da mesma es-
cola, para ministrar uma aula prá-
tica sobre resinagem aos alunos
da disciplina. O Horto Florestal de
Tupi pertence ao Instituto Flores-
tal e se localiza em Piracicaba,
sendo um local para realização
de estudos e práticas florestais.
Também estavam presentes os

DIRETOR EXECUTIVO DA ARESB CONTRIBUI PARA A
FORMAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS

estagiários do projeto “Influência
da Resinagem na Qualidade da
Madeira”, financiado pelo GEP/
ARESB e coordenado pelo Pro-
fessor José Nivaldo Garcia,
ESALQ/USP. Esse projeto visa
analisar as influências da resi-
nagem sobre as propriedades da
madeira, comprovando que mes-
mo após essa prática ela tem
condições de competir no mer-
cado com a madeira não resina-
da. Portanto, a aula era de gran-
de interesse para os estagiários
do projeto.

Os alunos da disciplina, mi-
nistrada no 5º semestre do cur-
so de Engenharia Florestal, tive-
ram uma aula elucidativa, rece-

bendo informações desde a atu-
al situação das florestas de Pi-
nus no Brasil até a efetiva prática
de resinagem. E é exatamente
devido ao grande crescimento do
setor florestal no Brasil e no mun-
do, e em particular do setor de
goma-resina que tem se levado
ao desenvolvimento de diversas
pesquisas dentro da universida-
de, estas, financiadas pelo GEP/
ARESB, como por exemplo, o Pro-
jeto de “Clonagem de Pinus”, re-
alizada no próprio Horto Flores-
tal de Tupi, coordenado pela Pqc.
Dra. Araci Ap. da Silva.

O Eng. Ftal Eduardo M. Fagun-
des passou aos participantes da
aula que as variedades de Pinus
mais utilizadas para extração de
resina no Brasil, são os Pinus tro-
picais (caribeae var. caribeae, ca-
ribeae var. hondurensis. caribe-
ae var. bahamensis e o oocarpa)
e o sub tropical Pinus elliottii,
cada um deles produzindo uma
resina com qualidades diferen-
ciadas, mas de excelente quali-
dade no mercado nacional e
mundial. A resina produzida pelo
P. elliottii tem grande utilização na
industria alimentícia, sendo mui-
to usada para a fabricação de
goma de mascar, já a dos Pinus
tropicais, por apresentar maior
dureza, tem sido muito utilizada
na industria papeleira. Posterior-

mente, com a ajuda de um funci-
onário, demonstrou aos alunos
todos os passos da prática da ex-
tração de resina. Mostrou-se a
limpeza (alisamento) do tronco,
o risco (feitio) da incisão para fi-
xação do saco plástico coletor, co-
locação do recipiente coletor, es-
triamento e aplicação da pasta
estimulante. Também foram
mostrados os melhores méto-
dos para a coleta da resina e sua
armazenagem.

Esta visita buscou repassar
conhecimentos sobre as práticas
do setor de goma-resina e dar in-
centivo e estímulo aos graduan-
do, visando despertar nos futu-
ros profissionais uma vontade de
vir a se especializar em uma área
extremamente promissora e van-
tajosa. O objetivo foi atingido, o
que pôde ser comprovado pelo
grande interesse demonstrado
pelos alunos através de dúvidas
e conversas posteriores a aula.
É assim que a área de resina-
gem vai se expandindo, dando
inspiração para o desenvolvimen-
to de novas pesquisas e conse-
quentemente melhores resulta-
dos futuros. Uma mão-de-obra
especializada e a excelência na
prática da resinagem são os gran-
des objetivos visados pela asso-
ciação e exigidos pelo mercado
atual.

Pesquisadores da Universida-
de Sueca de Ciências Agronômi-
cas, da Universidade Estadual de
Oregon (OSU) e duas outras insti-
tuições descobriram os controles
genéticos que levam as árvores a
parar de crescer e hibernar no ou-
tono, assim como o mecanismo

DESCOBERTA PODE ACELERAR CRESCIMENTO DAS ÁRVORES
que as levam começar a florescer
e produzir sementes. As descober-
tas representam um avanço no
esforço de explicar os ciclos anu-
ais de crescimento e a reprodu-
ção das árvores. Conhecendo os
genes que controlam esses pro-
cessos, seria possível criar árvo-

res geneticamente modificadas
que florescessem e se reprodu-
zissem mais rapidamente. Infor-
mações desse tipo, dizem os pes-
quisadores, também podem aju-
dar os cientistas a prever melhor
como alguns tipos de árvores e
populações de árvores vão reagir

à mudança climática. Segundo
Steven Strauss, professor de ge-
nética florestal na OSU, “pelo me-
nos em teoria, pode ser que ago-
ra seja possível acelerar dramati-
camente os programas e estraté-
gias de cultivo das árvores”.

Fonte: Ambiente Brasil.
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OBS.: SOB SOLICITAÇÃO
FORNECEREMOS AMOSTRA

•••••  BICOS COM PONTAS DE METAL P/ APLICAÇÃO DA PASTA ESTIMULANTE
•••••  ASTES PLÁSTICAS P/ FIXAÇÃO DE SAQUINHOS

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 JUNHO/2006 TON. 1.125,80R$      
32 RESINA TROPICAL  FOB/SP JUNHO/2006 TON. 976,36R$         
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$/KM 1,95R$             

Os projetos de pesquisas
com parcerias ARESB/IPEF/
IF, caminham a passos lar-
gos, todos os envolvidos nas
pesquisas tem dado o melhor
de si, buscando os resultados
nos prazos estipulados. Em
visita realizada ao Horto de
Tupi, no dia 14/06/06, que
teve como objetivo avaliar a si-
tuação atual do projeto “Pro-
dução de mudas de Pinus
spp. por estaquia”, coordena-
do pela Dra. Araci Aparecida
da Silva – IF e supervisionado
pelo Profº Antonio Natal Gon-
çalves – ESALQ/USP, gerou
um relatório onde se demons-
tra que os prazos das ativida-
des que vem sendo executa-
das, estão dentro do previs-
to.  O projeto Clonagem tem
como objetivos gerais, a me-
lhoria na produção das brota-
ções dos enxertos rejuvenes-
cido através do manejo do jar-
dim clonal, a otimização do
sistema operacional de pro-
dução de mudas clonadas,
pelo controle na fertirrigação,
no microclima local e no ma-
nejo do jardim clonal.

E como objetivos específi-
cos, o seguinte:

*Obtenção dos primeiros
3.000 (três mil) rebrotos reju-
venescidos aptos a constituí-
rem uma muda clonal.

*Aumentar o número de
estacas produzidas por plan-
ta/área/período de coleta.

*Aumentar a sobrevivência

PROJETOS DE PESQUISAS DA ARESB
CAMINHAM A PASSOS LARGOS

das estacas/planta/coleta.
*Melhorar o teor de nutri-

entes na estacas;
*Equacionar melhor a por-

centagem e período de enrai-
zamento nas estacas;

*Melhorar a qualidade das
mudas produzidas através
da estaquia utilizando os di-
ferentes parâmetros morfofi-
siológicos.

Com relação ao projeto: A
“Influência da Resinagem na
Qualidade da Madeira de Pi-
nus elliottii e Pinus caribeae
hondurensis”, coordenado
pelo Prof. José Nivaldo Gar-
cia – ESALQ/USP,  os objeti-
vos gerais:

*Analisar a influência da
resinagem na qualidade da
madeira de Pinus elliottii,
comparando a influência de
diferentes pastas estimu-
lantes;

*Elucidar dúvidas sobre a
utilização da madeira após a
resinagem pelo setor de pro-
cessamento mecânico;

*Propor, juntamente com a
conclusão do trabalho, usos
adequados para agregar mais
valor à madeira proveniente de
árvores resinadas.

A ARESB, buscando alter-
nativas na pesquisa científica,
cresce como associação e
amadurece com o desenvolvi-
mento da atividade da resina-
gem no Brasil, mantendo a
credibilidade que esta ativida-
de merece.

RECADASTRAMENTO – 2ª CHAMADA
Para facilitar o recadastra-

mento de seus associados, a
ARESB está disponibilizando
em sua home page, o formu-
lário para cadastro de novos
associados e também para o
recadastramento dos já as-
soc iados.  Lembramos que,
para o crescimento da ativi-
dade é imprescindível que a
associação seja abastecida

de informações, como tam-
bém para  uma impor tan te
part icipação no cenário f lo-
restal brasileiro.

Acesse  o  h t tp : / /
www.aresb.com.br/informati-
voaresb/index.htm e preencha
sua ficha, é fácil e rápido. Em
caso de dúvida, fale com nos-
sa secretária administrativa
Bárbara Santana.


