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curso de resinagem é
um projeto sócioambi-

ental, no qual são desenvolvidos
cursos de capacitação, associa-
dos à educação ambiental e à for-
mação cidadão, visa preparar o
jovem para um convívio saudável
com o meio ambiente e oferecer
iniciação profissional.

O Projeto Jovem Aprendiz no
curso de resinagem teve seu iní-
cio a partir de uma das necessi-
dades do Projeto Mudas da Ci-
dade (projeto que atende crian-
ças de 10 a 14 anos visando a
inserção no Sistema Educacio-
nal de Ensino), pois com a idade
de 14 anos, o jovem finda o seu
tempo de permanência no referi-
do projeto, colocando-o em uma
posição bastante fragilizada em
função de uma escolaridade in-
satisfatória, não proporcionando

PROJETO JOVEM APRENDIZ – CURSO DE RESINAGEM
condições de inserção em um
mercado de trabalho extrema-
mente competitivo. Essa situa-
ção que alia a baixa escolarida-
de a pouca oferta de emprego,
foi agravada pela Emenda Cons-
titucional número 20 de 16 de
dezembro de 1998, a qual esta-
belece a proibição do trabalho
para menores de 16 anos. Assim
o Projeto Jovem Aprendiz iniciou-
se para suprir essa lacuna, ca-
pacitando jovens para o primeiro
emprego com base nos princípi-
os da educação ambiental, ge-
rando expectativas positivas para
um segmento social bastante
desesperançado.

O projeto visa alcançar as
suas metas, através dos objeti-
vos propostos, como:

-Proporcionar aos jovens
participantes, uma oportunidade

para iniciação profissional como
“aprendiz” e que o mesmo com
essa iniciativa, possa agregar co-
nhecimentos e valores para faci-
litar o processo de inclusão soci-
al e profissional;

-Desenvolver as atividades
do projeto através dos princípios
da educação ambiental, visando
a melhoria da qualidade de vida
dos participantes;

-Promover a sustentabilidade
econômica e;

-Desenvolver o papel de jo-
vem empreendedor.

Visando a inserção social
através da iniciação profissional
na área ambiental, o projeto está
proporcionando aos jovens ex-
pectativas onde antes havia pou-
ca ou nenhuma possibilidade de
projeção social, o que está refle-
tindo na elevação da auto-estima,

O
reconhecimento do potencial hu-
mano e resgate da confiança e
da dignidade.

Com o intuito de formar jovens
empreendedores a partir dos cur-
sos de capacitação, o projeto não
só estará beneficiando aos parti-
cipantes, mas também suas fa-
mílias, participando assim, da
geração da renda familiar.

Dessa forma, com o propósi-
to de atuar na formação para a
amenização de problemas com-
plexos que atinge esse segmen-
to de nossa sociedade, como, a
evasão escolar, o desemprego,
a dependência química e a vio-
lência.
* Realização:  Estação Experimental de
Itapetininga/IF/IG
Coordenação Geral: Bárbara H. Soares
Prado/IF
Coordenação Técnica: Vera Izes M. Ro-
drigues/IG
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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

O aproveitamento de resídu-
os florestais tem sido uma preo-
cupação crescente, inclusive
para o gerenciamento e redução
de custos em reflorestamentos
e serrarias. Uma alternativa para
estes resíduos, como a serra-
gem e a casca de pinus, é serem
utilizados como substrato para
produção de mudas de diferen-
tes espécies. Entretanto, para uti-
lização em escala industrial, é
necessário o controle de suas
qualidades.

A produção de substratos nor-
malmente envolve conhecimentos
específicos sobre as característi-
cas físico-químicas de seus com-
ponentes e a maneira pela qual
interagem quando misturados.
Suas implicações na produção
das mudas variam em função da
espécie e tipo de produção (se-
mentes/estaquia), do sistema de
irrigação disponível no viveiro, e da
disponibilidade local dos compo-
nentes a serem utilizados.

É desejável que o substrato
possua características como:

PRODUÇÃO DE SUBSTRATO COM CASCA DE PINUS
Porosidade: é determinada

pelo grau de agregação e estrutu-
ração das partículas que compõem
o substrato, devendo apresentar
um bom equilíbrio entre os micro-
poros que retêm água, e os macro-
poros que retêm ar. Esse equilíbrio
é que determinará a capacidade de
drenagem do substrato.

Retenção de umidade: de
grande importância para se de-
terminar o regime de irrigação. A
retenção de umidade é determi-
nada pelo teor e quantidade e
qualidade dos componentes do
substrato, principalmente a ma-
téria orgânica e alguns tipos de
material inerte, como a vermicu-
lita. Alguns materiais, como a fi-
bra de coco, retêm grande quan-
tidade de água, o que pode redu-
zir substancialmente a necessi-
dade de irrigações ao longo do
dia, principalmente no inverno.

Granulometria: é recomendá-
vel que os componentes do subs-
trato apresentem densidades se-
melhantes, para evitar fraciona-
mento das partes, principalmen-

te no momento do enchimento
dos recipientes, quando se utiliza
mesa vibradora. Componentes
muito finos, também podem inter-
ferir na capacidade de drenagem
do substrato, o que é prejudicial
para a formação das mudas.

pH: A acidez de um substrato
deve variar entre 6,0 a 6,5. Valo-
res abaixo ou acima desta faixa
trazem problemas à formação
das mudas devido a indisponibi-
lidade de alguns nutrientes e fi-
totoxidez.

Características químicas de-
sejáveis: Fósforo = 300 a 600 g/
cm3; Potássio (níveis de K/T x
100) = 5 a 8%; Cálcio + Magnésio
(níveis de Ca + Mg/T x 100) = 85 a
95% (Obs.: T = capacidade de tro-
ca catiônica)

As propriedades físicas do
substrato são mais importantes
que as químicas do mesmo, já
que as primeiras não podem ser
facilmente modificadas.

A formação de um substrato
a partir de casca de pinus pode
incluir outros materiais, em dife-

rentes proporções, de maneira
que ele seja adaptado às carac-
terísticas das plantas que se de-
seja produzir. Assim, é importan-
te inicialmente saber para qual
tipo de planta ou plantas será for-
necido o substrato e quais são
as suas necessidades de água,
nutrientes, aeração e etc. Com
isso, pode-se definir a composi-
ção do substrato que poderá
conter somente os resíduos de
pinus ou outros componentes
como turfa, vermiculita, fibra de
coco, carvão moído, casca de ar-
roz, entre outros.

Para a estimativa do custo de
produção de substrato a partir da
casca de pinus, sugere-se que
seja feita uma consulta junto a
entidades ou consultorias espe-
cializadas em pesquisas de mer-
cado e levantamento de custos
como o SEBRAE.

Mais informações: http://
www.sbrt.ibict.br

* Ana Paula Pulito (estagiária ARESB)
anapaulapulito@gmail.com
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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 MARÇO/2006 TON. 1.090,73R$   
32 RESINA TROPICAL  FOB/SP MARÇO/2006 TON. 951,28R$      
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$/KM 1,95R$           

Todas as florestas plantadas
acabam, mais cedo ou mais tar-
de, por serem cortadas. Pensan-
do na instalação de um novo po-
voamento, deveremos ter em
mente durante o corte raso, um
conjunto de operações e cuida-
dos que poderão manter ou ele-
var os índices de produtividade
florestal, reduzindo a erosão e
compactação do solo.

Estes procedimentos devem
ser equacionados, quer o corte
seja feito pelo próprio, quer seja
realizado por terceiros em regi-
me de subcontratação, aos quais
neste caso devem ser exigidas
garantias da sua boa execução.

A forma como são dispos-
tos os resíduos florestais no
campo ou a sua trituração (com
possível aproveitamento para
energia) devem ser equaciona-
dos dependendo, do tipo de
solo, da qualidade da estação
e sua fertilidade, do risco de
incêndio, do risco de erosão,
da presença de formigas cor-
tadeira e pela disponibilidade
de maquinario que permita a
execução das várias tarefas.

A queima dos resíduos é de-
saconselhável pois pode provo-
car grandes alterações a nível
químico e físico no solo. Apesar
do aumento da fertilidade do solo
a curto prazo, a queima pode ser
prejudicial à produção vegetal, a
médio longo prazo, devido às

O FINAL DE UM CICLO . CUIDADOS A TER DURANTE O CORTE RASO
perdas de nutrientes do ecossis-
tema por volatilização, luxo de
massa, lixiviação e erosões eóli-
ca e hídrica.

Ações de impacto negativo
para o solo durante o transporte
das toras, causadoras de com-
pactação e/ou erosão do solo,
poderiam muito bem ser evitadas
recorrendo a pequenas medidas.

Devemos a todo custo evitar
a carga excessiva durante o trans-
porte. A compactação do solo
poderá trazer mais tarde proble-
mas de crescimento radícula e
consequentemente atrasos no
desenvolvimento de toda a plan-
ta. Por outro lado, deve evitar-se
a movimentação indiscriminada
no talhão. O tráfego deve manter-
se sobre trilhas bem definidas.
As linhas de água ou de drena-
gem devem ser respeitadas evi-
tando a todo  custo serem cruza-
das, sobretudo durante a época
mais úmida do ano.

Também os pequenos sal-
tos, provocados pela passagem
sobre troncos os cepos, deve ser
evitada. As trilhas de tráfego de-
vem coincidir com os resíduos da
exploração florestal, com peque-
nos ramos ou pontas.

Por ultimo, o descasque dos
troncos deverá ser efetuado no
campo. Mesmo sabendo que o
gênero Pinus é conhecido pela
sua baixa exigência nutricional
não podemos descuidar do fato

de que é nas cascas e nas aci-
culas, onde podemos encontrar
a maior quantidade de nutrientes
na planta. Estes não deveriam
sair do local.

 Este procedimento tem
grande relevância em termos de
preservação do solo e do stock
de nutrientes do ecossistema.
No campo esta operação pode
ser realizada por descascado-

res móveis acionados pela to-
mada de força do trator ou du-
rante a colheita mecanizada
com o Harvester. A redução do
volume transportados, e a mais
fácil acomodação das toras por
estarem mais roliças são outras
das vantagens desta prática
que todos os proprietários flo-
restais deveriam implementar
nas suas matas.

(17) 3321-2222

1º Tesoureiro - Nercilio Justino Rodrigues
2º Tesoureiro - Carlos Alberto Rodrigues
Diagramação - Givanildo Pereira
Fone (14) 9790-6757- 3733-2802
Tiragem - 350 exemplares
Distribuição gratuita

Acontecerá na sede do IPEF
em Piracicaba-SP no próximo
dia 11 de março de 2006, a pri-
meira reunião do “GEP” Grupo
de Empresas Participantes dos
projetos de pesquisas que a
ARESB vem desenvolvendo jun-
tamente com o IPEF e IFSP. Nes-
ta oportunidade, os pesquisado-
res e integrantes do grupo, esta-
rão discutindo o andamento e as
diretrizes do programa, procu-
rando a contribuição de todos no

PROGRAMA RESINA FASE II
sentido de caminhar com objeti-
vidade para a obtenção dos me-
lhores resultados científicos
para a atividade da resinagem
no Brasil. Nesta fase II, a asso-
ciação da continuidade a Clona-
gem e esta iniciando um novo
projeto, Qualidade da Madeira
Resinada, que tem como objeti-
vo, o estudo e a analise da ma-
deira resinada.

Maiores informações entre em
contato barbara@aresb.com.br


