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Introdução e Material e Métodos
O projeto "Influência da resinagem na quali-

dade da madeira de Pinus elliottii elliottii e Pi-
nus caribaea hondurensis", realizado no La-
boratório de Maquinas e Engenharia da Ma-
deira da ESALQ/USP, supervisionado pelo
professor José Nivaldo Garcia e patrocina-
do pelo GEP-ARESB, tem dados excelentes
resultados favoráveis a resinagem. Um des-
ses resultados é o experimento que se se-
gue, que será publicado no 16º Simpósio
Internacional de Iniciação Cientifica da USP
(SIICUSP).

O objetivo deste trabalho é estudar a resis-
tência no plano de cola de corpos de prova
montados com madeira resinada e não resina-
da das espécies Pinus elliottii e P. caribaea var
hondurensis.

Os materiais foram amostrados em planti-
os comerciais de 6 anos de resinagem. Para
cada espécie, utilizaram-se 6 árvores, sendo
3 resinadas e 3 não resinadas (testemunha).
Foram realizados ensaios de cisalhamento em
planos de cola projetados para coincidirem
com os planos anatômicos longitudinal, tan-
gencial e longitudinal-radial da madeira. Os
ensaios foram realizados com corpos-de-pro-
va de dimensões menores do que as especi-
ficadas pela NBR-7190. Foram avaliadas
amostras testemunhas, resinadas e resina-
das com tratamento térmico (24 horas a
100ºC), totalizando 6 tratamentos por espécie
e 3 repetições em cada um. O tempo de cola-
gem foi de 3 dias para a 1ª e 2ª repetições e 1
dia para a 3ª repetição.

INFLUÊNCIA DA RESINAGEM NO CISALHAMENTO
DO PLANO DE COLA DA MADEIRA DE PINUS
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Figura 1: Resistência ao cisalhamento do pla-
no de cola das amostras de Pinus caribaea
hondurensis: testemunha plano radial (Tr), tes-
temunha plano angencial (Tt), resinado plano
tangencial (Rt), resinado plano radial (Rr), resi-
nado com tratamento término plano radial (Res-
tur) e resinado com tratamento térmico plano
tangencial (Restut). As colunas 1 e 2 de cada
tratamento referem-se às repetições 1 e 2 (3
dias de colagem), 3ª coluna à repetição 3 e a 4ª
coluna a média de cada tratamento.
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Gráfico 2: Resistência ao cisalhamento do pla-
no de cola das amostras de Pinus elliottii elliottii.

Conclusões
Os resultados indicaram que é viável o

uso da madeira resinada de Pinus elliottii
elliottii e P.  caribaea hondurensis na produ-
ção de peças laminadas coladas uma vez
que o processo de resinagem não provocou
perdas significativas na resistência ao cisa-
lhamento do plano de cola das amostras
analisadas.

Este trabalho será publicado na integra
no 16º SIICUSP, para maiores informações
entre em contato com os estagiários do
projeto.

Ricardo de Oliveira Antunes Jr e Priscilla de
Oliveira Antonelli. Estagiários do Laboratório de
Maquinas e Engenharia da Madeira ESALQ/USP.

Garcia, J. N.- Professor da ESALQ / USP
Antunes Jr, R. O., Antonelli, P. O.,
Graduando em Engª Florestal - ESALQ / USP
Parra, L. J. - Colaboradora

Resultados obtidos
Não foram encontradas diferenças estatísti-

cas significativas entre os tratamentos. Confor-
me pode ser observado nas Figuras 1 e 2 os
valores não foram muitos discrepantes nas 2
primeiras repetições, indicando que a resina-
gem, o tratamento térmico e o plano de colagem
não influenciaram significativamente na adesão
das amostras analisadas. Os menores valores
referentes à 3ª repetição devem-se, possivel-
mente, ao menor tempo de cura do adesivo.

Amplamente utilizados na Europa como fon-
te de energia limpa os briquetes de biomassa
industrializada trazem inúmeras vantagens na
sua utilização industrial.

Os briquetes podem ter como fonte de ma-
téria-prima resíduos de serrarias, cascas, ba-
gaço de cana, casca de amendoim dentre ou-
tros resíduos até muito tempo desperdiçados
no processo industrial. Outra vantagem é que
dispensam qualquer tipo de adesivo, devido ao
poder plástico da lignina que, como pressão e
calor, se moldam em nova forma.

As vantagens na substituição da madeira
ou do resíduo in natura estão em:

- Maior poder calorífico;
- Fornecidos em embalagens padronizadas;
- Fácil arrumação próxima ao local de uso;
- Menor espaço de armazenagem;
- Maior facilidade no manuseio;
- Melhor relação custo/ benefício;

BIOMASSA: A UTILIZAÇÃO DE BRIQUETES
- Substitui a lenha na sua totalidade, sem a

necessidade de qualquer modificação no equi-
pamento;

- Baixo teor de cinzas;
- Devido a baixa umidade a temperatura se

eleva rapidamente;
- Limpeza. Produto higiênico sem os incon-

venientes da lenha;
- Não danifica a fornalha no manuseio de

abastecimento.
A biomassa contribui significativamente

para o fornecimento de energia sustentável,
num determinado número de países euro-
peus.  De acordo com o relatório de Bioener-
gia elaborado pela União Européia (Ecofys -
DGS), na União Européia, mais de 2.200 Peta-
joule de energia por ano, armazenados na for-
ma de biomassa, estão  sendo produzidos.
Destes, cerca de 1.700 Petajoule são usados
diretamente para gerar calor, enquanto que os

500 restantes são usados para gerar eletrici-
dade. Complementarmente, a UE colocou
como objetivo, para o ano 2010 e para o setor
da energia, um valor médio de 12% de eletrici-
dade a partir de recursos de energia renová-
veis. Espera-se que a biomassa forneça 10%
de toda a energia na Europa, ou seja, um valor
equivalente a cerca de 5.800 Petaioule.

Em termos mundiais, os recursos re-
nováveis representam cerca de 20% do
suprimento total de energia, sendo 14%
de biomassa e 6% de fonte hídrica. No
Brasil, da energia total consumida cerca
de 35% é de origem hídrica e 25% é pro-
veniente de biomassa, significando que os
recursos renováveis suprem pouco menos
de dois terços dos requisitos energéticos
do País.

* Ricardo de Oliveira Antunes Jr.
Graduando em Engª. Florestal ESALQ/USP.
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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% 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  OUTUBRO/2008 TON. 908,60R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  OUTUBRO/2008 TON. 717,89R$        
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$/KM 2,04R$            

Zipax Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
Rua José Carlos de Carvalho, 4-17 - Jd. Solange - Bauru/SP - CEP 17.054-120

vendas@zipax.com.br

O
Pínus pode ser atacado
por diversas pragas, des-

tacando-se dentre elas as formi-
gas. Sendo as principais formigas
cortadeiras, as saúvas (Atta spp.)
e os quenquéns (Acromyrmex
spp.). São herbívoros dominantes
na Região Neotropical, consumin-
do mais vegetação do que qual-
quer outro grupo animal, incluin-
do-se os mamíferos. Elas atacam
quase todas as espécies de plan-
tas cultivadas, podendo causar
desfolha total e até a morte, tan-
to de mudas, quanto de árvores
adultas. Existem estudos que es-
timam que a quantidade de folhas
de árvores necessárias para
abastecer um sauveiro por um
ano corresponde às de 86 árvo-
res de Eucaliptos ou 161 de Pi-
nus. Os maiores prejuízos ocor-
rem nos dois primeiros anos
após o plantio, podendo causar a
mortalidade das plantas.

Identificação
A identificação das formigas é

baseada na forma das operárias:
As operárias da saúva vari-

am de tamanho, de 12 a 15 mm
de comprimento, apresentam
três pares de espinhos dorsais
e seus ninhos podem atingir pro-
fundidades de mais de 5 m.

As operárias da quenquém,
com 8 a 10 mm de comprimen-
to, apresentam cinco pares de
espinhos no tórax.

Os sauveiros novos podem
ser localizados pelos montícu-

PRAGAS FLORESTAIS:
FORMIGAS CORTADEIRAS EM

PLANTIOS DE PINUS
O mandato da atual direto-

ria da ARESB ira até dezem-
bro/2008.

No dia 20 de novembro reali-
zaremos eleições da nova direto-
ria, nesta oportunidade trataremos
do seguinte assunto:

" Eleição dos Membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal

A instalação da Assembléia
Geral Ordinária se dará com a
presença de 50% mais um dos
sócios, com direto a voto (1ª cha-
mada) e uma hora depois (2ª cha-
mada), com a presença de qual-
quer número de sócios com di-
reito a voto.

Só podem ser votados ou vo-
tar os sócios regularmente inscri-

ELEIÇÕES ARESB
tos nos quadros sociais que esti-
verem quites com suas obriga-
ções, incluindo entre elas o pa-
gamento das contribuições men-
sais. Para evitar atropelos de úl-
tima hora solicitamos aos asso-
ciados que quitem suas contribui-
ções, inclusive a que se vence no
referido mês.

O sócio regulamente inscrito
e quites poderá representar ou-
tros associados, também regu-
lamente inscritos e quites, por
procuração regular, na Assem-
bléia Geral.

Para qualquer esclarecimen-
to entrar em contato com nossa
associação pelo telefone (14)
3732-3353, com Srtª Bárbara.

los formados de grânulos de
terra solta e amontoados ao re-
dor dos olheiros iniciais. Em
colônias de quenquéns, os ni-
nhos podem, ou não, ser for-
mados por um monte de terra
solta, saliente sobre a panela
de fungo, entre as raízes das
árvores, sob os entulhos ou fo-
lhas, podendo ser escavados
e destruídos.

Manejo da Praga
 O manejo integrado de for-

migas, pode ser implementado
mediante controle químico. Este
envolve o uso de formicida nas
seguintes formulações:

-isca granulada, podendo ser
utilizadas  diretamente no solo
ou em portas-isca.

-pó, aplicado com polvilha-
deira, contra formigas que faz ni-
nhos pouco profundos;

-solução concentrada (termo-
nebulígenos), recomendada con-
tra saúvas, é aplicada diretamen-
te nos olheiros, por meio de um
termonebulizador.

O controle deve ter inicio pre-
ferencialmente nas fases de cres-
cimento e maturação da floresta,
se possível antes mesmo do pre-
paro do solo para o plantio, pois
o revolvimento do solo no caso de
quenquéns poderá multiplicar o
número de colônias.

Ricardo O.  Antunes JR
(roantunesjr@hotmail.com).
Estagiário do Laboratório de Maquinas e
Engenharia da Madeira ESALQ/USP.


