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

AGOSTO - 2020 - EDIÇÃO 246

lá amigos da resinagem, agradeço pela
oportunidade de apresentar a vocês o

Congresso Online Resinagem que será rea-
lizado agora nesse mês, entre os dias 14 a
17 de setembro (Segunda a Quinta-Feira),
das 18hs às 22hs, via ferramenta de reunião
ZOOM e transmitido ao vivo para o Facebook
ARESB (facebook.com/aresb.avare).

Temos a oportunidade de compartilhar
informações sobre os mais variados con-
teúdos sobre a Resinagem no Brasil e Mun-
do. Foram convidados especialistas e tere-
mos diversos temas como histórico da re-
sinagem, viveiros de mudas, pastas estimu-
lantes utilizadas, doenças e pragas no pi-
nus, sistema fechado (furos), tecnologia e
aplicativos em resinagem, métodos de des-

CONGRESSO ONLINE RESINAGEM – ARESB 2020

O

ELEIÇÕES
ARESB

O mandato da atual diretoria da ARESB
ira até dezembro/2020

. No dia 19 de novembro de 2020, reali-
zaremos eleições da nova diretoria.

·Eleição dos Membros da Diretoria, do
Conselho Fiscal e Suplentes

A instalação da Assembleia Geral Ordi-
nária se dará com a presença de 50% mais
um dos sócios, com direito a voto (1ª cha-
mada) e uma hora depois (2ª chamada),
com a presença de qualquer número de
sócios com direito a voto.

Só podem ser votados ou votar os sóci-
os regularmente inscritos nos quadros so-
ciais que estiverem quites com suas obri-
gações, incluindo entre elas o pagamento
das contribuições mensais. Para evitar atro-
pelos de última hora solicitamos aos asso-
ciados que quitem suas contribuições, in-
clusive a que se vence no referido mês.

O sócio regularmente inscrito e quites
poderá representar outros associados, tam-
bém regularmente inscritos e quites, por
procuração regular, na Assembleia Geral.

Para qualquer esclarecimento entrar em
contato com nossa associação pelo telefo-
ne (14) 3732-3353, com Srtª Bárbara.

contos na resina, mercado, valores e ten-
dências mundiais, entre outros.

Em parceria com a FAIT (Faculdade de Ita-
peva/SP) conseguimos diversos professores
e alunos que apresentarão suas pesquisas e
estudos realizados nos últimos anos. Também
convidamos palestrantes especialistas que nos
repassarão sua expertise no assunto.

Aproveite essa oportunidade para divulgar sua
empresa, entre em contato com nossa secretária
e obtenha mais informações. Temos valores bem
acessíveis. (Bárbara – (14) 99717-9919).

Contamos com sua presença nesse
evento que vai nos atualizar sobre os diver-
sos aspectos da resinagem de pinus. Saú-
de e Sucesso!
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O óleo resina é considerado
uma substância transparente e
pegajosa, que não é seiva; é um
óleo porque não se dissolve em
água, mas é solúvel em álcool,
em óleos essenciais e em óle-
os gordurosos. Ele se exteriori-
za mediante a retirada da cas-
ca de uma árvore. É considera-
do um metabólico secundário
que apenas protege as árvores
na sua cicatrização contra inse-
tos e fungos.

A produção de óleo resina
em árvore viva é operação qua-
se toda manual e seu custo ain-
da é viável no Brasil, mas não é
praticado em muitos países de-
senvolvidos. O preço tem gran-
des oscilações em função do
mercado mundial, no entanto,
atualmente é uma atividade al-
tamente rentável.

A atividade resineira, iniciada
comercialmente na década de
1970, passou pelos mais diferen-
tes tipos de técnicas e utilização
de materiais no processo de ex-
sudação. Considera-se que a
introdução comercial da resina-
gem de pinus tropicais na déca-
da de 1990 foi a que mais propi-
ciou inovações técnicas de resi-

nagem em resinas cristalizadas,
que possuem baixa concentra-
ção de terebintina e difícil manu-
seio. O Brasil é lugar onde se
utilizam métodos mais modernos
no processo de colheita do óleo,
que tem grande potencial de uti-
lização nos mais variados seto-
res da indústria, como celulose
e papel, chapas de aglomerado,
MDF, laminados, pallets, serra-
rias e biomassa para produção
de energia e outros.

O pinus é uma árvore rústi-
ca, que se desenvolve bem até
em áreas de baixa fertilidade.
Atualmente, é uma opção viável
e certa para que pequenos agri-
cultores façam consorciações,
que podem render produtivida-
de perene à sua propriedade.

Em uma plantação de pinus
com espaçamento de 3x3m,
com oito anos é possível resi-
nar uma árvore em três painéis
de quatro anos cada um, resul-
tando em 12 anos de resina-
gem, produzindo em média 3,5/
kg de óleo resina por ano.

Cada árvore com uma vida
útil de resinagem de 12 anos e,
com corte raso aos 20 anos,
produz uma receita no corte fi-

nal de 0,85mst (metros esté-
reis). Hoje, o plantio de floresta
de pinus é mais simples, mais
barato e produz mais receita do
que o eucalipto. Toda produção
brasileira de óleo resina é co-
mercializada, uma parte no mer-
cado interno e o excedente para
exportação.

Nos dias atuais, o mercado
mundial tem um consumo que
possibilita ao Brasil dobrar sua
produção. A grande importância
do setor resineiro no Brasil leva

a que se implante novas flores-
tas, pois as antigas foram redu-
zidas depois do boom do euca-
lipto em algumas regiões do
País. É preciso também que se
utilizem sementes selecionadas
de pomares clonais, para pro-
dução de óleo resina, que farão
com que a produtividade torne
o País ainda competitivo no
mercado mundial.

* Fonte: Engº florestal

Osvaldo de Souza Lima

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,40R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,50R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,00R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 9,44R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 17,17R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 16,28R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 39,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 COLETA TB 20,02R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 50,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 33,12R$          
16 ESTRIA V MIL. 51,06R$          
17 ESTRIADOR UNID. 6,50R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,00R$          
19 FARELO DE ARROZ TON. 720,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 73,14R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,00R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,60R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
32 RASPADORES UNID. 11,00R$          
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.432,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.395,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.890,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 200,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 47,00R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 61,64R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 84,54R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,74R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,31R$            


