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rimeiramente, o que seria um povoa-
mento florestal? É uma parte da flo-

resta que se distingue evidentemente do res-
to da mesma, por causa da sua particular
estrutura e composição das espécies arbó-
reas.

A implantação de um povoamento flores-
tal é considerada de alta relevância para o
sucesso de um plantio. São consideradas
como atividades de implantação desde o
preparo do solo até o final dos tratos cultu-
rais destinados a favorecer o desenvolvimen-
to adequado da floresta. Antes da realiza-
ção dessas atividades, é necessário efetuar
um planejamento confiável por meio de um
diagnóstico da área, definição dos objetivos
e a escolha dos procedimentos técnicos, que
venham a definir como será implantado o
povoamento.

O diagnóstico da área representa a pri-
meira atividade a ser realizada, onde serão
levantadas e analisadas as informações so-

COMO É FEITO UM POVOAMENTO FLORESTAL?
P bre a área, como a existência de mapas pla-

nialtimétricos, o histórico da área, aspectos
socioeconômicos da região, características
de clima, relevo, vegetação e tipos de so-
los, a existência e a qualidade da malha vi-
ária, assim como a documentação do imó-
vel rural, se está em dia frente à legislação
municipal, estadual e federal.

Após o diagnóstico da área, determinam-
se os objetivos e a finalidade do plantio, nes-
sa etapa, define-se a espécie a ser utiliza-
da, a partir de uma análise dos aspectos
ecológicos e econômicos da região. Em re-
lação aos aspectos ecológicos, pode-se
considerar como fatores determinantes o
comportamento da espécie relacionada com
características edafoclimáticas e mercado
consumidor. A forma do tronco e copa, ca-
racterísticas da madeira, volume médio in-
dividual, quantidade e diâmetro dos galhos,
a análise de povoamentos da mesma espé-
cie na região e da presença de zoneamen-

tos ecológicos na região, são algumas das
características a serem analisadas. Os as-
pectos econômicos levantados são taxa in-
terna de retorno (TIR), valor presente líquido
(VPL), razão custo/benefício e capital dis-
ponível, além do conhecimento da demanda
de mercado e finalidade da madeira na re-
gião. A partir desta análise podem-se deter-
minar as espécies e as potenciais finalida-
des do plantio.

Após as duas etapas anteriormente apre-
sentadas, determina-se como serão realiza-
dos os procedimentos técnicos, a metodo-
logia e os equipamentos que virão a ser uti-
lizados na rede viária, preparo de solo, es-
paçamento, plantio, manutenção, poda e
desbaste. Tendo como resultado um crono-
grama das atividades que virão a serem rea-
lizadas ao longo do ciclo da floresta e uma
gestão mais eficiente.

* Fonte: Flora Jr.
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RESINAGEM DE PINUS NO BRASIL
A versatilidade do pinus vai além da pro-

dução de madeira. Um derivado da árvore é
a resina. Extraída pelo processo de resina-
gem, é utilizada como matéria-prima para
um setor industrial bastante diversificado. Os
dois principais componentes da resina; o
breu e a terebintina são insumos usados em
vários produtos. O breu, devido a sua propri-
edade adesiva, é útil principalmente na fa-
bricação de adesivos, ceras, tintas e verni-
zes. Já a terebintina, um solvente orgânico
que tem aroma intenso e característico, é
utilizada na fabricação de óleos essenciais

para perfumaria, cosméticos, produtos de
higiene pessoal e limpeza.

A principal espécie de pinus utilizada na
produção de resina no Brasil é o Pinus elli-
ottii, espécie subtropical e adaptada às re-
giões mais frias, introduzido principalmente
entre o Sul de São Paulo e o Rio Grande do
Sul. Existem também os Pinus tropicais,
que se desenvolvem bem em regiões mais
quentes, plantados em sua maioria em Mi-
nas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins
e Rondônia.

As áreas plantadas com pinus que tem

por finalidade a extração de resina seguem
alguns padrões, como a seleção das semen-
tes e o espaçamento entre as árvores. O
melhoramento genético permite o desenvol-
vimento de árvores que produzem maior
quantidade de resina, cada vez mais cedo.
A distância entre as mudas, que deve ser de
pelo menos três metros, influencia na cap-
tação de água, luz e nutrientes, reduzindo a
mortalidade do povoamento e melhorando o
desenvolvimento individual das árvores, o
Brasil tem um dos melhores rendimentos na
produção de resina.
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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. 2.926,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.835,00R$    
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$/KM 3,31R$            
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Empresa especializada em pesquisas e desenvolvimento de pasta estimulante
para extração de goma resina, tanto para o sistema de resinagem convencional

como para o sistema fechado.

Comercializa todo o material necessário para resinagem,
estimulantes, saquinhos, extriadores, bisnagas, EPIs
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O mandato da atual diretoria
da ARESB ira até dezembro/
2020

No dia 26 de novembro de
2020 realizaremos eleições da
nova diretoria.

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

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

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

ELEIÇÕES ARESB
critos nos quadros sociais que
estiverem quites com suas obri-
gações, incluindo entre elas o
pagamento das contribuições
mensais. Para evitar atropelos de
última hora solicitamos aos as-
sociados que quitem suas con-
tribuições, inclusive a que se
vence no referido mês.

O sócio regularmente inscri-
to e quites poderá representar
outros associados, também re-
gularmente inscrito e quites, por
procuração regular, na Assem-
bleia Geral.

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


