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lá amigos da resinagem, agrade-
cemos por mais um ano que está

se finalizando e pela produção de resi-
na no Brasil que se encontra em con-
tínuo crescimento. Nesse atípico e
desafiador ano de 2020, que junto com
a pandemia trouxe situações comple-
xas que serviram para aprendizados
de todos, tivemos a felicidade de po-
dermos como produtores rurais e em-
presários darmos continuidade normal
em nossas atividades. Os funcionári-
os rurais puderam desempenhar seus
trabalhos, assim como a logística dos
fretes, empresas, indústrias e expor-
tação marítima continuaram sua roti-
na ativa de processos de produção.

Tivemos o Congresso Online de Re-
sinagem, realizado entre dias 14 a 17
de setembro, como 16hs de conteúdos
especializados, transmitido pelo Zoom
e Facebook que alcançou 22.340 pes-
soas em 4 dias.

ARESB 2020
O Agradecemos a parceria com os

professores e alunos da FAIT, pesqui-
sadores, palestrantes e consultores
que trouxeram suas expertises nos di-
versos assuntos de resinagem.

Um gráfico que me chamou atenção
foi que nos últimos 5 anos a China bai-
xou pela metade sua produção de qua-
se 1 milhão de toneladas resina/ano
para 500 mil toneladas resina/ano, e o
Brasil duplicou sua produção de 100 mil
toneladas resina/ano para 200 mil to-
neladas resina/ano. Foi detalhado tam-
bém o Brasil como principal exportador
de breu e terebintina do mundo.

Para 2021, já estamos estruturando
para março ou abril o II Congresso On-
line Resinagem, buscando parcerias e
palestrantes da Europa e países da
América do Sul; também para esse
novo ano pretendemos dar andamento
no GEP IV, onde já estamos em reuni-
ões com doutores, cientistas, profes-
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sores, produtores e empresas para ava-
liar as melhores pesquisas a serem re-
alizadas nos próximos anos, entre elas:
aplicativos com vídeos de todo manejo
de resinagem incluindo tirar fotos dos
painéis para avaliação da efetividade da
pasta estimulante, pesquisar o sistema
fechado e variáveis, possível testes
com adubação em áreas existentes e
até realizar novos plantios com diver-
sos testes possíveis.

Nosso grande desafio atual é obter
a participação de mais produtores e
parceiros na ARESB.

Buscamos mais associados para
melhor fortalecimento da classe e de-
senvolvimento. Conto com vocês em
nossa Associação!

Que Deus continue em 2021 aben-
çoando e protegendo a Resinagem no
Brasil!!! Feliz 2021 a todos.

* Marcelo Cunha – Presidente ARESB

Prezados associados e colaborado-
res este foi um ano muito diferente, a
paciência para enfrenta-lo inclui a ca-
pacidade de persistir, de esperar sem
desanimar, mas o mais importante é
refletir sobre os acontecimentos, a jor-
nada do dia-a-dia e, concluir ao final,

BOAS FESTAS E FELIZ 2021
que tivemos um saldo de crescimento
e aprendizado.

Vamos iniciar mais um ano, com a
certeza que nossa associação se for-
talece a cada dia, continuaremos a luta
pelo desenvolvimento e pelo o fortale-
cimento de nossa atividade.

Agradecemos a todos por um ano de
cooperação, confiança e dedicação.

Que em 2021 possamos comparti-
lhar coisas boas e crescendo diante de
todos os desafios!

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!
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uando pensamos em flo-
restas e matas nativas, o

Brasil tem a maior área de prote-
ção ambiental do mundo – 66,3%
do território brasileiro são cober-
tos por áreas verdes. E como fica
essa preservação? O BMV (Bra-
sil Mata Viva), que foi criado 2007
por um grupo de líderes, assumiu
a missão de gerar e desenvolver
soluções em sustentabilidade por
meio de uma metodologia que
gera Crédito de Floresta para o
produtor que preserva a sua área
e, por outro lado, dá oportunida-
de para as empresas serem cer-
tificadas e garantirem a sua res-
ponsabilidade sócio ambiental,
por meio do Selo Sustentabilida-
de Tesouro Verde.

Essa metodologia criada tem
como base o PSA (Pagamentos
por Serviços Ambientais), que gera
como produto o Crédito de Flores-
ta. De um lado, o produtor rural, do
outro, empresas que querem con-
tribuir com a preservação ambien-
tal. Com isso, os dois lados assu-
mem o compromisso de preserva-
ção, gerando os créditos, que são
adquiridos por essas empresas ou
pessoas. Hoje, o BMV conta com
uma área de vegetação preserva-
da de 5.486.842.105,26 m², apro-
ximadamente 768.465 campos de
futebol.

“BMV é um Standard de con-

INVESTIR NAS FLORESTAS É OLHAR
PARA O FUTURO

servação de florestas nativas e
desenvolvimento econômico sus-
tentável das comunidades rurais
locais. Nosso protocolo envolve
processos de validação, verifica-
ção, custodia e registro por enti-
dades independentes de credi-
bilidade internacional. Ele é apli-
cado tanto para áreas públicas
quanto privadas, e os ativos ori-
ginados já compõem patrimônio
de fundos de investimento, bem
como patrimônios de governos,
demonstrado na Secretaria do
Tesouro Nacional”, explica a
CEO do grupo, Maria Tereza
Umbelino.

Ainda de acordo com Maria
Tereza, o programa Tesouro Ver-
de é a adesão pelos governos ao
mecanismo mais eficiente e se-
guro de PSA, que envolve tam-
bém a instituição de políticas
públicas de estímulo à conser-
vação de florestas. “É operacio-
nalizado pela plataforma de oferta
dos ativos públicos e privados,
para compensação da pegada
ecológica das empresas e certi-
ficadas pelo Selo Sustentabilida-
de Tesouro Verde”.

O Selo de Sustentabilidade
digital é uma forma inteligente de
demonstrar boas práticas em
sustentabilidade ambiental para
o mundo com baixo custo, aces-
sível a todos. Com a utilização

da plataforma digital: https://
www.plataformatesouroverde.com.br,
as empresas obtêm o Selo por
atenderem ao Protocolo de Com-
pensação Sustentável ESG
BMV. Esse protocolo qualifica-
as por compensarem sua pega-
da ecológica que contém o im-
pacto de emissões de gases de
efeito estufa, utilização hídrica,
biodiversidade com a promoção
da proteção de florestas.

“Somos um mecanismo de
proteção e conservação dos reser-
vatórios, em conformidade com o
Acordo de Paris. O BMV Standard
assim como o Tesouro Verde pode

ser aplicado globalmente”, com-
pleta Maria Tereza, e finaliza: “A
Floresta Amazônica Brasileira,
sendo a maior floresta tropical do
mundo, é um dos principais reser-
vatórios de carbono. No Brasil,
temos um superávit na atividade
de conservação das florestas na-
tivas e somos um exemplo mun-
dial. Portanto, é necessário o en-
gajamento da sociedade para que
adotem políticas de sustentabili-
dade em suas atividades. Temos
o potencial de serem os maiores
fornecedores de serviços ecossis-
têmicos para mundo”.

* Fonte: Celulose Online
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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. 4.668,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 4.606,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 2.211,30R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 235,80R$        
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$/KM 3,31R$            


