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pesar de originárias do hemis-
fério Norte, onde diferentes es-

pécies proliferam em terrenos distin-
tos, prosperando tanto em climas su-
bárticos quanto tropicais, as conífe-
ras que compõem o gênero Pinus en-
contraram espaço de destaque no
setor florestal nas mais diversas re-
giões do planeta, e o Brasil um dos
lideres mundiais no setor de flores-
tas plantadas, não é exceção.

Hoje, o país é um dos maiores pro-
dutores de pinus proveniente de flo-
restas plantadas no mundo. No total,
os plantios somam 1,64 milhão de
hectares (18%das florestas plantadas
brasileiras), de acordo com relatório
publicado pela Indústria Brasileira de
Arvores (Ibá) em 2020, 87% das flo-
restas cultivadas de pinus se concen-
tra na região Sul, ranking liderado pelo
estado do Paraná e seguido de San-
ta Catarina, regiões de condições
edafoclimáticas mais similares aque-
las das terras de origem de algumas
das principais espécies de importân-
cia comercial do gênero Pinus, como
o Pinus taeda.

Desde sua introdução, o P. taeda
foi e continua sendo essencial para o
desenvolvimento dos setores flores-
tal e madeireiro do Brasil, especial-
mente na região Sul. Hoje, a madeira

PINUS TAEDA
de pinus tende a tomar o lugar deixa-
do pela madeira proveniente de es-
pécies nativas na construção civil. O
pinus proporciona inúmeros fins de
industrialização, com valor agregado
à madeira, principalmente para a in-
dústria de móveis de madeira maci-
ça, e também abastece as principais
fabricantes de embalagens do país.

O P. taeda é a espécie de pinus
mais plantada no Brasil. Sua ocorrên-
cia natural está concentrada no sul e
sudeste dos Estados Unidos. Arvo-
res adultas de P. taeda podem atin-
gir de 30 a 40 metros de altura, com
acículas de 15 a 20 centímetros e
coloração verde-escura, presentes
em agrupamentos de três. Ainda pos-
sui casca acinzentada com rachadu-
ras características e sementes aladas
de pequeno porte e fácil dispersão.

No Brasil o P. taeda é cultivado
principalmente na região Sul para fins
de produção de celulose de fibra lon-
ga e seus produtos derivados, bem
como abastece as indústrias de ma-
deira serrada e madeira reconstituí-
da. A silvicultura do P. taeda é favore-
cida em regiões com clima fresco,
invernos mais frios e umidade cons-
tante, o que explica sua adaptação e
alta produtividade na região Sul.

Para os produtores e empresas flo-

restais, as principais vantagens de cul-
tivar essa espécie são a ampla dispo-
nibilidade no mercado de sementes e
muitas com melhoramento genético já
mais avançado e sua resistência natu-
ral e invernos mais frios e fenômenos
climáticos como as geadas.

Em termos de desvantagens, des-
taca-se a baixa resistência do P. tae-
da ao desafio de déficit hídrico, que
dificulta seu cultivo em regiões afeta-
das por baixa disponibilidade de
água. Para produtores de resina de
pinus, a produtividade do P. taeda é
inferior ao P. elliottii e outras espéci-
es do gênero. Ainda, suas sementes
de fácil disseminação pelo vento
pode tomar o P. taeda uma espécie
invasora em áreas indesejadas.

Como espécie altamente relevan-
te para a cadeia produtiva da madei-
ra e todas as indústrias que trabalham
com produtos derivados de alto valor
agregado, o P. taeda é um dos focos
da Lignum Latin América, feira volta-
da aos profissionais do segmento in-
dustrial madeireiro e florestal. A Lig-
num traz novidades, tecnológicas e
soluções produtivas para a transfor-
mação, beneficiamento, preserva-
ção, energia, biomassa, uso da ma-
deira e manejo florestal.

* Fonte: B. Florest
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m dos principais mo-
tivos da Lignum Latin Ame-

rica ser realizada na região de
Curitiba é a proximidade com os
maciços florestais de pinus e
com os grandes complexos da
cadeia produtiva da madeira.

De acordo com o Estudo
Setorial da Apre (Associação
Paranaense de Empresas de

REGIÃO SUL É RESPONSAVEL POR QUASE 100%
DAS EXPORTAÇÕES DE SERRADO DE PINUS

Base Florestal), lançado no fim
do ano passado, a região Sul é
sozinha responsável por 97%
das exportações de serrado de
pinus do Brasil. Santa Catarina
é o estado que mais exporta,
(44,6%), seguido pelo Paraná
(37,4%) e Rio Grande do Sul
(15%). Outros 2,5% são origina-
dos no estado de São Paulo.
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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. 4.934,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 4.873,00R$    
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$/KM 3,31R$            
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Ainda segundo o estudo pu-
blicado pela Apre, o Paraná foi o
maior produtor de toras do Brasil
em 2019, sendo responsável por
uma produção de 30 milhões de
metros cúbicos, o que represen-
tou 22,9% da produção nacional.

“Com base nos dados apre-
sentados no Estudo Setorial da
Apre, confirmamos que o setor flo-

restal é um setor que está de olho
no futuro, pois une tecnologia e
pessoas para gerar crescimento
econômico e desenvolvimento so-
cioambiental, além de soluções
para a nova economia, que foca
também em colaboração, justiça
e nos impactos das atividades hu-
manas.” afirma o presidente da
Apre, Álvaro Scheffer Junior.

A Sirex noctilio, também co-
nhecida como Vespa-da-Madei-
ra, é uma praga que ataca prefe-
rencialmente plantações de pi-
nus sem manejo. A vespa

deposita os ovos no tronco da
árvore, causando apodrecimen-
to. Copa amarelada e respingos
de resina no tronco são indícios
de infestação.

Identificadas essas caracte-
rísticas, a CIDASC ou Epagri
mais próxima deve ser comuni-
cada imediatamente.

A prevenção da Vespa-da-
Madeira é feita através de con-
trole biológico e instalação de
árvores armadilhas, nas quais é
inoculada uma solução em gel
com nematóides, tornando as
vespas inférteis e impedindo a
proliferação.

ACR INICIA AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA VESPA-DA-MADEIRA
Praga atinge exclusivamente culturas de Pinus.

A participação de todas as
empresas de base florestal e dos
produtores independentes de pi-
nus, com a utilização de nema-
tóides, é fundamental para o su-
cesso no controle da Vespa-da-
Madeira.

A Embrapa Florestas comu-
nicou que o primeiro envio de do-
ses de nematoides será em 16
de março. No dia 17 elas já es-
tarão disponíveis para aquisição
em Santa Catarina, por meio da
Associação Catarinense de
Empresas Florestais (ACR).

A associação pede que os
pedidos sejam formalizados o
mais breve possível, para que o
fornecedor tenha tempo hábil de
programar a produção e despa-
cho do material. A data limite para
este primeiro lote é 11 de março.

Os pedidos à ACR devem ser
feitos com o gerente técnico Bru-
no Ferreira, pelo telefone (049)

3251-7306; WhatsApp (49)
99156-0675

* Fonte: Celulose Online


