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Mudanças estruturais no se-
tor de resina de pinus têm ocor-
rido na última década devido prin-
cipalmente à rápida queda na
produção de resina de pinus na
China,  líder desde os anos 90.
Em 2006 e 2007, a produção de
breu chines atingiu 800.000 to-
neladas métricas / ano. Em
2020, eram apenas 320.000 to-
neladas métricas. Esta queda
gera oportunidades aos outros
países produtores.

Nos últimos cento e cinquen-
ta anos, a liderança na produção
de resina de pinus passou da
França para os EUA, depois para
Portugal e Espanha, e finalmen-
te se posicionar na China. A cada
quatro ou cinco décadas, a resi-
nagem encontrava um porto para
se ancorar. Hoje, a questão que
se coloca é: Brasil e Argentina
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Resinagem de pinus uma técnica centenária, hoje moderna e sustentável!

podem assumir a liderança nas
próximas décadas, baseados
em uma técnica de resinagem
moderna e sustentável?

Além das mudanças estrutu-
rais, 2020 foi um desafio por cau-
sa da pandemia global. Ainda
que a vacinação global traga es-
perança, ainda viveremos, na
maior parte do mundo, tempos
de distanciamento social duran-
te 2021.

Vamos nos unir virtualmente
neste evento de três dias e ana-
lisar a situação global do negó-
cio dos Pine Chemicals, sua
sustentabilidade diante das téc-
nicas de produção utilizadas e a
ciência atrás delas.

Link: https://
alexcunningham.com.br/2021-1-
ev3dbpc-pt/ 

A utilização de fertilizantes
na cultura do pinus vem ganhan-
do cada vez mais adeptos. Re-
centemente, o pesquisador Mau-
ro Valdir Schumacher relatou al-
guns experimentos feitos na
Região Sul, que comprovaram o
implemento no volume de madei-
ra produzida em plantações que

ADUBAÇÃO NOS PLANTIOS DE PINUS
receberam adubação.

Um experimento com redu-
ção de chuva, feito com Pinus
taeda no município de Telêmaco
Borba/PR, mostrou um cresci-
mento de até 23% em árvores
com oito anos de idade, que fo-
ram adubadas. A pesquisa e ou-
tros experimentos foram apre-

sentados por Schumacher duran-
te o lançamento do livro “Quali-
dade do Solo em Plantações de
Pinus no Sul do Brasil”, da edi-
tora Appris.

A publicação de 151 páginas
é resultado de estudos dos pes-
quisadores Eleandro José Brun,
Flávia Gizele König Brun, Evan-

dro Alcir Meyer, Peter Trueby e
Mauro Valdir Schumacher. “Te-
mos muito ainda para aprender
sobre pinus. Este livro contribui
e traz informações para enten-
dermos a silvicultura do pinus”,
reforça Schumacher

* Fonte: Lignum Latin America
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SETOR DE ÁRVORES CULTIVADAS PLANTA
1 MILHÃO DE ÁRVORES POR DIA

Ibá completa sete anos,
mostrando a

essencialidade dos
produtos fabricados

pelo setor e reforçando
seu objetivo de

aproximação com os
brasileiros

Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá), associação

que reúne a cadeia produtiva de
árvores plantadas, do campo à
indústria, completou 7 anos no
mês de abril. Entre os principais
objetivos da associação estão o
trabalho ativo para alinhar as em-
presas associadas no mais ele-
vado patamar de ciência, tecno-
logia e responsabilidade socio-
ambiental e atuar para que os
brasileiros conheçam o setor,
que entrega produtos essenciais
para o dia a dia de todos. Para
iluminar esta discussão, a enti-
dade realizou um levantamento
do volume de árvores para fins
industriais plantadas por dia, que
chegou à marca de 1 milhão de
novas mudas cultivadas diaria-
mente.

Trata-se de um número mui-

A

to significativo, uma vez que
as árvores são responsáveis
por remover e estocar CO2, um
dos gases do efeito estufa,
que causa graves problemas
climáticos. Os produtos gera-
dos a partir do pinus, do euca-
lipto e outras espécies planta-
das para fins industriais esto-
cam carbono.

A celulose nacional chega às
mãos de milhões de pessoas em
todo o planeta em diversos pro-
dutos como, livros, tecidos de
viscose, papéis higiênicos, em-
balagens, etc. Das árvores culti-
vadas também são produzidos
fraldas, pisos móveis, paletes,
caixotarias, desinfetantes, aro-
matizantes, espessantes, sol-
ventes, vernizes, colas, borracha
sintética, etc.

Essas árvores são verdadei-
ras biorefinarias. Quase tudo o
que é hoje feito a partir dos ma-
teriais fósseis poderá ser feito a
partir dos frutos desse cultivo,
atendendo a demanda do consu-
midor que exige produtos sus-
tentáveis e com rastreabilidade.
A celulose microfibrilada, por
exemplo, é uma fonte para no-
vos tecidos, que demandam
menos água e componentes quí-
micos em sua produção. Já a

partir da lignina será possível fa-
zer opções verdes de fibra de
carbono.

“Este é um setor que planta,
colhe e replanta árvores. São 1
milhão de árvores plantadas por
dia, fruto de muita ciência e tec-
nologia aplicadas à sustentabili-
dade. Em um momento em que
o Brasil enfrenta um dos piores
cenários de desindustrialização,
temos no setor um case para
provar que investimento em ino-
vação, cuidado com meio ambi-
ente e com pessoas têm suces-
so de mercado, construindo um

HÁ MAIS DE 20 ANOS À DISPOSIÇÃO PARA ORIENTAÇÕES
E ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE RESINAGEM

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

Telefones (15) 3355-0740 - Celular (15) 99640-0740 – e-mail: florestalmeneghel@uol.com.br

passado, presente e futuro”, afir-
ma Paulo Hartung, presidente da
Indústria Brasileira de Árvores
(Ibá).

Essa agroindústria coloca o
Brasil como referência mundial
e tem uma receita bruta total na
casa de R$ 100 bilhões. As em-
presas no Brasil têm investimen-
tos previstos em expansão de R$
35,5 bilhões até 2023, destina-
dos para florestas, novas fábri-
cas, expansões, tecnologia e
ciência.

Fonte: Celulose Online

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,60R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,80R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,40R$            
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 21,24R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 53,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 35,10R$          
16 ESTRIA V MIL. 54,12R$          
17 ESTRIADOR UNID. 7,00R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,50R$          
19 FARELO DE ARROZ TON. 792,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 77,52R$          
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. 12,00R$          
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 6.652,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 6.572,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 2.432,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 262,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 51,70R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 67,80R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 92,90R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 4,10R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,64R$            


