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ma aula sobre a Resinagem
no Brasil foi realizada no dia

17/Maio das 14hs às 17hs para os
alunos de Engenharia Florestal da
ESALQ/USP. O convite foi realiza-
do pelo Prof. José Brito a Marcelo
Cunha, atual presidente da ARESB.
A aula foi realizada via Zoom e
transmitida ao vivo para o Facebook
da ARESB, onde está disponível no
Facebook.com/aresb.avare.

Na palestra foram explanados
vários temas sobre a resinagem:
histórico do pinus no Brasil, resina
e derivados, operações e manejo,
ferramentas, EPI, gestão, fábricas,
breu e terebintina, mercado, análi-
se swot da resinagem, sistema fe-
chado (furos), atividades da ARESB,
plantio, utilização da madeira e
melhores explicações do GAP IV.

Aproveito esse momento para
citar a alteração realizada pela di-
retoria em relação ao nome GEP
(Grupo de Empresas Participan-
tes), onde já tivemos 3 edições,
para GAP (Grupo de Apoio a Pes-
quisa) que pretendemos desenvol-
ver a 4ª edição em 2021. Para es-
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sas pesquisas os projetos selecio-
nados foram o aplicativo de resina-
gem, sistema fechado, plantio e
adubação de pinus e um laborató-
rio para análises da resina, que em
breve traremos mais detalhes e fa-
remos o lançamento no 1º Encon-
tro Virtual 3D de Pine Chemicals,
que será realizado entre dias 6 a 8/
Julho, das 8hs às 18hs.

Também foram convidados para
a palestra os Engenheiros Flores-
tais Orlando Freire, Mauro Vieira e
Kaline Gomes, que compartilharam
suas experiências, projetos, oportu-
nidades e diversos temas para os
alunos da ESALQ, que na grande
maioria das matérias e conteúdos
durante a graduação são direciona-
dos a área de eucalipto.

Além dos alunos, uma grande
participação de diversos interessa-
dos acompanhou a aula que até dia
26/Maio tiveram 1610 visualizações,
possibilitando assim os assuntos da
resinagem serem difundidos aos in-
teressados da classe.

Agradecemos pela oportunidade.
Saúde e Sucesso!
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COMO O SETOR DE BASE FLORESTAL SE
AUTOMATIZOU NOS ULTIMOS ANOS

nítido que após a revolu-
ção industrial a tecnologia

vem se desenvolvendo em um
ritmo cada vez mais acelerado,
e isso tem influenciado positiva-
mente todos os setores indus-
triais com aumento de produtivi-
dade, automação de processos
e uso mais eficiente de recursos.

Com o setor de base florestal
não poderia ser diferente, cada dia
que se passa surgem novas tec-
nologias que auxiliam na transfor-
mação do setor em uma cadeia
de produção mais eficiente desde
a produção das mudas que serão
plantadas em campo até a entre-
ga do produto final ao cliente.

A automação dos processos
no campo é de suma importância
para garantir maior aproveitamen-
to dos recursos, padronização dos
produtos advindos da floresta e
garantir maior segurança aos en-
volvidos nas atividades. Um gran-
de exemplo que podemos citar é
a colheita florestal semimecaniza-
da, que é realizada pelo operador
de motosserra, dentro de todas as
atividades do setor sabe-se que
essa é a operação com maior
ocorrência de acidentes.

Com a chegada da colheita
mecanizada esses acidentes
podem ser drasticamente redu-
zidos além de gerar melhores
condições de ergonomia para o
operador e aumento expressivo
de capacidade produtiva. Salvo
em situações em que é inviável
a utilização de máquinas de co-
lheita como terrenos acidenta-
dos, onde a declividade não per-
mite o tráfego das mesmas.

O início do ciclo de produção
florestal se dá na produção das
mudas que serão plantadas em
campo, essa etapa se dá em vi-
veiros que produzem as mudas
dando atenção especial para qua-
lidade no aspecto vegetativo e fi-
tossanitário das mesmas. Os vi-
veiros de grandes empresas de

É

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. 5.996,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 5.926,00R$    
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$/KM 3,64R$            

base florestal que tem sua produ-
ção verticalizada já contam com
um certo nível de automação de-
vido à produção em larga escala
que compensa o investimento
atrelado a tecnologia envolvida.

Nas operações de preparo do
solo florestal o setor até pouco
tempo contava com maquinári-
os agrícolas adaptados para as
operações florestais, situação
que vem mudando nos últimos
anos com o desenvolvimento de
destocadores e subsoladores
exclusivos para utilização em so-
los florestais.

A operação de plantio de mu-
das que por muito tempo foi feita
de forma manual ou semimeca-
nizada agora já pode ser total-
mente automatizada com planta-
doras lançadas no mercado.

O monitoramento dos planti-
os que antes era feito através de
vistorias hoje já pode ser auto-
matizado com o auxílio de dro-
nes e imagens de satélite que
vem revolucionando o manejo flo-
restal. A aplicação dos drones no
campo tem sido cada vez mais
explorada devido à versatilidade
dessa ferramenta, os mesmos
têm sido usados até para apli-
cação de defensivos agrícolas re-
duzindo o risco de contaminação
dos colaboradores responsáveis
pela aplicação. Mais uma vez a
automatização se provando ali-
ada da segurança no campo.

Para execução de inventári-
os florestais onde antes era ne-
cessário, montagem de muitas
parcelas em campo, cubagem ri-
gorosa e posterior rodagem dos
dados, hoje já temos estudos na
área para que esse procedimen-
to possa ser reduzido com o au-
xílio de tecnologias de sensoria-
mento remoto, como o LIDAR (Li-
ght Detection and Ranging), para
determinação dos parâmetros
de volumetria dos talhões atra-
vés do processamento dos da-

dos coletados em conjunto,
por softwares especializados.

Como podemos perceber
cada vez mais as atividades vêm
sendo aprimoradas com novas
tecnologias e vêm sendo gera-
dos novos dados para acompa-
nhamento da qualidade dos
plantios. Com isso é necessá-
rio sempre um melhor cuidado
para que não haja perdas des-
se volume de dados e as ativi-
dades não sejam prejudicadas.
Uma alternativa para evitar es-
ses imprevistos é a adoção
de softwares de recuperação de
dados. É possível encontrar di-
versos deles no mercado, gra-
tuitos e pagos.

O futuro que se espera para
as máquinas de colheita flores-
tal é adoção de sistemas de pi-
loto automático assim como nas
máquinas de preparo de solo e
plantio. Além disso, já vem sen-
do desenvolvidos sistemas capa-
zes de selecionar parte do fuste
das árvores para cada fim no
momento do corte. Como a utili-
zação da base do fuste, que pos-
sui maior diâmetro, para serra-

ria e o restante sendo direciona-
do como matéria-prima em in-
dústrias que não exigem um
maior diâmetro como produção
de celulose e carvão vegetal.

Unindo todo esse grau de au-
tomação de processos em toda
a cadeia produtiva, desde a pro-
dução de mudas até a entrega do
produto final em seu destino, com
tecnologia de conectividade en-
tre as etapas, o setor florestal
tende a acompanhar a quarta re-
volução industrial sendo compa-
rado a indústria 4.0, com o termo
floresta 4.0 ou silvicultura 4.0.

Em um futuro próximo com a
interconexão entre os processos,
através da digitalização das infor-
mações e processamento por um
sistema desenvolvido de Big
Data, toda a cadeia produtiva po-
derá ser analisada em um pano-
rama integrado gerando maior
valor ao produto final, e ainda pos-
sibilitando uma melhor previsibi-
lidade da produção que irá facili-
tar nas tomadas de decisões dos
gestores das empresas.

* Fonte: Celulose Online


