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D e acordo com os pesquisa-
dores, a boa notícia é que a

resina se decompõe mais rápido do
que o plástico, derivado de petróleo,
utilizado atualmente. A resina, alter-
nativa para substituir o petróleo, tam-
bém é muito usada na indústria far-
macêutica e em aplicações de cons-
trução. Na Espanha, cerca de 95%
de sua extração ocorre em cidades
como León e Castilla. Daí vem a im-
portância de manter essas flores-
tas ancestrais conservadas.

De acordo com os pesquisa-
dores, caso o governo espanhol
prestasse mais atenção à essa
atividade, que pode substituir o
petróleo, os produtores poderiam
trabalhar durante todo o ano nas
montanhas. Sendo assim, os jo-
vens também poderiam voltar à

PESQUISADORES DESTACAM AS VANTAGENS DA RESINA COMO
UMA ALTERNATIVA CAPAZ DE SUBSTITUIR O PETRÓLEO

Foi realizada uma aula sobre
a Resinagem de Pinus para alu-
nos de Engenharia Florestal da
ESALQ/USP, a convite do Prof.
Alexandre de Vicente Ferraz (De-
partamento de Ciências Flores-
tais) nosso presidente Marcelo
Cunha realizou a palestra dia 17
de novembro das 8:30hs às
11:30hs sobre o tema “Manejo de
plantações de Pinus para produ-
ção de resina”.

Os temas abordados foram à
história e geografia das espéci-
es de pinus, mercado mundial,
manejo florestal e fases e opera-
ções da resinagem, fabricação
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de breu e terebintina, análise
swot, sustentabilidade florestal e
técnica do Brasil, ARESB GAP IV
e outros temas relacionados à
área. Os alunos participaram
com perguntas e interações du-
rante a apresentação.

Foi conversado com o Prof
Alexandre Ferraz sobre a pouca
oportunidade e quantidade de
aulas sobre o tema resinagem
que os alunos de Engenharia
Florestal têm acesso durante o
período universitário, sendo pra-
ticamente 1 dia de aula durante
todo o curso e o restante voltado
ao eucalipto.
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sua terra natal e o ecoturismo te-
ria um aumento significativo.

Já existe um grupo operacional
com foco exclusivo no uso de resina
para substituir o petróleo. O grupo
Operacional RESINLAB é um labo-
ratório experimental composto por
uma rede de parcelas. Gestores,
Proprietários, Pesquisadores, a in-
dústria de transformação e fabrican-
tes de resinas atuarão juntos para
desenvolver inovação nos proces-
sos para obter a matéria prima.

Além disso, buscarão mode-
los profissionais que possibilitam
uma rentabilidade maior aos pro-
prietários de resinas e aos fabri-
cantes e também no aprimora-
mento da cadeia de valor que ga-
rante a manutenção da atividade
do mercado nacional.

O laboratório conta com três
objetivos:

· Promoção de novas formas
de profissionalização no setor;

· Criação de novas tecnologi-
as de extração que tragam uma
maior sustentabilidade da explo-
ração na rede de parcelas do gru-
po operacional;

· Criação de um observatório
de dados.

Entenda porque a extração de
resina tem perdido forças

A extração de resina nos pi-
nheiros é uma das atividades flo-
restais tradicionais que mais de-
monstra a essência e a sustenta-
bilidade do manejo florestal. En-
tretanto, a falta de mão de obra
qualificada, o abandono rural, a
sua baixa rentabilidade por conta

das várias horas de trabalho e a
situação do mercado internacio-
nal tem enfraquecido a atividade,
comprometendo a gestão susten-
tável de vários hectares de terra.

No GO-RESINLAB, variadas
técnicas de extração de resina
serão estudadas para que seja
melhorada a eficiência e a sus-
tentabilidade no uso para substi-
tuir o petróleo, assim como a qua-
lidade obtida.

Um avanço em eficiência no
processo de manuseio e extração
do produto é fundamental para
que as condições de trabalho do
produtor sejam melhoradas e
também resolver problemas em
regiões com pouca mão de obra.
 
* Fonte: Click Petróleo e Gás

No final, Marcelo Cunha fez o
convite para os alunos mostra-
rem mais interesse na área e se

colocou a disposição para auxi-
liá-los em melhores conhecimen-
tos sobre resinagem de pinus.
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nvestimento sustentável é
a forma de investir com

objetivos em retornos, mas de for-
ma alinhada com seus valores. Ao
investir dessa forma, considera-
se o impacto ambiental e social
das empresas ou até como o go-
verno de determinado país atua.
Assim sendo, vale agregar na car-
teira empresas que se equiparam
aos seus valores e excluir aque-
las que se afastam deles.

De acordo com uma pesquisa

do UBS Investor Watch, quase
40% dos investidores do mundo
investem de forma sustentável. A
maioria deles, quase 60%, tem
idade entre 18 e 34 anos. Mais de
50% deles têm mais de US$ 50
milhões em ativos. Investir no pro-
gresso com soluções que respei-
tam o ambiente e as pessoas
está em alta.

A tendência é que o investimen-
to sustentável vire uma bola de
neve. Enquanto investidores se

VALORES DA EMPRESA E ATUAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL DITAM INVESTIMENTOS NELA

I

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 10,00R$          
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 10,90R$          
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,10R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 20,58R$          
6 ARAME 20 GALV KG. 36,41R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 47,00R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 69,80R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 66,50R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 MASCARA PFF2 C/VALVULA UNID 14,80R$          
14 COLETA TB 21,24R$          
15 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 53,00R$          
16 ESTRIA RETA MIL. 35,10R$          
17 ESTRIA V MIL. 54,12R$          
18 ESTRIADOR UNID. 7,00R$            
19 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,50R$          
20 FARELO DE ARROZ TON. 1.500,00R$    
21 GRAMPOS CX. 7,06R$            
22 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 77,52R$          
23 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 21,00R$          
24 LIMA UNID 19,40R$          
25 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
26 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 11,30R$          
27 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,00R$            
29 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,60R$            
30 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 8,40R$            
31 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 23,50R$          
32 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
33 RASPADORES UNID. 12,00R$          
34 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 7.710,00R$    
35 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  TON. 7.580,00R$    
36 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 5.000,00R$    
37 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 256,80R$        
38 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
39 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 51,70R$          
40 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 67,80R$          
41 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 92,90R$          
42 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 4,10R$            
43 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,64R$            
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CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS
GANHA FERRAMENTA PARA TOMADA DE DECISÃO

preocupam com os valores das
empresas, as empresas também
vão buscar formas mais limpas
de atuar e conquistar mais inves-
tidores. O crescimento do investi-
mento sustentável tem acelerado
nos últimos tempos.

Para investir de modo susten-
tável, é preciso estudar como as
empresas atuam para a tomada
de decisão. O ideal é olhar para
as práticas responsáveis das
empresas e não ter o foco somen-
te na rentabilidade. Uma das for-
mas de se analisar é usando o
Índice de Sustentabilidade Em-
presarial (ISE).

Esse índice foi criado pela
Bovespa, e é possível fazer uma
comparação entre elas quanto à
responsabilidade socioambien-

tal. Os números ajudam o investi-
dor a procurar empresas que atu-
am de maneira ética. A tendência
é que, tanto as empresas, quanto
os investidores, se conscientizem
cada vez mais.

Uma questão que emergiu re-
centemente é se as criptomoedas
são sustentáveis. As criptomoe-
das consomem energia, mas o
gasto de energia em si não preju-
dica o meio ambiente. No entan-
to, é preciso estar ciente como
essa energia é produzida, já que
existem formas renováveis e não
renováveis de geração. De acor-
do com a universidade de Cam-
bridge, quase 40% da energia uti-
lizada pela Bitcoin é renovável.

Fonte: Celulose Online

As formigas cortadeiras são
consideradas uma das principais
pragas em plantios florestais de
eucalipto e pinus. Com o objetivo
de apoiar seu manejo e controle, a
Embrapa Florestas acaba de dis-
ponibilizar o “Manejo-Formigas”,
ferramenta computacional voltada
ao controle de saúvas e quen-
quéns, que dá suporte aos produ-
tores florestais para a definição das
medidas de manejo a serem ado-
tadas em cada etapa do plantio. A
ferramenta foi desenvolvida em par-
ceria com a Epagri (SC), com apoio
da Universidade Federal do Para-
ná, Fundo Nacional de Controle de
Pragas Florestais (Funcema) e As-
sociação Sul Brasileira de Empre-
sas Florestais (Apre, ACR e Ageflor).

Baseado em resultados de
mais de 15 anos de pesquisas, que
mostram que vários fatores devem
ser considerados no manejo de
formigas cortadeiras, o produtor flo-

restal responde perguntas a res-
peito de seu plantio florestal e a fer-
ramenta aponta a melhor forma de
manejo. A ferramenta converte to-
dos os fatores associados ao ma-
nejo de formigas cortadeiras e suas
possíveis combinações (448 pos-
sibilidades diferentes) em 16 reco-
mendações de manejo.

Além disso, o usuário também
tem disponível informações sobre
como reconhecer os gêneros de for-
migas e as principais espécies, os
sintomas de ataques de formigas nas
plantas, recomendações detalhadas
para cada etapa do plantio (como e/
ou quando fazê-lo), como realizar o
controle sistemático e ou o controle
localizado, além da melhor forma de
aplicação de isca formicida.

A Embrapa Florestas também
está disponibilizando uma publica-
ção para orientações de uso da fer-
ramenta.

Fonte: B. Forest


