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H oje, a visão da sustenta-
bilidade é prioritária na

agenda e nos planos estratégi-
cos das empresas da cadeia pro-
dutiva de árvores plantadas. O
conceito se apoia em um tripé
econômico, ambiental e social.
Alinhar resultados financeiros,
conservação ambiental e bem-
estar da população são condição
para o sucesso, o desenvolvi-
mento e a continuidade do pró-
prio negócio.

A indústria de árvores planta-
das investe para alcançar a sus-
tentabilidade em todo o ciclo de
produção, melhorando proces-
sos e adotando as melhores prá-
ticas socioambientais. O setor
trabalha para diversificar o uso

FLORESTAS SUSTENTAVEIS
econômico da floresta plantada
e envolver pequenos produtores,
por meio de programas de par-
cerias florestais, com o objetivo
de criar oportunidades de gera-
ção de emprego e renda; e am-
pliar o conhecimento pela troca
de experiências, inclusive, com
a adoção de atividades de Inte-
gração Lavoura Pecuária Floresta
(ILPF).

As práticas de manejo das
florestas partem do princípio que
seus bens e serviços devem ser
sustentáveis, a diversidade bio-
lógica conservada e os impac-
tos socioeconômicos positivos.

Buscando um ciclo de produ-
ção limpa, as empresas de ár-
vores plantadas também se

aproximam da autossuficiência
em energia. Além disso, é cres-
cente o consumo energético de
fontes renováveis, como a bio-
massa. O objetivo é atingir um
balanço ambiental cada vez
mais positivo, no qual se desta-
ca a contribuição do setor para
o equilíbrio do clima global.

Por meio desses programas,
as empresas estabelecem par-
cerias de longo prazo com pe-
quenos produtores, o que permi-
te que eles participem da sua
cadeia produtiva, fornecendo
madeira de árvores plantadas em
suas propriedades e, muitas ve-
zes, desenvolvendo outras ativi-
dades agrosilvopastoris, que re-
forçam a renda familiar.

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

Ao fixar milhares de pesso-
as no campo, os programas de
fomento também diversificam ati-
vidades locais, geram emprego
e renda; e contribuem no desen-
volvimento das comunidades nas
quais os plantios e as unidades
industriais estão inseridos.

As empresas da cadeia pro-
dutiva das árvores plantadas in-
vestem em diversos programas
de saúde, de educação, de cul-
tura e de qualidade de vida que
beneficiam cerca de 6,9 milhões
de pessoas, tornando o setor um
importante agente do desenvol-
vimento econômico e social do
País.

* Fonte: Ibá

Nos últimos cinco anos o
estado de Santa Catarina sofreu
uma redução de 72 mil hectares
de florestas plantadas, sem re-
posição. A maior parte de pinus.
Hoje o estado possui 830 mil
hectares de florestas plantadas,
sendo 67%, ou 554 mil hectares,
com pinus.

O crescente consumo e a
confirmação de novos investi-
mentos industriais projetam es-
cassez de matéria prima em

EM 5 ANOS SANTA CATARINA PERDEU
72 MIL HECTARES DE FLORESTAS PLANTADAS

médio prazo. A alternativa é a
retomada de novos plantios atra-
vés de projetos de incentivo.

Dentro deste foco acontece
nos dias 29 e 30 de abril, na ci-
dade de Otacílio  Costa, o Fó-
rum Brasileiro do Pinus. O even-
to, promovido pela Prefeitura
Municipal de Otacilio Costa e
coordenação temática da
UDESC, tem como objetivo prin-
cipal promover o fomento flores-
tal, especialmente em pequenas

e médias propriedades agrícolas,
consorciando com outras cultu-
ras já tradicionais do agricultor.

O evento visa aproximar in-
dústrias que necessitam de ma-
téria prima regular e produtores
interessados em diversificar cul-
turas, mas garantindo acompa-
nhamento desde o plantio até a
colheita final. Este  elo de liga-
ção entre as duas partes poderá
representam um incremento sig-
nificativo na oferta futura de flo-

restas de pinus, sem prejudicar
a atividade principal do agricul-
tor, já que a floresta tem obtido
um valor justo de venda e pode-
rá reforçar a base de ganho es-
pecialmente do pequeno e mé-
dio produtor rural.

O evento acontecerá nos dias
29 e 30 de abril, no Parque de
Eventos Cambará, em Otacilio
Costa. Maiores detalhes  estão no
site  www.forumdopinus.com.br .

* Fonte: Fórum do Pinus
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resinagem é uma ativida-

de milenar praticada por

sociedades de tempos tão remo-

tos quanto o Antigo Egito. Este

processo natural pode ser reali-

zado de forma controlada com

diversas espécies em qualquer

região do mundo e serve diver-

sas finalidades ainda nos dias

de hoje.

No Brasil, os produtores de

plantios florestais de espécies de

pinus mantêm seu foco principal

nos produtores madeireiros, mas

a exploração econômica da re-

sinagem pode ser uma alternati-

va rentável para aqueles que bus-

cam um mercado promissor e

sustentável para o futuro.

Da goma resina extraída do

pinus produz-se o breu, maior

parte da composição, e a tere-

bintina, que podem ser utilizados

na fabricação de produtos varia-

dos, de tintas e adesivos a bor-

rachas sintéticas e cosméticos.

Além de ser uma atividade eco-

nomicamente viável e que gera

receita continua ao longo do ci-

clo da floresta, a resinagem con-

tribui diretamente para a geração

de empregos no meio rural, ser-

vindo importante função social.

Não é de hoje, portanto, que

o Pinus elliottii é o carro-chefe

da indústria de resinagem de pi-

nus no Brasil, responsável pela

maior parte do volume produzi-

do pelo segmento anualmente.

Originaria do sul dos Estados

Unidos, a espécie apresenta

características externas simila-

res aquelas do Pinus taeda, po-

rém com acículas mais densas,

longas e escuras e exsudação

mais abundante de resina.

Ainda, duas variedades da

espécie são cultivadas no mun-

do para fins de produção de re-

sina: P.elliottii var. elliottii e

P.elliottii var. densa.

A variedade elliottii é cultiva-

da nas regiões Sul e Sudeste do

Brasil, embora em escala muito

menor do que P. taeda, para pro-

dução de madeira para proces-

samento mecânico e goma resi-

na. A variedade densa, por sua

vez, é mais rara e possui uma

madeira mais densa e de cres-

cimento mais lento.

Em termos de vantagens so-

PINUS ELLIOTTII CARRO-CHEFE
DA RESINAGEM

A bre outras espécies do gênero

Pinus, os cultivos de P. elliottii

têm maior resistência hídrica e

atingem uma produção de ma-

deira adulta mais cedo do que

florestas plantadas de P.taeda.

Porem, a principal desvantagem

é que o incremento volumétrico

dos plantios de P.elliottii é ge-

ralmente inferior aos índices atin-

gidos pelo P.taeda, ainda que,

em regiões de baixa atitude, o

P.elliottii possa apresentar mai-

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br

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 82,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 45,00R$          
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. 13,00R$          
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. 8.550,00R$    
35 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 8.460,00R$    
36 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 930,00R$        
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$/KM 3,64R$            

or crescimento do que o       P.

taeda.

Devido a essas características

e às condições edafoclimáticas

de sua região de origem no Sul

dos EUA, as áreas ideais para

cultivo de P.elliottii no Brasil en-

contram-se no Sul e Sudeste;

todavia, para melhor produção de

resina, regiões com verão mais

prolongado são mais adequadas.

Fonte: Embrapa Florestas


