
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E PRODUTIVIDADE DO SETOR DE 
GOMA-RESINA DE PINUS DO BRASIL 

 
 

PLANO DE AÇÃO DE PESQUISAS 
FASE II 

 
 

2005 
 
 

VERSÃO EXECUTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro de 2005 
 



 

 

  

2 

1. APRESENTAÇÃO 
  
 
2. PROJETO 1 
 

ESTUDO COMPARADO DE PASTAS ESTIMULANTES EM SISTEMA DE 

RESINAGEM DE Pinus TROPICAL 

Prof. Dr. Paulo Roberto de Camargo e Castro – ESALQ/USP 

Eng. Agro. André Luís Marretto Fusatto - ESALQ/USP 

 

2.1 Introdução 

A aplicação de soluções comercialmente denominadas "estimulantes de 

exsudação", aplicados na forma líquida ou de pasta, apresenta a propriedade de 

aumentar a produção e o tempo de fluidez da goma-resina, permitindo ampliar o 

intervalo entre estriamentos. 

O estimulante aumenta o rendimento no início do período de resinagem, 

começa a reduzir seu efeito na metade e promove pouco ou nenhum aumento de 

produção de resina no final do período. 

O ácido atua nas células epiteliais que envolvem os canais resiníferos 

provocando uma contração de suas paredes, aumentando o lume dos canais, 

facilitando a saída de resina.  

 

2.2 Objetivo 

 Estabelecer a eficiência, segurança e relação custo/benefício de diferentes 

pastas para resinagem de Pinus tropical.  

 

2.3 Material e Método 

O experimento será desenvolvido no Horto Florestal de Itatinga (SP), em 

população homogênea de Pinus tropical. 

 A seleção das árvores será realizada através da análise de duas produções 

anteriores individuais de resina, obtidas com a estimulação por pasta preta. 

Também, serão considerados as características morfológicas da árvore e o DAP. 
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 Os tratamentos serão efetuados a partir de Outubro de 2005 com as 

seguintes pastas de estimulação: 

(1) Controle (pasta preta); 

(2) Pasta indústria A;  

(3) Pasta indústria B;  

(4) Pasta indústria C;  

(5) Pasta indústria D;  

(6) Pasta teste. 

As pastas serão aplicadas com 15 dias de intervalo durante 18 meses, 

sendo que as produções de 4 estrias (10cm) serão coletadas e pesadas a cada 2 

meses. Serão realizadas análises tecnológicas da produção dos diferentes 

tratamentos para que se possa avaliar o efeito das diferentes pastas na 

composição da resina. 

A produtividade será comparada estatisticamente através de análise de 

variância e teste de comparação de médias (Tukey 5%); sendo que serão também 

considerados os níveis de danos causados pelas diferentes pastas estimulantes. 

 

2.4 Prazo de execução: 24 meses.   

 

2.5 Orçamento: R$ 30.000,00. 
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3. PROJETO 2 

 

PRODUÇÃO DE MUDAS DE Pinus spp  POR ESTAQUIA 
 

Dra. Araci Aparecida da Silva - IF 
Prof. Dr. Antônio Natal Gonçalves - ESAL/USP 

3.1 Introdução 

 A clonagem é uma importante ferramenta de um programa de 

Melhoramento Genético Florestal, porque além de possibilitar a efetiva aferição 

dos avanços no processo convencional de seleção e ganho genético (ao capturar 

também a variação genética não aditiva), possibilita a imediata multiplicação dos 

mesmos, tantas vezes quantas forem necessárias para o estabelecimento dos 

testes clonais e de uma população de produção de padrão conhecido. 

 As coníferas podem ser multiplicadas vegetativamente através da alporquia, 

enxertia e estaquia, como métodos de macropropagação de plantas florestais. 

 As técnicas de cultivo “in vitro” e/ou micropropagação também está sendo 

atualmente bastante difundida entre as pináceas. 

 Estudos mostram a crucial necessidade de mais pesquisas detalhadas 

sobre o tema, envolvendo as diferentes espécies do gênero Pinus de maior 

interesse econômico para o setor produtivo (madeireiro e de goma resina). 

 

3.2 Objetivos Gerais 

Melhoria na produção das brotações dos enxertos rejuvenescido através do 

manejo do jardim clonal. 

 Otimização do sistema operacional de produção de mudas clonadas, pelo 

controle na fertirrigação, no microclima local e no manejo do jardim clonal. 

 

3.3 Objetivos específicos 

a) Obtenção dos primeiros 3.000 (três mil) rebrotos rejuvenescidos aptos a 

constituírem uma muda clonal.  

b) Aumentar o número de estacas produzidas por planta/área/período de 

coleta. 
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c) Aumentar a sobrevivência das estacas/planta/coleta 

d) Melhorar o teor de nutrientes na estacas; 

e) Equacionar melhor a porcentagem e período de enraizamento nas 

estacas; 

f) Melhorar a qualidade das mudas produzidas através da estaquia 

utilizando os diferentes parâmetros morfofisiológicos. 

 

3.4 Material e Método 

Serão propagados as matrizes mais produtoras selecionas de Pinus 

caribaea var. caribaea, Pinus caribaea var.hondurensis, Pinus caribaea var. 

bahamensis, Pinus elliottii var. elliottii, Pinus taeda, Pinus oocarpa e algumas 

combinações de híbridos. 

 Estes materiais são advindos dos programas de seleção e Melhoramento 

para produção de goma Resina e Madeira do Instituto Florestal, das Empresas 

Associadas ao GEP/ARESB e do LCF/ESALQ. Alguns destes representantes 

advém da FASE I do projeto de Clonagem, que se encontram no jardim clonal da 

E.E. de Tupi. 

  
3.5 Prazo de execução: 26 meses 
 
3.6 Orçamento:  R$  91.680,00 
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4. PROJETO 3 

 

INFLUÊNCIA DA RESINAGEM NA QUALIDADE DA MADEIRA DE Pinus 

eliiottii var elliottii E Pinus caribaea var hondurensis 

Prof. Dr. José Nivaldo Garcia – ESALQ/USP 

Ana Paula Pulito – acadêmica ESALQ/USP 

4.1 Introdução 

O Pinus elliottii var. elliottii, espécie sub-tropical, destaca-se dentre as 

espécies de pinus resinados pela qualidade e alto teor de resina nele encontrado. 

Recentemente começou-se a explorar resinas dos Pinus Tropicais, destacando-se 

o e o Pinus caribaea var. hondurensis, conforme GARRIDO et alii (1997).  

A operação de resinagem consiste na remoção periódica da casca da 

árvore em forma de estrias, e aplicação de uma pasta ácida estimulante para a 

livre exsudação da resina. Por conta desse fato, possíveis alterações na fisiologia 

da árvore, na aparência e nas propriedades da madeira podem ocorrer, o que 

pode dificultar, portanto, a sua colocação no mercado de madeira serrada após a 

atividade de resinagem. 

 Em vista da crise de abastecimento que o setor madeireiro está passando, 

conhecida como “apagão florestal“, é de fundamental importância que se encontre 

e aproveite todas as fontes existentes de madeira, dentre elas, as provenientes de 

árvores que sofreram resinagem e que atualmente são desqualificadas pelo setor 

de processamento mecânico. 

 

4.2 Objetivos 

• Analisar a influência da resinagem na qualidade da madeira de Pinus 

elliottii var elliottii e Pinus caribaea var honhurensis, comparando a 

influência de diferentes pastas estimulantes; 

• Elucidar dúvidas sobre a utilização da madeira pós-resinagem, no setor 

de processamento mecânico; 
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• Propor, juntamente com a conclusão do trabalho, utilizações adequadas 

para essa madeira, a fim de se agregar mais valor ao produto final. 

 

4.3 Material e Métodos 

 O presente projeto de pesquisa será desenvolvido na Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz“ da Universidade de São Paulo.  

Serão testados e analisados materiais provenientes de árvores resinadas 

de Pinus spp, oriundas de plantios de empresas associadas a ARESB 

(Associação dos Resinadores do Brasil).  

As pastas estimulantes que estão sendo utilizadas na resinagem são 

aquelas mais utilizadas pelo setor resineiro no Brasil: pasta preta sem ethephon e 

pasta vermelha com ethephon. 

 Na árvore resinada será estudada, separadamente, a região que sofreu 

resinagem propriamente dita (base) e a região imediatamente superior não 

atingida pelas estrias da resinagem (região mediana superior), com o intuito de se 

observar a influência da resinagem em regiões adjacentes ao painel de 

resinagem. 

 Para analisar a qualidade da madeira das espécies em estudo serão 

realizados os seguintes estudos, envolvendo 7 professores e 5 bolsistas da 

ESALQ/USP: 

• Propriedades  mecânicas 

• Propriedades físicas 

• Secagem da madeira 

• Caracterização da estrutura anatômica da madeira e análise dos 

canais de resina.  

• Resistência no plano de cola 

• Determinação da composição química da madeira 

• Resistência ao ataque de fungos 

• Resistência ao ataque de cupins 

• Rendimento em madeira serrada 
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4.4 Prazo de execução : 12 meses 

4.5 Orçamento: R$ 75.000,00 

 

5. Observação 

 Este documento foi preparado pela Acadêmica Ana Paula Pulito – 

ESAL/USP, com base na documentação original existente, elaborada pelos 

professores e pesquisadores participantes do Programa. 
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COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
A empresa (produtor rural):_______________________________________, 
CNPJ/MFouCPF: ___________________, INSC. EST. ___________________, 
neste ato devidamente representada por seu(s) diretor(es) - gerente(s) abaixo 
assinado(s), associada da ARESB – ASSOCIAÇÃO DOS RESINADORES DO 
BRASIL, pretendendo participar do “Programa de Competitividade e 
Produtividade do Setor de Goma-Resina de Pinus do Brasil” fase ll,  projeto 
que será implantado a partir de outubro de 2005 e cujo resultado e informações 
serão transmitidos às empresas participantes, assume com esta o compromisso 
de contribuir com uma parcela mensal de R$                             ( 
                                                                                ), pagando a primeira delas no 
dia 17/10/2005 e as demais em igual dia dos meses subseqüentes, podendo a 
cobrança ser feita através de boletos bancários. 
 

Projeto de interesse e contratado: 
 
 

            (    ) PROJETO 1 -ESTUDO COMPARADO DE PASTAS ESTIMULANTE    
EM SISTEMA DE RESINAGEM DE Pinus TROPICAL. 
Prazo de execução: 24 meses 

 

           (    ) PROJETO 2 - PRODUÇÃO DE MUDAS DE pinus spp POR ESTAQUIA   
                                                               Prazo de execução: 26 meses 

           (    ) PROJETO 3 - INFLUÊNCIA DA RESINAGEM NA QUALIDADE DA MA- 
                                          DEIRA DE Pinus elliottii var elliottii E Pinus caribaea var  
                                          Hondurensis.   Prazo de execução: 12 meses 
 

Estando assim compromissada, assina este termo na presença do representante 
da ARESB e das duas testemunhas abaixo. 
 

Avaré/SP      de                                    de 2005 
 
 

  ________________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
ARESB – Associação dos Resinadores do Brasil 
 
Testemunhas: 
 
_______________________________               ___________________________ 
Nome:                                                                  Nome: 
Rg.    :                                                                  Rg.    : 
 


