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QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM RESINA DE PINUS – PARTE 1
qualidade da goma resina varia com a espécie, tanto na
forma de extração, quanto na composição física e quími-

ca (NEVES et al, 2001).
Todas as espécies de Pinus são resinosas, porém nem todas

podem ser exploradas para produção de resina (GARRIDO, et al, 1998).
Outro fator extremamente importante para avaliação das

espécies é a produtividade das mesmas. Na tabela 1 podem
ser observadas produções médias de 7 espécies  (GARRIDO
et al,  1998).

Tabela 1: Potencial do Pinus na produção de resina no Brasil

Espécie/variedade Produtividade (Kg/árvore/ano)

P. caribaea var. bahamensis 2,87

P. elliottii var. elliottii 2,10

P. caribaea var. hondurensis 1,48

P.oocarpa 0,84

P. patula 0,59

P. kesiya 0,23

P. taeda 0,19

Fonte: Adaptado de Garrido et al (1998)

A seguir são descritas características importantes de algu-
mas espécies produtoras e que influenciam tanto nos procedi-
mentos de extração de resina quanto na qualidade dos produtos
derivados de resina.

Pinus elliottii var. elliottii – Espécie amplamente plantada
no país (do RS até proximidades de 24º de latitude sul), sendo
encontrado também em algumas regiões de altitude de São Pau-
lo e Minas Gerais (LIMA, 1998). Segundo NEVES et al (2001) a
resina dessa espécie não oxida no painel durante a extração. Na
tabela 2 pode ser observada a sua composição química básica.

Pinus kesiya – Espécie pouco difundida e pouco conhecida
em termos de potencial de produção de resina no Brasil, mas,
segundo estudos realizados por BRITO et al em 1980, essa es-
pécie apresenta a melhor qualidade em resina.

Pinus caribaea – As variedades de P. caribaea estão adapta-
das às regiões brasileiras localizadas acima de 24º30’’ de latitu-
de sul e precipitação anual mínima de 1200mm. A variedade cari-
baea é indicada para regiões que não apresentem altitudes supe-
riores a 700m, a hondurensis pode ser implantada em áreas com
altitudes superiores à 700m e a bahamensis é mais indicada para
regiões de baixas altitudes (LIMA, 1999). As composições quími-
cas básicas comparativas das 3 variedades dessa espécie, es-
tão apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Composição química básica da resina de Pinus

Espécie/ Componentes Breu Terebintina Água + casca

Pinus caribaea var. caribaea 74,78% 15,42 % 9,79%

Pinus caribaea var. hondurensis 78,96% 11,69% 9,34%

Pinus caribaea var. bahamensis 75,94% 15,44% 8,61%

Pinus elliottii var. elliottii¹ 68% 17% 5%

Pinus oocarpa 75,52% 14,25% 10,22%

Pinus kesiya² 87,3%    -    -

Fonte: Adaptado de LIMA (1999), adaptado de NEVES¹ (2001) e adaptado
de BRITO² (1980).

A

Pinus oocarpa – Espécie ainda pouco plantada no país e que
apresenta, segundo BRITO et al (1980), uma qualidade inferior de
resina. NEVES et al (2001) afirma que a qualidade do breu obtido
da goma resina de Pinus oocarpa não é muito boa, devido ao seu
alto teor de materiais insaponificáveis. A composição química da
espécie pode ser observada na Tabela 2.

Pinus patula – Segundo estudos publicados por NEVES et al
(2001) a goma resina de Pinus patula foi a que forneceu breu de
pior qualidade, influenciada pelo teor muito alto de insaponificá-
veis e também terebintina de baixa qualidade devida ao baixo teor
de alfa e beta-pineno nela existentes.
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Tratamento

Pinus híbrido

Pinus elliottii

DAP
(cm)

17,7a

11,9 b

Altura
(metros)

10,4 a

6,9 b

Vol.
Individual
m³/árvore

0,1108

0,0328

Vol.
m³/ha

123,12 a

36,47 b

IMA
m³/ha/ano

24,62 a

7,29 b

Diferença
 IMA (%)

237,7
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 INFORMATIVOPÁGINA 2

ECONOMIA
VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,40R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$            
3 ARAME 14 GALV KG. 5,75R$            
4 ARAME 20 GALV KG. 7,60R$            
5 ARAME 22 GALV. KG. 7,90R$            
6 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 13,18R$          
7 BICOS DE AÇO P/ ALMOTOLIA UNID. 2,50R$            
8 BOTA DE BORRACHA PAR 25,00R$          
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$          

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 42,00R$          
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
12 COLETA TON. 6,45R$            
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 13,00R$          
14 ESTRIA RETA MIL. 12,79R$          
15 ESTRIA V MIL. 16,10R$          
16 ESTRIADOR UNID. 1,70R$            
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$            
18 FARELO DE ARROZ TON. 500,00R$        
19 GRAMPOS CX. 6,50R$            
20 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$          
21 LIMA UNID 9,40R$            
22 LUVAS DE RASPA PAR 7,00R$            
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$            
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,00R$            
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 2,50R$            
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,00R$            
27 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$          
28 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$          
29 RASPADORES UNID. 6,00R$            
30 RESINA ELLIOTTII FOB/SP DEZEMBRO/2007 TON. 990,89R$        
31 RESINA TROPICAL  FOB/SP DEZEMBRO/2007 TON. 799,44R$        
32 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.755,00R$     
33 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 107,50R$        
34 TRANSPORTE ( até 50 km) TN/KM 26,00R$          
35 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TN/KM 34,00R$          
36 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TN/KM 48,00R$          
37 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,06R$            
38 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 1,95R$            

PRAGAS FLORESTAIS: O CASO DO PISSODES CASTANEUS EM PINUS
Introdução

Os plantios de Pinus no Brasil ocupam uma área de aproximada-
mente 2 milhões de hectares distribuídos ao longo do território. Na
região tropical encontram-se o P. oorcapa, P. caribaea caribaea, P. ca-
ribaea hondurensis, P. caribaea bahamensis e na região temperada
encontram-se o P. elliottii e P. taeda.

A primeira detecção de P. castaneus, o gorgulho-do-pínus, foi regis-
trada em junho de 2001, no município de São José dos Ausentes/RS. A
partir de então foram realizadas outras detecções no final de 2001, em
Pinhão/PR; no início de 2002, em Curitibanos/SC e em agosto de 2002
em São Joaquim/SC e Cambará do Sul/RS. Todas essas detecções
ocorreram em plantios de P. taeda, com idades entre 2 e 6 anos.

Atualmente essa praga pode ser encontrada em diversos municí-
pios do sul do país sendo considerada uma das mais importantes
pragas do pinus no Brasil.

Morfologia e biologia do inseto
O inseto passa por uma metamorfose em seu ciclo de vida. O ovo

possui de 0,5 a 1,0 mm de diâmetro, coloração branco-pérola, liso e
arredondado. A larva tem coloração branco-amarelada, cilíndrica leve-
mente curvada e com 10 mm de comprimento (Fig 1 (a)). O adulto
possui de 6 a 9 mm, coloração parda, com uma longa tromba curvada
e antenas geniculadas e no extremo distal da tromba há uma peque-
na, porém forte mandíbula (Fig 1(b)).

Um inseto, semelhante a esse, é o Dendroctonus ponderosae (Moun-
tain Pine Beetle-MPB), considerado o pior dos tempos modernos do
Canadá, anela o lodgepole pine (Pinus contorta) e mata a árvore em 1
ano. Ele mata a árvore minando o floema por sob a casca interrompendo
o fluxo de nutrientes e água dentro da árvore. O besouro também carrega
um fungo que causa a desidratação e inibe a defesa da árvore contra o
inseto. A infestação desse fungo deixa a madeira azul e, dependendo do
tempo e intensidade de infestações, quase preta.

Principais causas de ocorrência
Verificou-se que o besouro ataca preferencialmente plantios jo-

vens, árvores em processo de envelhecimento em função de fatores
bióticos, como ataque de pulgões-gigantes-do-pinus ou fatores abióti-
cos e, ainda, árvores em condições de estresse: plantios em locais
inadequados com afloramento de rochas, locais que passaram por
período prolongado de seca ou má produção e seleção de mudas.

O inseto  vive grande parte de sua vida em uma mesma árvore, só saindo
dela quando não há mais condições adequadas de desenvolvimento.

As fêmeas ovipositam em cavidades no tronco que foram constru-
ídas pelas larvas da geração anterior e nos ramos de árvores jovens,
logo abaixo da casca. São depositados de 2 a 3 ovos por cavidade e
uma fêmea é a capaz de colocar de 250 a 800 ovos. No meio do verão
as larvas constroem uma câmara pupal oval, na parte final das galeri-
as, logo abaixo da casca, onde ocorrerá a pupação. Uma verdadeira
rede de galerias é formada pelas larvas que se alimentam da madeira
durante seu desenvolvimento.

Ataques de gerações sucessivas e, inclusive, de várias gerações
simultâneas, levam ao enfraquecimento e morte da árvore.

De modo geral, pode-se afirmar que qualquer fator que provoque
debilidade das plantas favorece o ataque desse inseto. Os adultos
atacam a gema apical da árvore e ramos novos com sua forte mandí-

                           (a)                                                              (b)
Figura 1: Gorgulho do Pinus (Pissodes castaneus) no seu estagio de
larva (a) e adulto (b)

bula, resultando em perda de crescimento. Os ponteiros atacados
apresentam sintomas típicos como exsudação visível de resina dos
canais resiníferos danificados, murcha e definhamento progressivo
das acículas que mudam da coloração verde para a amarela, depois
para a vermelha e, finalmente,  marrom, além de um pequeno entorta-
mento do fuste. Os ramos laterais podem tornar-se dominantes, mas
também podem ser novamente atacados.

Algumas intervenções sivilculturais como poda e desbastes podem
contribuir para o aparecimento e/ou incremento populacional da praga,
se não forem eliminados os resíduos resultantes dessas operações.

Métodos de prevenção
O controle preventivo como escolha de sítios adequados, sistemas

efetivos de monitoramento para detecção precoce do inseto, utilizando ar-
madilhas (árvores recém cortada, deixada no talhão para atrair o inseto) que
devem ser retiradas e queimadas antes da emergência de novos adultos.

As primeiras árvores atacadas, assim como árvores já mortas,
devem ser eliminadas. Em infestações severas, os ponteiros devem
ser podados para eliminar as larvas e corrigir a forma do caule.
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