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Introdução
Existem mais de 2.800 espécies de cu-

pins, sendo que a maioria situa-se nas regi-
ões tropicais e subtropicais, distribuídas em
sete famílias. Quatro delas possuem repre-
sentantes viventes no Brasil: Kalotermitidae,
Rhinotermitidae, Termitidae e Serritermitidae.
Os cupins de madeira seca pertencem à fa-
mília Kalotermitidae e atacam também os
produtos de madeira, inclusive compósitos
manufaturados à base de adesivos.

As colônias dos cupins de madeira seca
são pouco populosas e, por possuírem ta-
manho reduzido, são capazes de viver até em
pequenos objetos sendo, portanto, facilmen-
te transportadas e introduzidas em regiões
distantes do local de sua origem.

Características Biológicas
A população de uma colônia de cupins

compreende três categorias de indivíduos ou
castas: reprodutores, operários e soldados.
Os reprodutores estão divididos em duas
categorias os imagos e os de substituição.
Imagos são aqueles indivíduos adultos ala-
dos que saem em revoada do ninho para for-
marem novas colônias. Após a fecundação,
ambos os sexos, perdem as asas devido à
presença de uma sutura basal. Assim são
impedidos de revoarem, fixando-se na colô-
nia fundada.

Reprodutores de substituição podem ser
adultóides ou neotênicos. Os primeiros são
imagos que não revoaram. Já os neotênicos
podem ser ninfóides, formados a partir de
ninfas, ou ergatóides, de origem operária. A
função desses reprodutores é perpetuar a
colônia em caso de morte do casal real.

Os operários são indivíduos estéreis com
morfologia muito semelhante à da fase jovem.
Exercem muitas funções dentro das colônias,
dentre elas cuidar dos ovos, construir novos
ninhos, ajudar os soldados na proteção da
colônia e alimentar outros indivíduos, por um
processo chamado trofalaxia, que consiste em
transferir o alimento já digerido por regurgito
ou liberação pelo intestino.

Os soldados também são indivíduos esté-
reis. A principal função dessa casta é a prote-
ção da colônia, sendo que para isso possuem
uma morfologia peculiar, com mandíbulas bem
desenvolvidas e glândulas para secreção de
substancias que podem ser usadas contra ini-
migos. Devido a essa morfologia, não conse-
guem se alimentar por conta própria, sendo
necessário o auxílio dos operários.

A diferenciação entre castas se dá ao lon-
go do desenvolvimento sobre o qual agem
fatores ambientais, de nutrição e de subs-
tâncias químicas produzidas pela rainha (fe-
romônios) que impedem o desenvolvimen-
to dos reprodutores de substituição.  Quan-
do ela morre, essas substâncias deixam de
ser produzidas, favorecendo o desenvolvi-
mento dos reprodutores de substituição.
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Figura: Ciclo de vida do cupim segundo
Kofoid (1934), citado por Lepage (1986)

O ataque
A fundação de novas colônias inicia-se,

de modo geral, com os reprodutores alados
que deixam a colônia-mãe, se dispersam e
formam casais. Em seguida ocorre a atra-
ção sexual, descoberta de um local ideal para
se iniciar a colônia, cópula e, por fim, a pri-
meira postura.

O casal real se instala diretamente na ma-
deira em de pequenos orifícios, que podem
ser causados por danos naturais, frestas, fu-
ros de pregos ou parafusos. Em seguida am-
bos realizam pequenas escavações para só
então realizarem a primeira das muitas cópu-
las sucessivas para manutenção da colônia.

A Pinus Brasil Agro-Florestal Ltda, com seus diretores, Henrique S. Fernandes e Ricardo D.
Fernandes, há 34 anos no mercado de Pinus, apresenta para venda mudas de Híbrido de Pinus
eliliondurensis F2, registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

GARANTA SEU REDIMENTO MAIS RÁPIDO - II

Dados técnicos conforme experimento estatístico comparativo realizado na Fazenda São
Bento-Buri/SP, Idade: 5 anos
Avaliação preliminar indica bom potencial para produção de goma resina
Maiores informações pelo telefone (15) 3546-1275 ou e-mail: pinusbrasil@ig.com.br

Vantagens: alta precocidade e corte final previsto para 12 anos (1mst/arvore.).

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

Com o desenvolvimento dos primeiros
indivíduos iniciam-se escavações paralelas
aos veios da madeira, produzindo câmaras
achatadas e ligadas por passagens estrei-
tas. Os insetos acumulam os grânulos fe-
cais em algumas câmaras e, às vezes, em-
purram parte deles para fora da peça infesta-
da através de orifícios temporários feitos na
superfície da mesma. Esses orifícios são
selados com uma secreção intestinal. Com
o tempo, a colônia amplia o ninho de tal ma-
neira que a peça de madeira ou o móvel fica
completamente oco.

A celulose é o alimento fundamental para
os cupins e, portanto, a madeira é a princi-
pal fonte para muitas espécies. Essa molé-
cula é de difícil digestão e exige a ação de
muitas enzimas, existentes em apenas pou-
cas espécies do reino animal, para degra-
dá-la. Para solucionar esse problema os
cupins mantêm bactérias ou protozoários
em seus intestinos. Esses microorganis-
mos produzem enzimas que degradam a
celulose ingerida pelo cupim, em troca do
local ideal que encontram para seu desen-
volvimento.

Muitas colônias podem viver juntas na
mesma peça de madeira e supõe-se que
compartilhem o mesmo sistema de galeri-
as. Há relatos da observação de 20 colôni-
as vivendo juntas numa porta de uma edifi-
cação. O dano causado por esses insetos
cresce com as seguidas reinfestações, que
resultam em numerosas colônias dentro da
peça ou estrutura atacada.

Para descobrir se uma peça de madeira
está sendo atacada por cupins deve-se aten-
tar para os grânulos fecais, de pontas arre-
dondadas e menos de 1 mm de comprimen-
to, que são eliminados para um local adja-
cente.

* Ricardo de Oliveira Antunes Júnior,
Mariane Pereira de Souza (estagiários da Aresb)

e Prof. Dr. José Nivaldo Garcia (ESALQ/USP)
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ECONOMIA

Como observado na parte 1 deste assunto publicado na edição de dezem-
bro do Informativo ARESB, a produtividade em resina do gênero Pinus varia
muito com a espécie, porém, mesmo dentro de uma espécie, existem fatores
que também influenciam nessa produtividade.

- Época de Resinagem: Soares et al (1994) citaram que dentre os fato-
res ambientais que mais influenciaram na produção de resina merece desta-
que a época de resinagem. Nos estudos desenvolvidos em Lavras-MG os
autores observaram, para as progênies estudadas, que os picos de produção
de resina ocorreram entre os meses de janeiro e abril.  Brito (1979) citou que
em pinheiros tropicais a resinagem podia ser realizada durante todo o ano, em
locais em que a temperatura média quinzenal estivesse entre 16 e 25ºC e a
precipitação pluviométrica estivesse entre 0 e 17mm/hora.

- DAP (diâmetro a altura do peito): Garrido (1982) desenvolveu estudo
com diferentes espécies de Pinus na região de Assis-SP. Observou, em P.
caribaea var. bahamensis e P. oocarpa , que a influência do DAP não foi
significativa. As árvores de P. caribaea var. hondurensis, com DAPs  entre 25
e 29cm, foram as mais produtivas, porém verificou que o DAP responde por
17% da produção. Garrido et al (1998) citou que, em termos de média, cada
centímetro de DAP na árvore produziu 10g de resina por ano, sendo o DAP
responsável por 11% da produção total de resina.

- Largura da face do painel de resinagem: Segundo Fernandes et al
(1986) para uma face de resinagem a produtividade cresceu com o aumento
da largura do painel, como mostra a Tabela 1.
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Largura do Painel (cm) (kg/árvore/ano)

18 2,44

14 2,13

12 1,84

Tabela 1: Produtividade em resina de Pinus elliottii da
região de Buri/SP, num único painel

Fonte: Fernandes et al (1986)

Com a exploração simultânea de 2 painéis por árvores, não foram encontra-
das diferenças significativas quanto à largura desses painéis,  na primeira safra.

- Uso de estimulantes químicos: o uso de estimulantes químicos para
exsudação de resina é uma prática muito comum no setor e que quase sempre
ocasiona aumento na produção. Estudos realizados na Floresta de Manduri/SP
(RIBAS, 1986) mostram que, para P. elliottii, existe uma relação de 68% entre a
produção de resina e a quantidade de estimulante aplicado por estria. Fernandes
et al (1988) em seus estudos na região de Buri, observou que o uso exaustivo de
estimulantes pode comprometer significativamente a produção na terceira safra
para árvores de P. elliottii com exploração de face dupla (Tabela 2).

Tabela 2: Produtividade em resina de P. elliottii em safras sucessivas

Tratamento 1ª Safra 2ª Safra 3ª Safra
(kg) (kg) (kg)

5% de ETHREL LS + ácido sulfúrico a 25% 2,832 4,090 1,653

5% de ETHREL-2 + ácido sulfúrico a 25% 3,941 3,543 1,678

ácido sulfúrico a 50% 2,254 3,009 1,662

ácido sulfúrico a 25% 2,638 2,926 1,676

Adaptado de Fernandes et al, 1988.
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Segundo Garrido et al (1998) existem ainda outros fatores que contribuem
para a variação na produtividade.

- Idade da Planta: as árvores de Pinus apresentam resina desde muito
cedo, porém não podem ser exploradas desde os primeiros anos de vida. Em
árvores de Pinus elliottii recomenda-se a extração a partir do décimo ano.

- Sanidade das árvores: a presença de pragas e doenças nas árvores
promove redução na produtividade em resina. Além de maior quantidade e
qualidade, as árvores sãs conseguem produzir resina por mais tempo.

- Fertilidade do solo: quanto maior for a fertilidade do solo maior será o
diâmetro dentro de um mesmo período de tempo e, assim, os painéis poderão
ser mais largos aumentando a produtividade.

- Espaçamento: quanto maior o número de árvores em uma mesma área,
maior será a competição entre elas e, assim, menor será o crescimento indivi-
dual. Isso ocasionará menor incremento em DAP e em tamanho de copa, que
juntos respondem por cerca de 16% da produção de resina.

- Sistema operacional: o principal problema relacionado ao sistema opera-
cional da resinagem é a perda de resina durante a coleta, seja por escorrimento
pelos lados (mau direcionamento das estrias), seja pela má colocação do saco
plástico na árvore. Observa-se que diversos fatores podem afetar na produtivida-
de em resina. Dentre esses fatores os mais importantes são os relacionados ao
DAP da árvore que se encontra diretamente ligado à  largura do painel.

Mesmo após inúmeras pesquisas sobre a produtividade em resina nas
florestas de Pinus, ainda não foram encontradas conclusões precisas e con-
sistentes a respeito de cada um desses fatores, bem como de suas possíveis
interações e interdependências. Muitos estudos são ainda necessários para
otimizar a produtividade em resina de maneira sustentável, principalmente quando
integrada a outras atividades de produção e usos da madeira.

- Leticia Pedroso Ramos (estagiária ARESB) e Prof. Dr. José Nivaldo Garcia.
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