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s produtores de Pinus têm enfrenta-
do um grande desafio na tomada de

decisão quanto à atividade de resinagem em
suas florestas. A dúvida recorrente é a se-
guinte: a resinagem realmente influencia as
propriedades físico-mecânicas e a qualida-
de geral da madeira de Pinus ou o seu efeito
é apenas visual?

Com a intenção de responder a essa
questão um grupo de associados da ARESB
(Associação dos Resinadores do Brasil), de-
nominado GEP (Grupo de Empresas Partici-
pantes) está financiando um grande projeto
de pesquisa coordenado pelo Professor José
Nivaldo Garcia, do Laboratório de Engenha-
ria da Madeira da ESALQ/USP, que visa com-
parar a qualidade da madeira de Pinus de
árvores que foram resinadas com as de ár-
vores não resinadas (testemunha). O projeto
será concluído em agosto/2008, mas já apre-
senta resultados preliminares obtidos das
espécies de Pinus caribaea caribaea e Pi-

nus caribaea hondurensis no que se refere
às propriedades: massa específica à umi-
dade de equilíbrio ao ar, resistência à flexão
estática, resistência à compressão paralela
às fibras e resistência ao cisalhamento tan-
gencial. Os testes foram feitos nas árvores
resinadas e nas testemunhas em diferentes
posições do tronco, representando o tempo
(em anos) em que foi iniciado o painel de
resinagem, indo do 1º ao 4º ano de resina-
gem. Dessa forma, o tempo pós- resinagem
é calculado de forma inversa sendo de qua-
tro anos para a parte resinada no 1º ano e de
apenas um ano para a parte resinada no 4º
ano. Foram estudadas também duas posi-
ções do raio da árvore, uma próxima ao pai-
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Figura 2: Esquema da retirada dos corpos
de provas em duas posições do raio.

Figura 1: Tábua central mostrando os dife-
rentes tempos em que foi feito cada um dos
quatro painéis de resinagem.

De modo geral, os testes realizados mos-
traram diferença significativa entre as espéci-
es, sendo que o Pinus caribaea hondurensis

apresentou maior massa específica, maior re-
sistência à flexão estática, maior resistência à
compressão paralela às fibras e maior resis-
tência ao cisalhamento tangencial do que o
Pinus caribaea caribaea. Da mesma forma,
foi detectada diferença significativa entre as

posições radiais, onde a mais externa apre-
sentou valores maiores do que a interna.

A resinagem acarretou algumas diferen-
ças nas propriedades da madeira, mas com
influência diferente em cada espécie. Obser-
vou-se que o P. hondurensis resinado apre-
sentou valores maiores de massa específi-
ca do que os da testemunha e o inverso ocor-
reu com o P. caribaea onde a madeira resi-
nada teve valores menores do que a teste-
munha. O mesmo comportamento foi obser-
vado na resistência ao cisalhamento.

No ensaio de compressão paralela às fi-
bras houve diferença entre os tempos de re-
sinagem, mas não foi possível relacionar o
tempo com a qualidade da madeira.

Conclui-se que existe diferença de resistên-
cia entre as madeiras das espécies estudadas,
sendo o Pinus caribaea hondurensis mais re-
sistente do que o Pinus caribaea caribaea. A
resinagem afetou de forma positiva as proprie-
dades do Pinus caribaea hondurensis (aumen-
tando os valores de resistência e massa espe-
cífica) e de forma negativa no Pinus caribaea

caribaea. Mesmo com as diferenças observa-
das, pode-se dizer que, no tempo de resinagem
de quatro anos, as propriedades não foram afe-
tadas a ponto de desqualificar o Pinus resinado
para o segmento de madeira sólida.

Na continuidade dos trabalhos será estu-
dada também a influência da resinagem na
quantidade e dimensões dos canais resiní-
feros, na secagem da madeira, na produção
de painéis e na durabilidade quanto ao ata-
que de fungos e de cupins.

Prof. Dr. José Nivaldo Garcia
Alexandre Pansini Camargo
Priscilla de Oliveira Antonelli

nel de resinagem (periferia) e outra subse-
qüente na direção da medula, como mostra
as figuras 1 e 2.

Qual a hora certa para a realização do
desbaste, e de que tipo? Que aspectos de-
vem ser considerados nesta e outras
questões de manejo florestal? As possi-
bilidades de desbaste são inúmeras, e
obter um regime ótimo de manejo não é
fácil. As tomadas de decisões devem le-
var em conta aspectos econômicos em
conjunto com as variáveis biológicas. Sem
dúvida a complexidade é grande, e requer
planejamento cuidadoso para o alcance
da otimização da produção madeireira e
dos retornos financeiros.

Para servir de ferramenta nesta tarefa,
foi desenvolvido o SISPINUS, um sistema
que permite a definição do melhor tipo de
desbaste para a floresta de Pinus, a épo-
ca e intensidade ideais para sua realiza-

SISPINUS
ção e a idade ideal para o corte final pode-
se avaliar o estoque de madeira disponí-
vel no presente e a cada ano futuro, em
termos de volume total e volume por tipo
de utilização industrial como laminação,
serraria, celulose e energia. O sistema
possibilita também a análise da rentabili-
dade do povoamento.

Contribui também na agregação de va-
lores ao empreendimento:

1) a escolha do regime de manejo ide-
al aumenta em média pelo menos 15%
sobre a rentabilidade do empreendimento.

2) conhecendo a produção antecipada-
mente, a empresa consegue melhores
preços e garantias de absorção da produ-
ção, inclusive por tipo de utilização indus-
trial específica.

3)  amplia a visão para o planejamen-
to da produção, permitindo o aumento ou
redução da área plantada, prevenindo con-
tra a incerteza e risco da atividade.

4) a empresa passa a manter fixa a
mão de obra, bem como as estruturas para
produção de mudas, implantação, manu-
tenção e exploração das florestas.

Finalmente,  a sustentabi l idade da
produção é fundamental para a preser-
vação ambiental. Ela é um dos compo-
nentes para uma empresa conseguir a
cert i f icação f lorestal e assim agregar
valores ao colocar seus produtos no exi-
gente mercado externo atendendo as
exigências de qualidade ambiental e com
melhores preços.

Fonte: Revista Madeira
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A Pinus Brasil
Agro-Florestal Ltda,
com seus diretores,
Henrique S. Fernan-
des e Ricardo D. Fer-
nandes, há 34 anos
no mercado de Pi-
nus, apresenta para
venda mudas de Hí-
brido de Pinus elilion-
durensis F2, registra-
do 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

discussão sobre o que
acontece com o solo nas

áreas de reflorestamento com pi-
nus é polêmica e vem se arrastan-
do por diferentes correntes políti-
cas do estado. De um lado, inves-
tidores, inclusive estrangeiros, pre-
tendem ampliar as áreas produti-
vas da metade sul gaúcha. Do ou-
tro, a veemente negação dos am-
bientalistas que afirmam prejuízo
ao solo e aos ecossistemas. Pes-
quisadores da Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM) são os
novos responsáveis pela confir-
mação técnica: o pinus provoca ou
não desgaste do solo e a forma-
ção de desertos?

Há nove anos, o professor
Mauro Valdir Schumacher, 43 anos,
coordena o Laboratório de Ecolo-
gia Florestal da UFSM, onde as
amostras da pesquisa de áreas
específicas são acompanhadas.
Foram montadas duas bases de
monitoramento constante na cida-
de de Cambará do Sul: uma no
campo e outra na floresta.

Os dados coletados nestas
áreas não vão servir apenas para
o Rio Grande do Sul. Beneficia-
rão, ainda, os estados vizinhos,
Santa Catarina e Paraná. “Vão
ser 10 anos analisando simulta-
neamente o comportamento das
duas áreas. Queremos levar para
a sociedade números concretos
que possam contribuir com a
geração de emprego e renda sem
prejudicar o meio ambiente e o
ecossistema”, garante Schuma-
cher, que é mestre em Ciências
Florestais pela ESALQ/USP e
doutor pela Universidade de Vie-
na (Áustria). “Enterramos detec-
tores de umidade no solo que
medirão a quantidade e a quali-
dade da água”, acrescenta ele.

De quinze em quinze dias
amostras vão ser recolhidas e
analisadas pelo grupo de pesqui-
sa, composto por acadêmicos,
mestres e doutores.

O trabalho encomendado
pela Associação Sul Brasileira de
Reflorestadores custará R$ 500
mil e só será concluído em 2016

PLANTIO DE PINUS
COMPROMETE O SOLO?

como a maioria dos projetos ana-
lisados pelo laboratório. “Como
trabalhamos com vegetais as
pesquisas são de longo prazo.
Acontece de analisarmos um ou
outro caso específico de um pro-
dutor local, por exemplo, mas te-
mos projetos que envolvem vári-
as localidades e até estados. O
mais longo estudo tem duração
prevista para 22 anos”, informa.

O custo destes trabalhos va-
ria de R$ 5 mil a R$ 900 mil, como
este último. Trata-se de monito-
ramentos nutricionais em flores-
tas nativas e plantadas; análises
de fatores de produção (água, luz,
nutrientes) em ecossistemas e,
avaliações ecológicas de siste-
mas agrossilvipastoris (animal,
floresta e agricultura). “Também
quantificamos e monitoramos o
sistema radicular de florestas
nativas e exóticas. Para alcançar
resultados fidedignos levam-se
anos de pesquisa e dedicação”,
pondera o professor.

O Laboratório de Ecologia
Florestal tem como parceira des-
de 2004, a Universidade Alemã
Freiburg.

Colaboram na estrutura
montada no prédio 44 da UFSM,
quatro funcionários permanen-
tes contratados via Fundação
de Apoio à Tecnologia e Ciên-
cia (Fatec), 20 bolsistas e cin-
co orientando de mestrado e
doutorado.

Fonte: A Razão


