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INTRODUÇÃO 
 
 No presente trabalho temos a finalidade de apresentar a fisiologia da produção de 

resina em Pinus, sob diferentes aspectos. Primeiramente verificaremos a composição da resina 

de pinheiros e a utilização dos constituintes da mesma. Também estudaremos a localização da 

resina na planta de Pinus e os diferentes tipos de canais resiníferos. 

 A formação da resina é um aspecto que analisaremos sob a ótica de diferentes 

experimentos. A exsudação de resina é outro processo fundamental para a explotação 

comercial dos pinheiros. A estimulação com ácido sulfúrico, etileno e auxinas será verificada. 

Finalmente estudaremos a produtividade do Pinus e os fatores relacionados com o 

desempenho das árvores explotadas. 

 
 
COMPOSIÇÃO 
 
 A resina é constituída por um conjunto de substâncias hidrofóbicas, solúveis em 

solventes orgânicos. A resina do pinheiro é um líquido viscoso secretado pelas células epiteliais 

dos canais resiníferos das coníferas. Compõe-se de 66% de ácidos resínicos, 25% de 

terebintina (óleo essencial), 7% de material neutro não volátil e de 2% de água. Em termos 

industriais a resina é separada em dois componentes, o breu e a terebintina. 



 A terebintina, fração volátil, consiste geralmente de hidrocarbonetos cíclicos 

(monoterpenos), sendo que quase sempre existe uma mistura de sesquiterpenos, e por vezes 

de substâncias não terpênicas. O breu é formado na sua maior parte por ácidos resínicos, mas 

também por ácidos graxos, ésteres desses ácidos, esteróis, álcoois, além de sesquiterpenos e 

diterpenos. Os principais constituintes da resina possuem estreita afinidade química entre si. 

Incluem-se nos terpenóides, um grupo de substâncias naturais que têm em comum o fato de 

poderem ser considerados como derivados do isopreno, em composto de 5 carbonos. O 3-

isopentenil pirofosfato parece ser uma molécula chave na produção desses compostos. 
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 Quando a resina exsuda ela é fluída em virtude da grande quantidade de terebintina 

presente. Com a perda parcial desta e a ocorrência de reações da oxidação e polimerização, 

solidifica-se, tornando-se quebradiça. Dessa resina bruta pode-se extrair os 2 produtos 

principais: terebintina líquida e breu sólido. Tem-se obtido, em nossas condições, um 

rendimento médio de 18% de terebintina, 78% de breu e 4% de água. A terebintina apresentou 

bom rendimento de pineno que pode ser utilizado na síntese do óleo de pinho e da cânfora, 

além de outros produtos, como beta-pineno, usado na preparação de resina sintética. O breu 

obtido também mostrou-se de boa qualidade, amarelo claro e transparente, podendo ser 

também aproveitado comercialmente. 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

 A resina ocorre nas células vivas do parênquima de coníferas. Nos pinheiros a maior 

parte da resina encontra-se em estruturas anatômicas especiais denominadas canais de resina 



. Esses canais caracterizam-se como estruturas tubulares 

alongadas, definidas por células que envolvem uma cavidade. Esse espaço se origina por 

esquizogenia, sendo que as células parenquimáticas que o delimitam, constituem o epitélio 

secretor. Células da bainha estão associadas exteriormente às células epiteliais. Essas células 

da bainha podem ser caracterizadas por dois tipos, as células intermediárias, uma camada de 

células curtas, e as células exteriores, bastante mais alongadas. Também são encontrados 

dois grupos de células epiteliais, canais de células epiteliais de paredes finas e canais de 

células epiteliais de paredes espessas. Parece que a função secretora é característica das 

células de paredes finas. Os canais de resina nos pinheiros ocorrem em todos os tecidos 

primários e secundários, estendendo-se tanto de forma logitudinal como transversal, podendo 

ter ramificações e formar no lenho um sistema resinífero contínuo. 

 Os canais radiais encontram-se no interior dos raios, os quais estabelecem um perfil 

fusiforme especial. A terminação interna de cada canal radial de resina está ligada a um canal 

vertical do xilema secundário, sendo que os lúmens dos dois canais são contínuos. Os canais 

resiníferos radiais, ao continuarem na direção exterior, entram em contato com canais de resina 

verticais, situados no mesmo plano radial. Nessa região, os canais verticais podem desviar-se 

levemente para o lado, de modo a não estabelecer nenhuma ligação entre os lúmens dos dois 

tipos de canais, entretanto, ocasionalmente formam-se ligações entre seus lúmens 



. Em Pinus halepensis não se encontraram ligações entre canais verticais situados em 

diferentes planos radiais, exceto nos casos de divisão e fusão ocasional de um mesmo canal. 

Pode-se portanto concluir que os canais não constituem uma rede anastomosada 

tridimensional, mas formam muitas redes bidimensionais, cada uma situada num plano radial. 

Entretanto, os canais verticais traumáticos, que aparecem em fiadas tangenciais, mesmo no 

início do anel de crescimento, apresentam numerosas ligações entre si, no plano tangencial. 

Quanto à distribuição, os canais longitudinais normais encontram-se restringidos, em sua maior 

parte, às porções central e exterior dos incrementos anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 

 A única função conhecida das células do canal de resina é a secreção resinosa, sendo 

que a especialização morfológica observada nessas células está relacionada com a  



 

síntese de resina. Verificou-se em Pinus pinea que a diferença mais notável entre a estrutura 

das células epiteliais e a das células do parênquima adjacente é o grande aumento no número 

de plastídeos. Ao contrário dos plástídeos do parênquima, que possuem uma complexa 

organização membranosa interna, os plastídeos das células epiteliais  não possuem tal 

desenvolvimento e encontram-se embainhadas com o retículo endoplasmático. Sugeriu-se a 

ocorrência de uma seqüência de reações enzimáticas que levariam à produção dos terpenos 

da resina. Em Pinus helepensis, análises histológicas com microscopia levaram à conclusão de 

que os ácidos resínicos são sintetizados ao nível de pequenas organelas globulares 

denominadas esferossomos. 

 Em Commiphora wightii estudou-se o mecanismo de secreção e degenerescência das 

células epiteliais em face da agressão mecânica. Sabe-se que para se conseguir a exsudação 

da resina é necessário cortar os canais resiníferos, sendo que quando os canais são 

lesionados, as células atingidas aceleram o processo de formação e secreção de resina. Nessa 

espécie, as células intactas têm um citoplasma rico em organelas, contendo lipídeos e 

gotículas de resina. No tecido lesionado o epitélio encontra-se colapsado e as paredes radiais 

onduladas. O citoplasma mostra-se denso, com mitocôndrios e retículo endoplasmático. As 

gotas de lipídeos são menores e menos freqüentes do que na célula intacta; sendo que 

material resinoso é também observado na matriz da parede e na periferia do canal, sugerindo 

transporte apoplástico para o lúmem do canal. 

 Sugeriu-se a ocorrência de uma seqüência de fatos nos canais resiníferos em resposta 

à lesão: (a) a resina presente nos canais sai imediatamente em resposta à lesão; (b) ocorre 

uma rápida conversão de lipídeos para a fração resínica e uma alta secreção para o canal; (c) 

inicia a autólise, evidenciada pela presença de vacúolos autofágicos, membranas mitocondriais 

distorcidas, plastídeos degenerados e plasmodesmos desintegrados na parede radial; (d) 

autólise das células epiteliais, sendo que o produto das mesmas se torna parte da resina e (e) 

associação das células envolventes através da senescência e morte das mesmas, provocando 

aumento de exsudação. Observou-se sob microscopia eletrônica que em Pinus halepensis 

gotículas osmiofílicas ocorriam em vários compartimentos das células epiteliais de plantas 

jovens, suportando a hipótese de que a síntese de resina ocorre separadamente, em vários 



compartimentos celulares; sendo também possível que em diferentes compartimentos, distintas 

frações de resina sejam sintetizadas. Também verificou-se que as gotículas de resina são 

eliminadas do protoplasto por serem capturadas por invaginações da plasmalema, sendo que 

em seguida essa porção isolada da plasmalema e do citoplasma envolvendo a gotícula de 

resina sofrem lise e a resina atinge o apoplasto. 

 

 

 

 

 

 

EXSUDAÇÃO 

 

 Antigamente procedia-se à lesões mecânicas nos pinheiros para a produção de resina. 

Essas lesões deveriam atingir o lenho das árvores, de maneira a expor os canais resiníferos e 

permitir o fluxo de resina. Essas lesões eram repetidas semanalmente, de modo a desobstruir 

os canais fechados por tilóides ou pela cristalização de resina. Como esse processo era muito 

traumático e dispendioso, testaram-se vários produtos para manter o fluxo de resina, sem a 

necessidade de novas lesões. Soluções de ácidos fortes mostraram-se eficientes para 

aumentar a produção e a duração do fluxo de resina. Quando se realizam as lesões, formam-

se múltiplos canais resiníferos no tecido traumático imediatamente acima da área lesionada. 

 Em Pinus pinea verificou-se que esses canais traumáticos diferenciam-se somente no 

período em que os canais de resina estão se diferenciando espontaneamente. O tecido 

lenhoso que circunda as lesões aparece inundado de resina. Essa resina que inunda o lenho 

origina-se dos canais dos raios e apenas excepcionalmente dos canais longitudinais, uma vez 

que o lenho inicial e lenho final são igualmente inundados de resina. Quando os canais 

longitudinais normais são lesionados, o lenho lesionado mostra os canais obstruídos por 

tilóides que se formaram no interior dos mesmos. As células contendo tilóides possuem 

núcleos grandes, e nelas existem apenas algumas poucas gotas de resina no citoplasma. As 

células da bainha porém, estão repletas de resina semi-solidificada, que provocou a lise parcial 

do tecido lenhoso adjacente, vertendo-se para as aberturas. Provavelmente, nas células com 

tilóides desenvolve-se uma pressão suficientemente forte para impedir o fluxo de resina. 

 Dos trabalhos realizados conclui-se: (a) a resinagem ativa o poder de secreção dos 

tecidos resiníferos, seja no lenho, seja nos raios; (b) o amido encontra-se presente nas células 

secretoras e deve estar implicado na síntese de resina; (c) a resina encontra-se praticamente 

ausente nas células do epitélio que circunda o canal; (d) deve existir uma pressão muito forte 

no meato do canal, mesmo sob condições normais, essa pressão é a causa da permanência da 

resina nas células epiteliais, sob controle do citoplasma; (e) quando uma lesão coloca o canal 

em comunicação direta com o exterior, a pressão do canal diminui e a resina escorre para fora 

das células através da abertura, em conseqüência as células do epitélio se expandem e tapam 

o canal, impedindo a continuidade de escorrimento da resina; (f) nas lesões obliteradas, a 

pressão não diminui no interior do canal, mas aumenta, até que todo o canal se deforma e se 

alonga tangencialmente no corpo lenhoso e (g) não se conhece a substância que se instala no 

canal, impedindo o efluxo de resina. 

 Em Pinus pinea observou-se que as células atingidas por lesões traumáticas podem 

manter ou não sua vitalidade. Quando permanecem vivas, reagem pela turgescência, que 

tende a imobilizar a resina no seu citoplasma. Se manifestam sinais de intolerância, a resina 



emulsiona-se no citoplasma, o vacúolo desaparece, o núcleo degenera, as membranas 

celulares engrossam e transformam-se em lamelas, as pontuações alargam-se, a resina 

escorre através delas para o canal, e a célula vai sendo plasmolisada. Parece que somente as 

células que se comportam da segunda maneira são capazes de alimentar o fluxo de resina 

através da lesão. 

 Em resumo, a saída de resina da lesão parece ser governada por três condições 

principais: (a) uma defesa fisiológica que envolve um rápido aumento na turgescência celular, 

resultando na oclusão do interior do canal em função do inchamento das células epiteliais do 

próprio canal, esse fenômeno é acompanhado por uma hipersecreção de resina e conduz à 

imobilização da secreção das células, sendo que essa reação ocorre longe da lesão, no local 

onde os tecidos guardam sua vitalidade; (b) verifica-se emulsão de resina do citoplasma 

celular, seu deslocamento e escorrimento através das pontuações das membranas na direção 

do interior do canal, este estado ocorre nos tecidos mais próximos da lesão e parece que lhe 

deve ser atribuído a exsudação da resina e (d) ocorre desidratação das células e 

embalsamamento de suas membranas pela resina, as quais aparecem caracteristicamente 

lameladas, nesse ponto cessa o escorrimento de resina, sendo que ele será controlado pela 

água que dispõe a célula secretora. 

 Verificou-se que a secreção resinosa de células dos canais de resina do lenho de Pinus 

halepensis apresentou maior taxa de exsudação em soluções hipo e hipertônicas do que em 

soluções isotônicas. Considerou-se que o aumento de exsudação nas soluções hipertônicas 

deve ter resultado do maior potencial da água nas células epiteliais e seu conseqüente 

movimento da região de alto potencial para a região de baixo potencial (solução hipertônica) 

podendo provocar retração do citoplasma das células epiteliais (plasmólise). No caso das 

soluções hipotônicas a água entrou nas células epiteliais (de menor potencial hídrico) 

causando uma pressão de turgescência e conseqüente exsudação de resina. Quando as 

células se aproximavam da morte, a quantidade de exsudato aumentava rapidamente e atingia 

seu máximo quando cessavam as correntes no citoplasma, provavelmente devido à perda de 

compartimentalização das células e de suas organelas, pela lise das membranas. 

 

ESTIMULAÇÃO 

 

 Aplicação de ácido sulfúrico aumenta a taxa de fluxo de resina e o seu tempo de 

duração, sendo que parece atuar nos dois processos que tendem a restringir o fluxo: na 

cristalização da resina na lesão e na distensão das células epiteliais para o lúmen do canal. As 

lesões em que se aplica o ácido não são feitas para o interior do lenho, mas apenas até o 

câmbio, uma vez que o ácido o destrói numa extensão de cerca de 2 cm acima da lesão, 

abrindo os canais de resina, cujo lúmen não é contínuo no câmbio. O ácido sulfúrico não 

parece causar aumento na taxa de síntese de resina, mas serve principalmente para facilitar a 

saída da resina do sistema de canais. Aplicação do ácido atua primeiramente nas células que 

recobrem o interior dos canais resiníferos provocando uma contração de suas paredes, o que 

aumenta o diâmetro dos referidos canais, facilitando a saída de resina. Em segundo lugar, o 

ácido diminui a viscosidade do fluxo de resina, sendo que a ação química do ácido sobre o 

câmbio produz sua excitação, levando a um aumento na vitalidade das células resiníferas, 

incrementando o rendimento das mesmas. 

 O etileno é um hormônio vegetal gasoso relacionado com o sistema de defesa da 

planta às agressões e à senescência das células vegetais. Quando o tronco do pinheiro é 

lesionado para a prática de resinagem, ocorre a produção de etileno no painel. Em função 



disso foi testado, nas pastas estimulantes de resinagem, o ácido (2-cloroetil) fosfônico 

(ethephon), produto mantido a pH  3,5 e que libera etileno (C2H4) quando em contato com o 

tecido vegetal, com pH mais alto. Esse etileno desencadeia a síntese de etileno endógeno, 

estimulante da exsudação de resina. Deve induzir a síntese de resina e a diferenciação de 

novos canais resiníferos. A resina resultante do tratamento com ethephon é menos viscosa, 

indicando um incremento na síntese de monoterpenos (fração volátil) na resina. 

 Outros estimulantes da resinagem têm sido testados, sendo que substâncias do grupo 

das auxinas têm-se mostrado promissoras. Auxinas em alta concentração também promovem a 

síntese de etileno endógeno no painel de resinagem. O etileno estimula a diferenciação celular 

no xilema, aumentando a formação e a dimensão das bolsas resiníferas. 

 O estimulante promove um retardamento na cicatrização da lesão, conseqüentemente 

os canais de resina permanecem por mais tempo em atividade. Possui  

 

a capacidade de prolongar e ativar a exsudação de resina . O incremento obtido com a 

aplicação do estimulante encontra-se na razão inversa da capacidade de produção do Pinus. 

Isto pode ser explicado pela capacidade intrínseca do pinheiro produtivo produzir etileno 

endógeno, sendo que aquele menos produtivo dependerá mais da aplicação exógena do 

estimulante. 

 

 

 

 

 

 

PRODUTIVIDADE 

 

 Dentre os vários componentes que afetam o rendimento da resinagem, um dos mais 

importantes é a perfeição das operações desde a escolha das árvores, envolvendo o 



 

descascamento, o corte periódico/raspagem quinzenal, a aplicação da pasta estimulante mais 

adequada, o manejo do recipiente (saco plástico) até a vigilância e controle de insetos e 

microrganismos que podem afetar o painel e a resina no campo. 

 Existem ainda outros fatores que afetam a produção de resina: 

  Constituição Genética: A produtividade de resina, sendo um fator hereditário, está 

vinculada à constituição genética do indivíduo. Trabalhos de melhoramento genético tendo por 

objetivo específico a produção de resina têm evidenciado a importância do genótipo, desde que 

determinadas linhagens já fixadas apresentem produção quantitativa de resina superior ao 

material primitivo, isento de qualquer modalidade de seleção. 

  Sanidade das Árvores: A sanidade configura-se com um fator importante na produção 

de resina, sendo que geralmente vigor relaciona-se diretamente com produção. 

  Dimensão das Árvores: A produção de resina está relacionada com o  tamanho da 

planta, compreendendo diâmetro e altura. Árvores a serem resinadas devem ter ultrapassado 

seu período de imaturidade. 



 

  Copa das Árvores: A planta considerada satisfatória para resinagem deve ter uma 

copa bem constituída e tamanho correspondente à metade ou, no mínimo, à terça parte de sua 

altura. 

  Idade das Árvores: Sendo a produção de resina proporcional ao tamanho da árvore, 

que está correlacionado com a idade da mesma, é evidente que a idade tem marcada 

influência no rendimento da resinagem . 

 

  Fertilidade do Solo: A disponibilidade de nutrientes no solo aumenta a taxa  

crescimento das plantas e acelera o início da produção econômica de resina, uma vez que 

essa produção se relaciona com o diâmetro do tronco e com o tamanho da copa das árvores. 



 

 Na temos os fatores de ação indireta que afetam fraca ou fortemente os processos 

fisiológicos da árvore. 

 Nesse contexto mais geral podemos observar a importância dos fatores ambientais 

(latitude, altitude e chuva) e dos fatores edáficos (topografia, textura e composição do solo) no 

estabelecimento dos fatores de ação direta. Esses últimos se relacionam diretamente com os 

processos fisiológicos das plantas. 

 Devemos considerar que para a formação da árvore necessitamos fundamentalmente 

da manutenção de um balanço hídrico adequado com conseqüente absorção dos sais minerais 

essenciais. Esses processos promovem o crescimento e a formação da copa que responderá 

pela fotossíntese, a fonte dos carboidratos necessários para a produção de todos os demais 

compostos necessários às plantas. 

 A floração levará à propagação reprodutiva da espécie e a respiração permeará toda a 

planta viva de forma a promover energia para a sobrevivência da árvore. 

 A produção de resina dependerá portanto de todos esses fatores favoráveis e mais 

diretamente da atividade fotossintética da planta, uma vez que faz-se necessária a produção 

contínua da mesma à partir dos carboidratos da fotossíntese mobilizados através do floema 

para as células epiteliais dos canais resiníferos das coníferas. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 



 

 A partir dos temas abordados podemos concluir que a resina do Pinus é formada por 

terebintina (monoterpenos, sesquiterpenos e substâncias não terpenóides); e por breu (ácidos 

resínicos e graxos, ésteres, esteróis, álcoois, sesquiterpenos e diterpenos). Nos pinheiros, a 

maior parte da resina localiza-se nos canais resiníferos. Esses canais são recobertos por 

células epiteliais secretoras de resina. Os canais formam redes bidimensionais, cada uma 

situada num plano radial. 

 A formação de resina parece ocorrer em vários compartimentos (organelas) das células 

epiteliais. O corte dos canais de resina promove formação e secreção de resina, sendo que a  

autólise das células epiteliais e a senescência de células adjacentes incrementam a exsudação 

de resina. As lesões do descascamento expõem os canais resiníferos e possibilitam o fluxo de 

resina. Soluções de ácidos fortes mostram-se eficientes para aumentar a produção e a duração 

do fluxo de resina. Os canais resiníferos podem ser obliterados por tilóides e pela cristalização 

da resina. 

 O desenvolvimento de um potencial pressão interno no meato do canal é um processo 

importante para o fluxo de resina. A taxa de exsudação de resina pode ser incrementada pelo 

aumento no potencial hídrico nas células epiteliais. A entrada de água nessas células pode 

causar um aumento no potencial pressão (turgescência) com conseqüente incremento no fluxo 

de resina. 

 O uso de pastas estimulantes da produção de resina tem aumentado o rendimento dos 

pinheiros explotados. O ácido sulfúrico parece promover a distensão das células epiteliais para 

o lúmem do canal resinífero e restringir a cristalização na lesão do painel. O ethephon 

desencadeia  a síntese de etileno endógeno, estimulante da exsudação de resina. Auxinas em 

alta concentração também promovem a síntese de etileno endógeno. Para o sucesso do 

sistema de explotação faz-se necessário conhecer os fatores envolvidos nos processos 

fisiológicos das plantas para que os mesmos favoreçam o desenvolvimento, o vigor e o 

rendimento das árvores de Pinus. 
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