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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste numa coletânea de conhecimentos absorvidos de
vários estudos científicos e da experiência adquirida em campo, com o objetivo de
oferecer aos resinadores compreensão sobre princípios e fundamentos da
resinagem, processos metabólicos que induzem a árvore à exsudação, perspectivas
do melhoramento genético, resinagem em Pinus jovens e sobre outros fatores
importantes no estudo do Pinus e da atividade resineira.
As florestas de Pinus plantadas no Brasil estão em processo de corte raso e
nada está sendo feito para dar sustentabilidade a esse grande maciço florestal que
foi implantado no país na década de sessenta.
As plantações de Pinus existentes estão quase que totalmente resinadas e
não existe um plano governamental que dê sustentabilidade a essa utilização. O
crescimento da cultura do Eucalipto com clones de alta produtividade de madeira
está provocando uma erradicação das plantações de Pinus.
O Pinus foi introduzido em várias regiões do Brasil sem que fosse feito um
zoneamento fitogeográfico e econômico que pudesse direcionar os plantios
conforme origem e utilização, mesmo que a demanda seja das indústrias papeleira e
de chapas e das serrarias. A resinagem não era meta de utilização da madeira de
Pinus.
Quando os povoamentos atingiam a idade de desbaste, a oferta era maior
que a procura e a consequência foi que muitas florestas ficaram sem desbaste,
estagnadas, ao abandono, e vulneráveis aos incêndios florestais. O mercado não
pagava nem o preço de custo da colheita, e muitas florestas foram desbastadas e
deixadas ao apodrecimento.
Foi então que, a partir dos anos setenta, a resinagem tomou força como uma
atividade alternativa de alavancagem da atividade florestal, dando um grande
enfoque na utilização das plantações de Pinus no Brasil.
A produção do óleo resina em árvore viva é uma operação quase toda manual
e seu custo ainda é viável no Brasil, mas não é praticada em muitos países
desenvolvidos.

O preço do óleo resina tem grandes oscilações em função do

mercado mundial, que afeta drasticamente o setor resineiro em épocas em que o
preço chega a ser inferior ao custo de produção.
Muitos

subprodutos

advindos

da

exsudação

do

Pinus

não

têm

comercialmente hoje sucedâneos no petróleo. Por sorte, é oriundo de uma árvore, é
renovável e tem valor inestimável para o planeta.
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O óleo resina é mais que um subproduto da árvore; é um produto de grande
importância nas indústrias papeleira, de tintas, de borracha sintética, de solventes,
entre outras.
O enfoque deste trabalho é estabelecer parâmetros para que se possam
também aprofundar estudos no setor resineiro e que se tenham novos horizontes,
ainda obscuros, para uma melhor produtividade na exsudação do óleo resina.
As florestas de Pinus no Brasil tiveram uma adaptação até melhor que em
suas regiões de origem, e, mesmo com todos os problemas, é possível hoje, através
das técnicas de colheita, atingir uma produção média de mais 3,5 kg⁄ face/ano.
É com essa expectativa e com o sentimento positivo que se deve trabalhar na
clonagem de Pinus com grande perspectiva de produzir grandes maciços de
florestas resiníferas de alta produção de óleo resina, e que, em função da
adaptabilidade do produto ao clima tropical do Hemisfério Sul, esse será um
mercado imbatível no cenário mundial.

2 COMPOSIÇÃO ANATÔMICA DO PINUS
O Pinus está constituído das seguintes partes:
CASCA EXTERNA – seca, morta e totalmente inerte, que protege o tronco.
FLOEMA – parte interna da casca, área úmida, macia e responsável pelo
transporte da seiva elaborada (água e produtos orgânicos produzidos pela
fotossíntese) do ápice da planta para todo o tronco.
CÂMBIO – película de espessura fina. Tecido que produz o crescimento
diametral do tronco. Localiza-se entre o floema e o xilema.
XILEMA – parte composta dos seguintes elementos:
a) Alburno – camada mais externa, junto ao câmbio, por onde circula a
seiva bruta vinda das raízes até o ápice da árvore.
b) Cerne – é a camada mais interna, mais velha do tronco, formada por
células mortas e que dá resistência à árvore.
c) Medula – tecido macio, localizado no centro do tronco.
TRONCO DE UMA CONIFERA – CORTE TRANSVERSAL
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Química da Madeira – Umberto Klock – UFP, 2005.

TRONCO DE UMA FOLHOSA – CORTE TRANSVERSAL

3 A CIÊNCIA DA EXUDAÇÃO
3.1 FATORES QUE INFLUENCIAM NA EXSUDAÇÃO
A exsudação pode sofrer influência de vários fatores, os quais podem ser
assim classificados:
3.1.1 Genéticos
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Entre as coníferas que produzem resina destacam-se os gêneros Abies,
Picea e Pinus, sendo este último o que mais realça os fatores anatômicos e físicoquímicos do tronco na produção de óleo resina.
A árvore de Pinus não demonstra em seu visual, mesmo em formação de
copa e diâmetro, se é produtiva ou não, mas são os atributos genéticos que
conferem o potencial de produtividade de uma árvore para outra.

E isso se pode

avaliar através das árvores plantadas com sementes melhoradas de pomar de
sementes clonal para resina.

Estudos já realizados compravam existir alta

herdabilidade genética na produção de óleo resina.
Mesmo assim, existe uma variabilidade de produção de óleo resina de uma
espécie para outra em sua concentração, como também nas características
químicas do breu e da terebintina.
Hoje já está em processo de resinagem árvore produzida de semente
selecionada e com produção média que chega até mais de 6 kg/árvore/ano.

3.1.2 Anatômicos
Para um melhor entendimento da ciência da exsudação é importante destacar
como é a anatomia do tronco, seus componentes e a atuação deles no mecanismo
dos processos metabólicos da árvore.
A madeira do Pinus possui uma abundante rede de canais de óleo resina, não
tendo definição visual nítida do cerne e alburno. Forma-se pela presença visível de
anéis de crescimento caracterizados pelo lenho inicial (primaveril), largo e macio,
que ocorre no início do verão, em época chuvosa, apresentando cor mais clara, e
pelo lenho tardio (outonal), mais duro, que ocorre no início do inverno, em época de
pouca chuva, de cor mais escura. Os elementos secretantes são as células epiteliais
que circundam os canais resiníferos, os quais compõem o xilema das coníferas, por
onde circula o óleo resina. São abundantes no Pinus, localizando-se tranversal,
longitudinal e radialmente no xilema.
O alburno e o cerne são elementos fundamentais no processo de resinagem
e é a parte da árvore que forma o tronco chamado de xilema.
O alburno é a parte mais externa do tronco, ligado ao câmbio, possuindo
células vivas e mortas. Tem como função principal a condução ascendente, da raiz
para as folhas, de água e sais minerais (material de reserva), e também armazena
água e substâncias de reserva como amido, açúcar, proteínas e óleo resina, que são
defensivos de proteção chamados metabólicos secundários.

7

O cerne é a camada interna e mais antiga do lenho, desprovido de células
vivas e de material de reserva, constituindo apenas mecanismo de defesa contra
insetos e pragas.
As toxinas, que são subprodutos do metabolismo, provocam a morte das
células do parênquima, o que caracteriza o início da transformação do alburno em
cerne, conhecida como processo de cernificação. Com a morte das células, as
substâncias de reserva são removidas ou se polimerizam, formando os metabólicos
secundários como o óleo resina, os corantes, os compostos fenólicos, os taninos, as
gorduras e outros.
A transição de alburno para cerne é contínua ao longo da vida da árvore,
quando a cada ano novas camadas de alburno viram cerne e um novo alburno se
forma na região próxima ao câmbio. Em algumas espécies, o cerne começa a se
formar muito cedo com uma pequena camada de alburno; em outras, essa formação
ocorre lenta e mais tardiamente.
Entretanto não é bem conhecido o processo que transforma alburno em
cerne. Mas sabe-se que fenômenos naturais induzem nos dois elementos a criação
de metabólicos secundários, em especial, o óleo resina.
Todos os fenômenos naturais que ocorrem nos processos fisiológicos do
Pinus já estudados evidenciam ser no cerne onde se localiza a maior quantidade de
óleo resina na árvore, entretanto o que se observa é que o óleo resina não se forma
no cerne, mas se acumula ali, preenchendo o vazio das células que morrem,
deixando-o mais duro e resistente. No caso das coníferas do gênero Pinus, fica
envidenciada a presença do óleo resina em todo o xilema, protegendo a árvore
desde a sua formação. Esse fato é registrado em árvore jovem (foto), praticamente
sem cerne, o que mostra a capacidade de reação da árvore ao ferimento e à
produção de óleo resina. Ocorre de ter no povoamento indivíduos com produção
precoce expressiva de óleo resina. Alerta-se, porém, que a precocidade de indução
à resinagem de árvores jovens não dá a garantia de manutenção da mesma
produção inicial em anos subsequentes.
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O cerne cresce em tamanho com a idade da árvore, diferentemente do
alburno.

No Eucalipto, a formação do cerne inicia-se aos 5 anos e no Pinus a

literatura não dispõe de informações claras a respeito, mesmo porque nem todas as
árvores evidenciam diferenças entre cerne e alburno. Mas fala-se que no Pinus o
crescimento do cerne acontece dos 14 aos 50 anos.
O cerne pode sofrer variações em função dos fatores idade da árvore,
controle genético, vigor da árvore, estrutura anatômica, tratos culturais, taxa de
crescimento (solo e clima), site, geadas, doenças, entre outros.
O que se pode dizer é que uma produção de óleo resina expressiva em
plantios jovens deve-se mais ao poder de herdabilidade genética de sementes
certificadas de pomares clonais do que às condições de vigor da árvore, de tratos
culturais, de site do povoamento, ou outras.
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Corte transversal – Pinus elliottii var. elliottii
Idade - 45 Anos – afloramento de óleo resina em todo o xilema

.
Instituto Florestal de São Paulo – E. E. ITAPETININGA, 2011.

Corte transversal – Pinus elliottii var. elliottii
Idade – 45 Anos – afloramento de óleo resina em todo o xilema

Instituto Florestal de São Paulo – E. E. ITAPETININGA, 2011.
3.1.3 Fisiológicos

O estudo fisiológico do tronco das coníferas não é facilmente entendido
quanto à formação, à localização e à maneira como ocorre o processo de
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exsudação, desde o momento em que o óleo resina se forma até atingir o meio
exterior através dos canais resiníferos.
Inicialmente, é pela raiz que a planta absorve do solo a mistura de água e sais
minerais, chamada de seiva bruta, transportada para a parte superior da planta
através do xilema até as folhas.
Simultaneamente, acontece o processo da fotossíntese, que é a absorção da
luz solar e do gás carbônico da atmosfera pela clorofila das folhas, transformando a
seiva bruta em seiva elaborada, composta de glicose e aminoácidos, com a função
de nutrição e desenvolvimento da planta. A seiva elaborada percorre todo o tronco
através do floema, das folhas até a raiz. Esse processo é conhecido como
metabolismo primário, e é por meio dele que a planta absorve gás carbônico do ar e
libera oxigênio para a atmosfera, processo conhecido como “sequestro de carbono”.
Paralelamente, ocorre dentro do tronco a produção de uma variedade de
compostos orgânicos que não têm uma função fisiológica específica – são os
extrativos chamados de metabólicos secundários. Destacam-se os compostos
fenólicos (lignina, entre outros), os alcaloides (cafeína, nicotina, cocaína, e outros) e
principalmente os terpenos, os quais são responsáveis pela produção do óleo resina
que processado produz breu e da terebintina, cuja concentração varia enormemente
entre as espécies, ocorrendo principalmente no cerne, no alburno e nas acículas.
O óleo resina apresenta-se nas coníferas de duas formas: inicialmente, a
constitutiva ou primária, existente naturalmente na árvore, e depois a induzida ou
secundária, produzida em resposta a algum ferimento causado na casca.
Portanto, a frequência da saída do óleo resina para o meio exterior nada mais
é que a forma como a árvore reage ao ferimento que atinge o alburno. Os demais
fatores fazem parte de um complexo movimento das atividades fisiológicas da
árvore. Sabe-se que o óleo resina é produzido nas células epiteliais que circundam
os canais de resina e que sua saída é influenciada por fatores como a pressão
interna nas células epiteliais, que circundam os canais, a capacidade de absorção
de água, a resistência ao atrito no fluxo nas paredes dos canais, a viscosidade do
óleo resina, e por outros fatores físico-químicos determinantes na genética da
planta.
Toda a estrutura anatômica do tronco depois da casca e do câmbio até a
medula é chamada de xilema. A maior parte dos tecidos do xilema, que tem uma
coloração mais escura, é o cerne, onde já não há circulação de água e os tecidos
vão morrendo no sentido da medula durante o processo de envelhecimento da
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árvore. Deve-se enfatizar, entretanto, que uma árvore jovem já possui óleo resina
quando praticamente todo o tronco é só composto de alburno.
Para que os resineiros tenham um melhor entendimento da exsudação,
destacam-se alguns conceitos que interferem no processo de indução do óleo
resina, como a constituição e distribuição dos canais, a época de brotação do Pinus,
o adensamento de árvores, os micro-organismos, a compactação do solo, o stress
proveniente da exaustão de coleta, entre outros.
O processo mecânico da exsudação é motivo de antigos estudos. Nada mais
atual houve que pudesse mostrar com clareza didática esse fenômeno natural das
coníferas. Sabe-se que o corte que se faz para a saída do óleo resina estimula, no
painel acima, a formação em quantidade de novos canais, proporcionando o
aumento da exsudação.
Muito já se falou sobre esse assunto, inclusive que a utilização dos
estimulantes químicos objetivaria fazer o rompimento da camada de celulose que
obstrui os canais de resina ou mesmo provocar o murchamento das células
epiteliais, abrindo espaço para a circulação do óleo.
Dentro do imenso potencial de informações e procedimentos que levam à
formação dos processos fisiológicos e metabólicos das plantas, é importante, para a
exsudação do óleo resina, configurar a atuação dos hormônios vegetais. A maior
parte do metabolismo das plantas é estimulada e controlada pelos hormônios,
quando existe deficiência de algum elemento, principalmente a auxina, a citocinina,
a giberelina, o etileno e o ácido abscísico.
Dentro do processo de exsudação de óleo resina, está configurada a
importância da utilização do etileno na composição da pasta estimulante. Ele é um
gás que se difunde naturalmente e é um hormônio que se forma dentro da planta,
atuando também de dentro para fora dela.
O “ethrel”, produto à base de etileno, depois de aplicado na estriagem, na
forma de pasta química, atua nos complexos processos bioquímicos da planta, com
liberação nos tecidos acima da área de corte da estria, induzindo e produzindo um
maior escoamento do óleo resina. O etileno é conhecido como um hormônio natural
que induz o processo de amadurecimento do vegetal. Também é citado o ácido
jasmônico, um regulador químico atuante na formação e expansão das células, o
qual ajuda no transporte de substância dentro dos canais.
A utilização de estimulantes químicos no processo de resinagem já teve
nestes últimos 30 anos todo tipo de formulações e questionamentos que até hoje
ainda deixam dúvidas. É fruto de muitos estudos que procuram afetar, o mínimo
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possível, a estrutura físico-mecânica do xilema após o processo de resinagem, mas
que estão sempre procurando modernizar a sistemática de resinagem no Brasil.
Hoje, a engenharia genética está produzindo plantas transgênicas, mais
resistentes a pragas, caracterizando uma modificação no sistema metabólico do
vegetal.
As substâncias produzidas pelo breu e pela terebintina ainda são pouco
exploradas na utilização da engenharia genética e metabólica na manipulação da
produtividade de suas substâncias dentro do metabolismo das coníferas. Alfa e
betapineno, mirceno, dlimoneno, entre outros componentes, poderão ter produções
expressivas de uma determinada substância através de plantios clonais e,
futuramente, produzir concentrações altas dessa substância, que tenha mais
importância no mercado mundial.
3.1.4 Ambientais
A adaptabilidade de cada espécie é própria das características climáticas de
onde ela se origina. Mesmo assim, espécies como o Pinus caribaea var. caribaea,
originário da Islã de Piñas, em Cuba, e o Pinus caribaea var. bahamensis, originário
das Bahamas, desenvolvem-se bem em várias regiões do Brasil em diferentes tipos
de altitude. Isso mostra a diversidade que existe na adaptação do Pinus em relação
à região de origem.
O meio ambiente tem as mais diferentes influências nas características
morfológicas, anatômicas e fisiológicas da árvore, motivo pelo qual existe alteração
acentuada na produção do óleo resina e na composição química do breu e da
terebintina de uma árvore para outra.
O crescimento de uma árvore e a produtividade de óleo resina dependem
fundamentalmente do conhecimento da capacidade de armazenamento de água no
solo e consequentemente do déficit hídrico. A pluviometria, a temperatura, a
umidade do ar e a estrutura do solo fazem com que numa mesma região se
encontrem povoamentos com variação de solo e/ou clima com diferentes
expectativas de crescimento e produtividade de óleo resina. Pelas observações em
campo, pode-se dizer que o escorrimento de óleo resina aumenta à noite, em lua
cheia e nova.
3.1.4.1 Temperatura
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A temperatura tem grande importância no processo de exsudação do óleo
resina. Mesmo tendo influência nos níveis dos produtos metabólicos secundários,
não se pode considerar que ela seja limitante na produção comercial de óleo resina.
Tem de se levar em conta os fatores genéticos das árvores, que podem
desempenhar uma produção expressiva num período determinado de tempo. Os
processos metabólicos da exsudação ficam mais lentos apenas na época de queda
brusca da temperatura, o que caracteriza a produção de povoamentos situados em
regiões temperadas abaixo do Trópico de Capricórnio até o Sul do Brasil.
A resinagem é feita, hoje, durante o ano todo, desde que não haja queda
brusca de temperatura durante a estação de inverno.
3.1.4.2 Pluviometria
O inverno é tipicamente uma estação fria, mas o que caracteriza os
fenômenos fisiológicos da planta nessa época é a chuva. Por isso é que o frio não é
apenas o fator limitante, mas é a escassez de água que provoca a diminuição do
metabolismo da planta. Além de fundamental para os processos fisiológicos da
árvore, a água funciona mecanicamente com sua circulação dentro do xilema,
facilitando a indução do óleo resina nos canais até a saída dele no meio exterior. Na
floresta de Pinus tropical não há queda significativa de produção na época
considerada de inverno, desde que na região não tenha seca prolongada no
período, com déficit hídrico alto.
3.1.4.3 Solo
A fertilidade não é fator limitante na produção de óleo resina, mas é a
estrutura física do solo que possibilita maior ou menor absorção de umidade, melhor
arranjo poroso, melhor aeração do sistema radicular, baixo grau de compactação,
fatores esses que colaboram com o desenvolvimento do Pinus e possibilitam uma
boa capacidade de secreção de metabólicos secundários e, consequentemente, de
fluxo do óleo resina.
É importante verificar, em plantações de Pinus, solos de baixa profundidade,
de horizontes pedregosos, de cascalhos quartzosos e de subsolos plásticos e
impermeáveis, que são determinantes na deficiência de produção de óleo resina.
Essas variações de solo ocorrem numa região ou mesmo dentro de uma mesma
área florestal. Esse é um fato que se observa em agrupamentos de árvores que não
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têm o mesmo desempenho de produção de óleo resina das suas irmãs em áreas
contíguas ou na mesma região ecológica.

3.2 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A EXSUDAÇÃO
O conteúdo de dados aqui explanados tem por objetivo configurar um melhor
entendimento do processo de condução do óleo resina nos canais e sua exsudação
para o meio exterior da árvore. É uma coletânea de informações de trabalhos
científicos que leva em consideração todos os fatores que interferem nesse
processo.
Procura-se trazer ao setor resineiro uma visão das técnicas de colheita do
óleo resina e dos fenômenos fisiológicos que ocorrem dentro do tronco, os quais
aqui estão expostos da forma mais simples possível para que todos aqueles que
trabalham no setor possam entender e até fazer comentários que possibilitem novas
ideias e que deem novas perspectivas de como se produzir melhor e mais óleo
resina nas florestas de Pinus brasileiras.
A atividade resineira iniciada comercialmente na década de setenta passou
pelos mais diferentes tipos de técnicas e utilização de materiais no processo de
exsudação. Considera-se que a introdução comercial de resinagem de Pinus
tropicais na década de noventa foi a que mais propiciou inovações técnicas de
utilização de resinas cristalizadas, com baixa concentração de terebintina e difícil
manuseio.
A implantação da resinagem de florestas tropicais teve uma significativa
evolução em produtividade, fruto do trabalho dos auxiliares técnicos de campo, que,
com a vivência deles no dia a dia, trouxeram ao processo de colheita um relevante
avanço de produção.

A literatura sobre o assunto é limitada, e os trabalhos

desenvolvidos não são recentes, apesar de ser fruto de pesquisas desenvolvidas,
deixando ainda dúvidas enormes pela variabilidade de fenômenos que acontece na
exsudação do óleo dentro de uma mesma espécie em função do habitat e das
condições ambientais.
Os diversos tipos de resinagem já vistos, com cortes profundos na casca e
abertura na base da árvore com uma cova interna no cerne, através de orifícios,
como também com o sistema tradicional de resinagem com estrias e outros
métodos, produzem resina. A resinagem que melhor expressa o padrão de
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qualidade e produtividade é o método de retirada da casca e da película do câmbio
em contato com o alburno e a aplicação de um estimulante químico padrão.
Com a motivação da percepção da influência da posição e quantidade de
canais resiníferos existentes e pelas experiências na execução dos trabalhos de
resinagem em campo, pode-se presumir que o comprimento de estria, com a
locação de maior área de canais atingidos, aumenta a quantidade de fluxo do óleo
resina a ser colhido.
Todo esse processo abre perspectivas de discussão e resultados sobre o
sistema de estriagem, o tamanho da estria, a utilização de estimulantes e outros
fatores que colaboram com a produção.
A exsudação ocorre em situações diferentes conforme a hora do dia. Isso é
determinado pela quantidade de insolação durante o dia e mesmo no período
noturno, com o retorno das ondas de calor para a atmosfera, que se dissipam mais
rápido em noites claras. Nos países tropicais, em regiões sem invernos rigorosos e
secas prolongadas, a resinagem é feita durante o ano todo.
Mesmo que seja uma espécie com um bom desempenho na exsudação,
existem momentos em que ocorre uma retração na produção por motivos ambientais
de clima ou mesmo por estresse da árvore, razão pela qual não acontecem em anos
consecutivos produções semelhantes.
O óleo resina é considerado uma substância transparente e pegajosa, que
não é seiva; é um óleo porque não se dissolve em água, mas é solúvel em álcool,
em óleos essenciais e em óleos gordos.

É um produto de sustentação e de

proteção da árvore, que se exterioriza à retirada da casca.
Todas essas informações levam ao delineamento dos fatores que determinam
a concentração de terebintina no óleo resina. Para se ter uma ideia da percentagem
natural que existe de terebintina, pode-se utilizar algumas amostras expostas no
trabalho Composition of Gum Tupertines of Pines1: “A terebintina não tem variação
significativa de produção de uma região para outra ou mesmo em outro ambiente”
(N. T. Mirov, 1961).

Espécie

Concentração terebintina no peso total do óleo
resina dentro do xilema

Pinus elliottii var. elliottii………………………................

22%

Pinus caribaea var. hondurensis................................... 18%
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Pinus oocarpa................................................................ 22%

A terebintina é uma substância altamente volátil, cuja concentração elaborada
dentro do cerne, no óleo resina, em regiões com verão muito quente e inverno seco
e de baixa umidade do ar, sofre variações de peso quando em contacto com o meio
ambiente. No Brasil, na região do Triângulo Mineiro, como exemplo, tem variação
em torno de 35%, com valores médios de 11,70% de terebintina para Caribaea
hondurensis e 14,30% para Pinus oocarpa.
É importante não induzir a árvore a um “stress” excessivo no processo de
estriagem em relação à quantidade de estimulante químico, para que seu
metabolismo tenha um processo de recomposição normal. Quanto mais a árvore
exsuda mais tende a produzir dentro do seu ciclo natural. Em se tratando de árvore
jovem, seria importante não induzi-la a um stress excessivo no processo de
estriagem e aplicação de estimulante químico, para que não haja um desgaste
excessivo no seu processo de crescimento.
A resinagem de Pinus tem peculiaridades específicas de cada região onde a
árvore está plantada, fazendo variar as características dos equipamentos utilizados
e a concentração dos produtos aplicados. Pode-se dizer que em regiões frias
ocorrem exsudações expressivas durante alguns meses do ano, evidenciando que
realmente é a qualidade de execução dos serviços de estriagem que definem a
produção, totalizando em poucos meses produtividades que tornam o povoamento
rentável no período de uma safra.
O painel resinado nas safras possíveis é deixado em descanso por um
período em que o sistema fisiológico induz a regeneração da estrutura anatômica do
tronco, com o recobrimento da área resinada em um novo alburno, cambio, floema e
casca e toda interligação do sistema de fluxo de nutrientes e de óleo resina no
xilema.
Como se pode observar nas fotos abaixo, a árvore encontra-se num novo
ciclo de resinagem de uma face superposta com sistema de estriagem igual e com
produção equitativa de uma face normal. No corte transversal, pode-se, para
ilustração, verificar uma árvore que já teve dois processos de recobrimento da
casca, ou seja, dois ciclos de resinagem num mesmo painel.
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Corte Transversal
Pinus elliottii var. elliottii

Instituto Florestal de São Paulo – E. E. Itapetininga – SP.

4 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E AMBIENTAL DAS ESPÉCIES DE PINUS
O gênero Pinus tem sua difusão quase que exclusivamente no Hemisfério
Norte, isto é, acima da Linha do Equador, com exceção do Pinus merkusii, nativo da
Ilha de Sumatra, abaixo da Linha do Equador.

Adaptação de Composition of Gum Turpentine of Pine (N. T. Mirov, 1971).

18

A introdução do Pinus no Brasil em grande escala nos anos sessenta, no Sul
e Sudeste, não teve estudos de adaptabilidade efetivos das espécies em função de
suas regiões de origem.
Com os estudos preliminares de Golfari (1966) e Van Goor (19) é que se pode
fazer uma melhor delineação das regiões geográficas aptas para a introdução dos
Pinus temperados e tropicais no Brasil. Mas foi a própria manifestação de
crescimento dos povoamentos que identificou onde seria razoável definir as
espécies em suas regiões ideais.
Entre as espécies temperadas, destaca-se, para o setor resineiro, o Pinus
elliottii var. elliottii pelas suas características de clima, pelas delimitações do solo, e
por ter bom desenvolvimento de diâmetro e altura acima do paralelo 23°. Para as
espécies tropicais, destaca-se o Pinus caribaea var. hondurensis, caribaea var.
caribaea e o Pinus oocarpa, com bom desenvolvimento abaixo do paralelo 23°.
Existe um número limitado de espécies do gênero Pinus, que têm boa
exsudação comercial de óleo resina. Mesmo assim, nem todas têm adaptabilidade e
crescimento nos vários tipos climáticos da terra.
Os mapas abaixo mostram regiões de procedência, regiões de adaptabilidade
no Brasil e mapa de possibilidades e limitações ecológicas especialmente para o
Pinus elliottii var. elliottii, no estado de São Paulo, com as delimitações traçadas e
baseadas em classes climáticas e classificação do solo.
Distribuição natural Pinus elliottii var. elliottii – EUA

Adaptação – Mirov (1967).
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Região apta para o cultivo de Pinus elliotti var. elliottii

Adaptado de Kronka, et alii, 1978.

Detalhamento da região potencialmente apta para o plantio de
Pinus elliottii var. elliottii, no estado de São Paulo

Adaptação de Golfari et al., 1978.
Relação de Cidades Referências
Regiões – Temperaturas e chuvas satisfatórias e limitações de solos
1 – Ourinhos

13 – Cabreuva

25 – Marsilac
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2 – Fartura

14 – Bragança Pta

26 – Juquitiba

3 – Piraju

15 – Socorro

27 – Miracatu

4 – Itaporanga

16 – Pedra Branca

28 – Sete Barras

5 – Taquarituba

17 – Piracaia

29 – Itaporanga

6 – Itaí

18 – Monteiro Lobato

30 – Apiaí

7 – Avaré

19 – Campos de Jordão

31 – Itapirapuã

8 – Paranapanema

20 – Piquete

32 – Itararé

9 – Angatuba

21 – Bananal

33 – Itabera

10 – Itapetininga

22 – Cunha

34 – Itapeva

11 – Pila do Sul

23 – S. L. Paraitinga

35 – Buri

12 – Piedade

24 – Biritiba Mirim

36 – Capão Bonito
37 – S. Miguel Arcanjo

A produtividade de óleo resina de cada espécie depende muito da região
geográfica e da característica edafoclimática. Quanto mais tiver período de dia
longo, chuva distribuída durante o ano e temperatura de inverno não muito baixa,
mais rentável e sustentável será a atividade o ano todo.
Descrição das espécies introduzidas:
Pinus elliottii var. elliottii – espécie que cresce naturalmente na região Sul e
Sudeste dos EUA entre os paralelos 33º50’N e 27º30’N, em altitude de 0 a
180 m, clima quente e úmido, precipitação pluviométrica média de 1.300 mm
ao ano, com variação de temperatura de inverno muito abaixo de 0º C,
temperatura extrema de verão de até 41º C e com pouco tolerância à
deficiência hídrica. Não se adapta a solos rasos. Vai bem em solos arenosos,
profundos e bem drenados, não necessariamente férteis, isto é, tolera muito
bem solos pobres.
No Brasil, sua introdução mostrou uma adaptabilidade expressiva nas regiões
de floresta, cerrado e campo cerrado, em diferentes tipos de solo acima do
paralelo 23º S e também abaixo do paralelo 23°S, em altitudes na serra da
Mantiqueira na região Sudeste. Caracteriza região climática com baixo déficit
hídrico, clima ameno com inverno frio e alta temperatura de verão e média
anual em torno de 19º. A precipitação pluviométrica ideal é acima de 1200
mm anuais e a umidade relativa acima de 75%.
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Pinus oocarpa – espécie de maior difusão natural em grande parte do México,
desde o deserto de Sonora, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras e parte
da Nicarágua, entre os paralelos 28º20 N’ e 12º45’N. Tem um amplo raio de
adaptação climática, desde clima seco de 500 a 1000 mm no México até 2000
a 3000 mm na Nicarágua. Tem temperatura média anual variando de 18,6º a
23,3º. As altitudes variam de 300 a 2000 m, mas seu melhor desempenho
ocorre em regiões de pluviometria média anual de 1500 mm.
No Brasil, tem bom desenvolvimento nas áreas de florestas, cerrado e campo
cerrado no Sudeste, acima do paralelo 23º, e no Centro-oeste em altitudes
acima de 500 m. Tem bom crescimento em solos arenosos, de baixa
fertilidade, com temperatura do mês mais quente de até 36º C e pluviometria
de 1200 mm.
Pinus caribaea var. hondurensis – essa espécie vegeta naturalmente em
Honduras, El Salvador, Belize, Guatemala e Nicarágua, entre os paralelos
17º30’ e 13º00’ desde o nível do mar até 1000 m, com temperatura variando
de 20º a 27º e precipitações pluviométricas variáveis no litoral de mais de
3000 mm até zonas áridas, com 950 mm de chuva. Tem baixa resistência a
geadas.
No Brasil tem bom desenvolvimento nas áreas de florestas, cerrado e campo
cerrado. Tem bom crescimento em solo arenoso, de baixa fertilidade, com
temperatura do mês mais quente de até 36º C e pluviometria acima de 1200
mm. Geograficamente corresponde às áreas abaixo do paralelo 23º, no
estado de São Paulo, em qualquer altitude até 1000 m, até o paralelo 11°,
procurando-se encontrar procedências que se adaptem aos paralelos mais
baixos.
Pinus caribaea var. caribaea – variedade originária de Pinar Del Rio e Isla de
los Pinos, em Cuba, em latitudes em torno 22°24’, em altitudes de 10 a 300
m, temperatura média de 25° e precipitações que variam de 1200 a 1600 mm
anuais.
Foi introduzida no Brasil em grande quantidade em Uberlândia-MG pelo
professor Ismar Ramos, na década de 60. Região de latitude 19°15’, em
altitude de 950 m e chuvas em torno de 1200 mm anuais. Teve um
desenvolvimento médio e considera-se que deve ser melhor introduzida em
regiões de altitudes mais baixas, até nas proximidades do Equador.
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O desenvolvimento de uma árvore depende das características do clima e do
solo a que ela está exposta e também da forma como se conduz o povoamento em
relação ao seu ecossistema. Evidencia-se, portanto, que o espaçamento entre
árvores tem influência na competição entre elas e em seu crescimento em diâmetro.
Árvore jovem com bom diâmetro evidencia a precocidade na sua utilização para
resinagem por um longo período.
Como a pinocultura, principalmente na região Sudeste, está numa fase de
corte total dos povoamentos, e como ainda são pequenos os plantios feitos
sobretudo pelo setor resineiro, descrevem-se alguns experimentos de Pinus
caribaea e oocarpa efetuados nos anos setenta com um bom resultado de
incremento (IMA) em DAP.
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Destacam-se aqui ainda as espécies que mais comercialmente são resinadas e as
respectivas regiões de maior ocorrência natural.
Pinus radiata – Califórnia, EUA
Pinus pinaster – França, Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, Tunísia, Grécia
Pinus pínea – Portugal, Turquia
Pinus caribaea var. bahamensis – Bahamas
Pinus merkuzii – Burna, Laos, Vietnan, Sumatra, Filipinas
Pinus massoniana – Sudoeste da China

5 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA RESINAGEM
Toda árvore de Pinus, independentemente da idade e do diâmetro do tronco, tem
óleo resina, mas para fazer uma resinagem técnica deve-se levar em conta as
condições em que se encontra o povoamento. A idade, o estado fitossanitário, o
diâmetro do tronco e a densidade de árvores são fatores que limitam o potencial de
exsudação. Também para uma resinagem ser de boa qualidade é necessário existir
um perfeito exercício da técnica de instalação, estriagem, colheita, asseio no
manuseio dos equipamentos de trabalho, condições básicas de segurança do
trabalhador e manuseio do óleo resina colhido.
Pela complexidade do entendimento do processo da exsudação, deve-se
considerar que o melhoramento da qualidade da atividade resineira, em sua maior
parte, veio diretamente do campo através da prática da resinagem no dia a dia.

5.1 DENSIDADE DAS ÁRVORES
O óleo resina, por ser uma substância de proteção da árvore, aflora em
qualquer situação com a retirada da casca, independentemente do diâmetro e da
altura do tronco e dos demais fatores ambientais.
Todo fator físico que atua sobre a árvore é importante na exsudação. Então, o
maciço florestal deve apresentar uma configuração de luminosidade que torne a
área propícia à penetração de maior quantidade de raio solar, com um largo
espaçamento entre as árvores e também uma desgalha de até 50% de altura, o que
exige que se leve em conta o número de árvores por hectare do povoamento.
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A utilização de um povoamento jovem e adensado mostra, num primeiro
momento, uma produção representativa, mas que, durante a safra, dá uma média de
produção abaixo da expectativa, como também apresenta retenção de crescimento
de diâmetro da árvore. O espaçamento é, portanto, fator primordial na condução do
povoamento e na capacidade produtiva da árvore.
Como ainda não se tem um estudo especializado na condução da idade de
plantio ideal para iniciar a atividade como modelo, pode-se considerar um
povoamento com classe diamétrica em torno de 18 cm e uma concentração de
indivíduos por hectares em torno de 1100 árvores.
5.2 RASPAGEM DA CASCA
A raspa de casca, para a resinagem, está ligada à qualidade da estria na sua
elaboração. Isso é determinante quando o raspador não consegue naturalmente
cortar a estria sem provocar lascas e sem avançar mais que o necessário na altura
de corte, como acontece com árvores já maduras. Além disso, a raspa elimina a
rugosidade da casca e permite uma melhor incidência de raios solares no tronco.
Estria média – 18 cm
Altura da raspa – 1,60 m (três safras)
Largura da raspa – 25 cm
Para que a raspa seja perfeita, deve-se usar um raspador de corte não muito
afiado para não ferir o câmbio e o alburno, atingindo a área de exsudação do óleo
resina.
Em árvores jovens, hoje com 10 anos, as estrias são feitas naturalmente, sem
a necessidade de raspagem e sem provocar lascas na casca.
Painel em resinagem sem raspa de casca

Fazenda Bonita – Itapirapuã – SP.
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5.3 INSTALAÇÃO DAS ÁRVORES
No processo de instalação das árvores utiliza-se saquinho feito de material
plástico virgem de polietileno ultravioleta transparente ou negro, com espessura de
22 micras.
O tamanho do saquinho é variável, em torno de 36 x 28 cm, dependendo do
diâmetro da árvore. Utiliza-se haste plástica, pedra ou cone de eucalipto para a
fixação do arame. A amarração do saquinho é feita com arame galvanizado de
bitola 20 a 22, dependendo da produção e do diâmetro da árvore.
5.3.1 Risco de amarração
Para a fixação do saquinho no tronco, faz-se primeiramente uma limpeza para
nivelar a base da árvore, com a retirada da camada de acículas. Na base superior
da altura do saquinho, elabora-se o risco, atingindo o alburno, com 5 cm excedentes
de cada lado e com a borda lateral inclinada para cima, para a fixação do saquinho.
Isso dá melhor resistência ao peso e reduz o vazamento de óleo resina na
exsudação.
5.3.2 Risco de abertura
O risco é feito para dar início ao painel, com 2 cm a mais de cada lado. Para
uma estria de 18 cm, o risco fica com 22 cm. Isso facilita o corte da primeira estria. O
risco já deve ter a aplicação do estimulante químico.
Deve-se aproveitar e priorizar a fixação do saquinho na face norte para
possibilitar, no primeiro painel, uma maior incidência de raios solares que, no caso
do Brasil, fica no Hemisfério Sul.

5.4 OPERAÇÕES DE ESTRIAGEM
A estria é feita logo acima do risco de abertura, de 1 a 2 cm de altura e
comprimento variável de acordo com o DAP da árvore. Observa-se que ela deve
apenas romper a película do câmbio, deixando o alburno exposto sem causar
ferimento no lenho. É feita a aplicação do estimulante na parte superior do corte por
toda extensão da estria.
A altura da estria depende exclusivamente da concentração do estimulante
utilizado. Se houver chuva, deve-se evitar a realização da estria para que não haja
escorrimento da pasta e perda do elemento ativo. Para determinar o ponto onde
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será feito o corte da estria subsequente, deve-se observar que o limite superior do
painel apresente aspecto de madeira viva e clara do alburno. Caso esteja com
aspecto avermelhado pela queima do ácido, procura-se a parte branca do lenho com
um novo corte onde os canais estejam vivos e desobstruídos. Quanto menor for a
queima do lenho menor será o corte posterior e, assim, menor será o consumo de
estimulante e da altura do painel a ser resinado. O estimulante é acondicionado em
uma bisnaga plástica de bico de cobre, com espessura de 3 mm. A quantidade de
pasta aplicada é de 1,5 a 2,0 gramas de peso por estria para que impregne bem no
lenho, de forma bem distribuída.
Os canais de resina circunscritos na região onde se faz o corte da estria são
regados com o estimulante, que se infiltra por debaixo da casca sem a presença de
ar, penetrando através do alburno até o cerne nos canais resiníferos. Assim, ocorre
uma maior fluidez do óleo resina, mostrando um desempenho superior ao que
normalmente aconteceria com um ferimento natural no tronco.
O escorrimento do óleo resina tem influência no processo de indução da
árvore. Ou seja, é lento até a 7ª estria, podendo haver variações entre as espécies.
Também o que se tem observado é que no 2º e 3º painéis, isto é, no segundo
e terceiro ano de resinagem, a produção é maior que no 1º ano (1º painel).
Entretanto fenômenos ambientais podem provocar na indução ao escorrimento
alterações que podem não condizer com estas afirmações e que é próprio da
inexplicável formação e condução dos metabólicos secundários no processo da
exsudação.

A estria é feita com intervalo de 8 a 21 dias, variando em função de fatores
inerentes a cada espécie, de clima, de estimulante, entre outros elementos.
Usualmente o período é de 12 dias, podendo no inverno ser de 15 a 20 dias.
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A estria é feita normalmente até o terceiro painel, mais ou menos 2 m de
altura com estrias horizontais. Quando o comprimento do braço impossibilita a
execução da estria, utiliza-se estria em “V” com o auxílio de um artefato que
prolonga o estriador – ”a engenhoca” –, que faz a estria e passa o estimulante.

5.5 ESTIMULAÇÃO QUÍMICA
A pasta ácida à base de ácido sulfúrico é utilizada na resinagem há muitos
anos. Sem dúvida, é a alternativa mais viável e efetiva na estriagem da atividade
resineira. Não é, entretanto, a mais recomendada, pela forma agressiva como atua
dentro do cerne da árvore. Todavia, todos os estudos já realizados demonstram não
ser essa alternativa um fator determinante na utilização do material lenhoso após a
resinagem, tendo apenas algumas restrições conhecidas na laminação e fabricação
de lápis.
O ácido sulfúrico é um dos desidratantes mais enérgicos. Penetra no cerne e
queima os hidratos de carbono como o açúcar, o amido e a celulose. Essa queima
deve-se à desidratação da região do xilema, que provoca um aspecto avermelhado
no tronco, seu endurecimento e um aumento de densidade nessa região.
O ácido sulfúrico é utilizado há muitos anos em todo o mundo. Inclusive como
fluido de até 50% de concentração. Hoje, os estimulantes químicos já são utilizados
com ácido abaixo de 15% e na forma de pasta, em que o elemento aglutinador é o
farelo de arroz, de preferência bem fino e com baixa concentração de umidade. Já
foram testadas várias substâncias para a produção da pasta, inclusive hormônio
vegetal, que estimula a exsudação do óleo resina.
Novos estudos estão sempre sendo realizados com novas substâncias ativas,
as quais futuramente poderão substituir o ácido sulfúrico com êxito.

ESTIMULANTE QUÍMICO (PASTA ÁCIDA)
MODELO (15,00 %)

ÁGUA..............................................................94,0 kg

FARELO PENEIRADO...................................... 60,0 kg
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ÁCIDO SULFÚRICO 98% ................................ 27,3 kg

TOTAL............................................................181,3 kg

27,3 KG (Ácido) x 100
_______________

= 15,0 % (concentração da pasta)

181,3 KG

5.6 COLHEITA
O óleo resina é um produto orgânico, tem função fúngica e inseticida, mas
não tem contraindicação quanto ao trato manual.

É necessário apenas que o

trabalhador use equipamentos de proteção como óculos, luvas, avental, entre
outros.
Para se ter um óleo resina sem impurezas é necessário que na colheita seja
feita constantemente a separação dos detritos (acículas, casca, dejetos orgânicos,
insetos, e outros) que estão dentro do saquinho até o momento da colheita, os quais
desqualificam o produto final no processo de destilação.
É importante estar atento ao processo de acondicionamento do óleo resina.
O óleo, exposto ao ar (oxigênio), pode oxidar e escurecer. Também perde
terebintina e se cristaliza.
A colheita é realizada manualmente quando os saquinhos estão cheios, sem
chegar a haver derrame. Ocorre normalmente de 6 a 12 estrias, dependendo da
época do ano e da produtividade do povoamento.
Especificamente

para

as

espécies

tropicais

que

concentram

resina

cristalizada no painel, em virtude da baixa concentração de terebintina em sua
composição, é feita a raspa mais ou menos a cada 13 estrias, ou seja,
aproximadamente duas vezes ano. A operação deve ser feita com raspadores, sem
lâmina cortante, de modo que atinja o lenho e cause a mistura de lascas de madeira
no óleo resina.

5.6.1 Em tambores
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O óleo resina é colhido manualmente em lata padrão de 12 kg, dentro das
normas das leis trabalhistas. Depois é acondicionada em tambores de 200 l, com
tampa removível e fechados hermeticamente para proteger o óleo. Para não haver
contato com a parede do tambor, utilizam-se sacos de 200 l, resistentes, para que o
óleo resina armazenado também não sofra oxidação, vazamento e entrada de água
e outros detritos.
Na colheita tropical, o óleo resina deve ser socado no tambor para
acondicionar um peso equitativo com a da resina liquida do Pinus elliottii var. elliottii.
5.6.2 A granel

O óleo resina colhido líquido de Pinus elliottii é também acondicionado em
lata de 12 kg, acondicionada em carreta tanque, acoplada ao trator no carreador
interno, e transportada até a fábrica em caminhão tanque. Quanto ao óleo resina
tropical, mais sólido, coloca-se em latas, despejado em carreta elevatória no
carreador interno e acondicionado no caminhão basculante no carreador principal.

6 RENDIMENTO DE MÃO DE OBRA
A atividade resineira de colheita do óleo resina ainda é toda manual. Depende
das condições inerentes ao local do povoamento, do número de árvores por hectare,
da acessibilidade, da declividade do terreno, da altura do painel, do comprimento da
estria, entre outros fatores.
Numa região não acidentada, desbastada, 1000 árvores por hectare, painel
normal, Pinus tropical, pode-se fazer, para efeito de exemplo, as seguintes médias:
Raspagem de casca – 300 faces/operário/dia – (1,20 m)
Instalação – 350 faces/operário/dia (fixação do risco de abertura e colocação
de saquinho)
Estriagem – 1200 faces /operário /dia (até a 10ª)
2000 faces/operário /dia (da 11ª. em diante)
Colheita – 3,5 tambores/operário/dia
Raspagem da goma – (14 estrias – 900 faces/operário/dia)
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7 CUSTO DE PRODUÇÃO DO ÓLEO RESINA
O Custo de Produção do óleo resina de uma floresta varia em função dos
aspectos operacionais de mão de obra, dos fisiológicos, dos ambientais e
geográficos das árvores sob operação de colheita.
Modelo de Custo com parâmetros em percentagem por atividade:
RESUMO
MATERIAIS

3,18%

INSTALAÇÕES

1,71%

MÃO DE OBRA

51,58%

ADMINISTRAÇÃO

9,78%

TRANSPORTES

15,12%

MATERIAIS DE SEGURANÇA

1,66%

ESCRITÓRIO

6,95%

DEPRECIAÇÃO DO INVESTIMENTO

8,05%

OUTRAS DESPESAS – 2% (atestados/chuva)

1,97%

TOTAL

100,00%

8 COMPOSIÇÃO DO ÓLEO RESINA
Por destilação simples, obtém-se breu (colofônia) e terebintina.
a) O breu representa a parte sólida do óleo resina, sendo um dos produtos
naturais mais importantes da indústria química. É utilizado para a produção
de tintas, tintas de impressão, vernizes, cola para papel, sabão resinoso
(borracha sintética), chiclete e outros produtos.
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b) A terebintina representa a parte líquida do óleo, utilizada na produção de
tintas, solventes, perfumaria e outros bens.

Fonte: Eng. Alejandro Cunningham – Pinus Chemicals, 2011.

9 APROVEITAMENTO DA MADEIRA RESINADA
Denomina-se madeira resinada aquela que, após cortes sucessivos no
processo de resinagem, torna-se disponível para ser utilizada no mercado
madeireiro.
A resinagem é uma atividade desenvolvida há mais de um século em escala
comercial em vários países da Europa, Ásia e EUA. A utilização da madeira nunca
teve restrições aos vários ramos da indústria de madeira serrada, de chapas,
papeleira, por exemplo. Inclusive companhias de móveis ingleses utilizam a madeira
resinada vinda de Portugal, por possuir manchas provocadas pela resinagem, que
dão um tom avermelhado na madeira, agregando beleza aos móveis.
Segundo

trabalho elaborado

sobre

aproveitamento de floresta para

resinagem, foi mostrado que a utilização da resinagem antes do corte da árvore
agrega valor superior a qualquer perda que possa haver em crescimento do material
lenhoso. É um ganho a mais no processo, além do tronco, galhos, óleos, matéria
orgânica.
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A utilização da maior parte das árvores plantadas com o incentivo fiscal
nestes últimos 30 anos foi direcionada as indústrias de madeira serrada motivada
pela falta de consumo na indústria papeleira e pelo seu baixo valor de mercado por
metro estéreo, o que já não ocorre mais hoje, com fim do incentivo fiscal.
Tanto as toretes de madeira, a tábua serrrada e o laminado de árvores
resinadas não têm restrições de uso, por exemplo, para a indústria da construção
civil, do aglomerado, da laminação, palets; têm apenas restrição para o
desdobramento em falqueado, utilizado na produção de lápis, na primeira lámina do
falqueado.
Toda essa complexa valorização e aplicação das florestas ainda não é
utilizada integralmente, devendo-se estar sempre repensando como se poderia
aproveitar o máximo que ela pode oferecer, e não ficar preso a sistemas arcaicos de
aproveitamento do lenho, os quais não levam em consideração os seus múltiplos
usos.
A resinagem é sim uma atividade rentável, necessária e importante para a
economia do país.
Pinus tropical – toras cortadas resinadas p/laminação
Madeira resinada – Período – 9 anos

Floresta do Lobo – Uberlândia – MG.
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Laminação – desdobramento

Primeira lâmina

Laminação – desdobramento – área sem influência da resinagem

Laminado pronto – sem manchas
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10 ASPECTOS SOCIAIS DA RESINAGEM
As florestas implantadas com os incentivos fiscais induziram indiretamente a
introdução do programa resineiro no Brasil, levado pelo espírito empreendedor de
alguns silvicultores, estabelecendo-se como uma alternativa para a utilização das
florestas de Pinus, na maioria sem uso.
A resinagem também colaborou para impulsionar, durante estes últimos 30
anos, o crescimento econômico das regiões rurais, com a utilização das florestas de
Pinus de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do
Sul, Tocantins, Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia e Rondônia.
Isso proporcionou, neste período, um novo horizonte para as áreas florestais
até então sem utilização de serviços de mão de obra rural, fornecendo um grande
crescimento econômico e social das pequenas comunidades das regiões com
florestas de Pinus, muitas delas fora dos centros de consumo de madeira vegetal.
Por ser a resinagem uma atividade quase que inteiramente manual é que se
faz necessário utilizar um grande contingente de trabalhadores rurais na execução
dos trabalhos da colheita do óleo resina. Para cada 8000 árvores resinadas é
necessário o serviço de um trabalhador rural.
Esse fato demonstra a importância do múltiplo uso das florestas de coníferas,
onde não só a madeira tem grande importância como também seus subprodutos,
especialmente o óleo resina, de expressivo valor no mercado nacional e mundial.
Em vista disso, deve-se alavancar o estudo de manejo sustentado na
formação de florestas resiníferas, consorciadas com a agricultura, em regiões de
baixa fertilidade, típicas para reflorestamento. O incentivo da atividade aos pequenos
agricultores, além de produzir ganhos permanentes, faz com que se tenha uma
melhor proteção do solo, sustentabilidade da produção ao pequeno produtor e
rendimentos permanentes.
11 QUALIDADE DO ÓLEO RESINA EXSUDADO
O óleo resina, hoje, já está sendo comercializado com base em parâmetro
que a fábrica estabelece para sua compra, com a concentração de breu e terebintina
mínima e nível de resíduo aceitável. É fundamental, pois, que o processo de colheita
do óleo resina seja feito com um criterioso método de limpeza e asseio que não
interfira na qualidade do breu e da terebintina produzidos.
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Quando for acondicionado por um período considerável, o óleo resina deve
permanecer em galões plásticos fechados hermeticamente, pois em tambores de
ferro, se não forem bem acondicionados em embalagens plásticas, pode ocorrer a
contaminação e a oxidação do produto e a evaporação da terebintina.
Por ser um produto natural da árvore, o qual escorre naturalmente para fora
do lenho, não se pode admitir que o óleo resina comercializado tenha outras
substâncias além de breu, terebintina, impurezas naturais e água, já que o saquinho
é aberto é factível de entrada de elementos estranhos, como acículas, galhos,
poeira, insetos, para citar alguns, além de materiais diretamente ligados ao serviço,
tais como estimulante químico, arame, plástico e resíduos orgânicos, prejudiciais à
pureza do óleo resina.
Portanto, cabe ao resinador ter os cuidados necessários para a obtenção de
um óleo resina com grau de pureza que lhe qualifique a atividade profissional. No
caso de colheitas a granel diretas nas caçambas, estas devem estar sempre limpas,
não permitindo o contacto direto do óleo resina com materiais ferrosos por muito
tempo, e sempre protegidas das intempéries do meio ambiente e da queda de
galhos e acículas.
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12. CUSTO DE PRODUÇÃO DE BREU POR TON.

BREU 70%, TEREBINTINA 15%
BASE – ABRIL 2017 - Resina elliottii
VALOR DO DÓLAR

U$

PREÇO DO ÓLEO RESINA FOT (FREE ON
TRUCK) FAZENDA

R$ 2.400,00,

CUSTO FRETE POSTO FÁBRICA

R$

CUSTO DA RESINA POSTO FABRICA

R$ 2.450,00

3,12

50,00

Conversão p⁄ Produção de Breu (1,43) de RESINA R$ 3.503,50
CUSTO DE PRODUÇÃO DO BREU

R$

200,00

EMBALAGEM

R$

60,00

CUSTO TOTAL

R$ 3.763,60

IMPOSTOS (CS e IRPJ) 2,88%

R$

CUSTO TOTAL C / IMPOSTOS

R$ 3.871,99

108,39

Recup. de Terebintina 15% (214,50 kg) (R$
3.000,00/ton.)

1.178,10

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO DO BREU

R$ 2.693,89

13 MELHORAMENTO GENÉTICO DE PINUS SPP PARA A PRODUÇÃO DE
ÓLEO RESINA

Deve-se aqui ressaltar a importância do melhoramento genético para as
coníferas do gênero Pinus na produção de metabólicos secundários, como o óleo
resina.
Estudos já realizados comprovam a existência de uma boa herdabilidade
genética na indução de exsudação de óleo resina nos canais resiníferos. Indivíduos
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potencialmente produtores de óleo resina terão grandes chances de produzir outros
indivíduos por regeneração sexuada (sementes) de boa produção, através da
formação de pomares clonais e da elaboração do teste de progênie (descendência).
É importante, pois, que se aprofundem os conhecimentos de melhoramento genético
para novos cruzamentos de espécies e principalmente para a formação de clones de
indivíduos de alta produção, em que já foram identificadas árvores com produção
anual superior a 20 kg.
Pomares clonais específicos para óleo resina já estão produzindo sementes e
plantios com indivíduos adultos produzindo mais de 5 kg/ano, o que demonstra um
avanço significativo no setor resineiro.
Espécies já foram cruzadas criando variedades híbridas de grande
desenvolvimento em diâmetro, mas ainda não especificamente para a produção de
óleo resina.
Podem-se considerar alguns processos já realizados para o melhoramento
das florestas com a finalidade de produção de óleo resina:
Formação de pomares clonais para resina – produção de sementes
melhoradas.
Mudas jovens – formação de clones juvenis do potencial de produção através
de constatação visual e quantitativa.
Reprodução de clone “in vítreo”.
Processo de melhoramento genético de clones jovens rejuvenescidos
Processo de melhoramento genético de clones adultos rejuvenescidos
Com a importância que tem o óleo resina para a indústria química, a
tecnologia de produção de árvores de alta concentração é de grande valor
estratégico para o setor resineiro brasileiro.
Apesar de existir ainda muita dificuldade na formação de estaquia de clone
rejuvenescido de árvores de alta produção de óleo resina, já estão sendo produzidas
mudas clonadas, mesmo com todos os impedimentos que as espécies resiníferas de
Pinus têm ao enraizamento de clones adultos.
É muito importante que sejam feitos cortes sucessivos dos brotos para que se
possa induzir a criação de raízes nos propágulos de árvores adultas de alta
produção de óleo resina, provocando, assim, a criação de indivíduos que serão
futuramente adaptados à reprodução assexuada e que possam produzir mudas
clonadas, em escala comercial, com alta percentagem de pegamento e com
crescimento igual às mudas normais em campo.
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Apesar do baixo poder de enraizamento e do crescimento lento, a indução
agressiva que se deve proporcionar aos jardins clonais vai possibilitar, num futuro
próximo, implantar clones de Pinus em plantações no campo.
Deve-se, portanto, dar ênfase aos estudos de como melhorar a percentagem
de enraizamento, o processo de crescimento de mudas em estufa,

o

desenvolvimento das mudas em campo, a resistência a pragas, em comparação
com mudas normais produzidas por sementes.
Com o direcionamento dos plantios, hoje, para espécies de rápido
crescimento como o Eucalipto, os plantios de Pinus não estão mais sendo plantados
senão pelas indústrias de uso direto, principalmente para papel e chapas.
Qualquer investidor atualmente tem o desejo de plantar o Eucalipto, que tem
bom valor no mercado e é de rápido crescimento, fator importante de ser observado
porque as florestas já amadurecidas de Pinus estão em processo rápido de corte e
sendo substituídas por aquele vegetal.
Essa condição deve causar um grande impacto no setor resineiro,
principalmente nas indústrias de breu, para que elas intensifiquem os estudos de
melhoramento genético para o Pinus, sobretudo na clonagem de árvores de alta
produção.
O enraizamento em clones de árvores adultas tem hoje baixo poder de
pegamento, mas vai ser uma prática possível. A cepa clonada tem baixa indução ao
crescimento, entretanto deve-se acreditar no potencial de um ser vegetal vivo de ter
instrumentos em sua bioquímica que possa, através da indução a da exaustão, criar
organismos de sobrevivência e transformar cepas adultas em mudas enraizadas,
para formação de florestas adultas clonadas de crescimento rápido e alta produção
de óleo resina.
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CLONES ADULTOS ENRAIZADOS – PINUS

.

Estação Experimental de Tupi – SP – 2008
Engª Florestal Araci Aparecida da Silva – IF/SP.

14 RESINAGEM EM POVOAMENTOS JOVENS MELHORADOS
Já é possível avaliar o potencial de crescimento e a herdabilidade genética de
plantações de Pinus elliottii var. elliottii em resinagem comercial (fotos abaixo).
Esses plantios são formados com sementes de pomar clonal, sendo
direcionados para a produção de óleo resina:
Pomar de Sementes Clonal de Pinus elliottii – Resiflor - Guarei – SP
Pomar de Sementes Clonal de Pinus elliottii – Instituto Florestal de SP –
Itapetininga-SP
Árvores com resinagem iniciada aos 8 anos na região de Itapirapuã-SP, na
Fazenda Serra Bonita.
A área situa-se a uma altitude de 615 m, com chuvas anuais 1500 mm em
terreno com declividade expressiva.
Plantio com espaçamento de 3 m x 3 m com 1.110 árvores por hectare.
A resinagem foi iniciada aos 8 anos com diâmetro (DAP) médio de 16 cm, em
que, através desse padrão de plantio,

está prevista a possibilidade de

fazer

resinagem por 15 anos, com 3 painéis e 5 anos de resinagem em cada um. Cada
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painel terá 3 safras de 50 cm, e 2 safras de 75 cm de altura (com engenhoca), com
uma média de 26 estrias por safra e um total de 3 m de altura por face resinada.
Como exemplo e experiência na resinagem em árvores jovens, é possível
destacar este, que com 10 anos foi atingida uma produção em torno de 4,0 kg
árvore/safra.
Foi constatado que a resinagem em Pinus jovem influencia no crescimento
em DAP em relação a árvores resinadas e não resinadas. Depreende-se que devido
à redução de atividade do metabolismo primário da árvore, em função da alta
atividade de indução do metabolismo secundário na formação e na exsudação do
óleo resina, acontece retenção de crescimento da árvore.
Normalmente, as árvores jovens, com diâmetros em torno de 15 cm, têm
baixa produtividade de óleo resina por estria, o que caracteriza, através dos estudos
do tronco (alburno e cerne), uma demora para que o Pinus forme o cerne, local onde
se concentra a maior quantidade de óleo resina. É possível entretanto evoluir para
trabalhar com plantas, oriundas de formação de sementes de pomares clonais
induzidos, com árvores jovens, em torno de 7 anos, e que apresentem árvores de
produção expressiva já no campo. Verifica-se então, que esses vegetais têm
capacidade de armazenar uma grande quantidade de óleo resina no alburno, e
assim transmitir para futuros plantios específicos do setor resineiro esse fator
genético. Essa também é uma grande possibilidade de aprimorar os estudos de
clonagem de indivíduos jovens produtivos, com garantia certa de boa produtividade.
É importante, pois, levar em consideração os principais fatores que possam
influenciar no desenvolvimento dos povoamentos florestais a serem plantados, com
a espécie adequada para a região, espaçamentos largos ou desbastes precoces,
que forneçam ao povoamento total possibilidade de desenvolvimento, com
abundância de luz e nutrientes suficientes para cada árvore, provocando o menor
stress possível no desenvolvimento desse grupo de árvores.
Com a importância do manejo desses povoamentos direcionados para a
atividade resineira e para proporcionar maior rendimento médio por árvore, deve-se
fazer, após a segunda coleta, a eliminação das árvores que não têm exsudação ou
que têm exsudação insignificante, como um desbaste seletivo. A permanência de
árvores de boa produtividade eleva a média de produção do povoamento e diminui o
custo.
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Pinus elliottii var. elliottii – idade – 10 anos
Início da resinagem – 8 anos
DAP – 20 cm
Estria – 18 cm

Fazenda Serra Bonita - Itapirapuã Paulista - SP

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização das florestas de Pinus para a atividade resineira é uma atividade
que possibilita um início precoce de rendimento da floresta e traz a certeza de que
não haverá escassez de matéria-prima de breu e terebintina, tão importantes para a
economia do país.
É necessário que os setores ligados à utilização de subprodutos, como o óleo
resina, tenham a consciência de valorizar o Pinus pela capacidade de a espécie
adaptar-se muito mais ao clima brasileiro do que às regiões de onde se originam.
Urge desenvolver pesquisas em clonagem para Pinus para proporcionar
culturas com tecnologia de crescimento precoce, que possam oferecer grande
contribuição ao setor resineiro.
Este é exemplo que “Doutora Aracy” deixa para o setor, com seu espirito
científico, de acreditar que é possível sim acontecer isto em larga escala no Brasil.
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Cabe também ao governo voltar a pensar numa forma de repovoar as
florestas, num país de tanta terra ociosa e abandonada.
O reflorestamento transforma-se em um empreendimento de alto valor
estratégico para o Brasil, que torna o investimento governamental de interesse
nacional. É um projeto que deve ser avaliado sob os aspectos sociais e econômicos,
pois, além de fixar o agricultor à terra, permite que o país não venha sofrer escassez
de matéria-prima florestal a longo prazo.
A resinagem, apesar de ser uma atividade muito antiga, possui muitos
pormenores que ainda devem ser estudados, isto é, há necessidade de se proceder
a um melhoramento para que se possa colher o máximo de uma árvore sem incorrer
em prejuízos para ela, para o seu crescimento e estado fitossanitário, em toda sua
trajetória de produção e vida pós-resinagem.
É importante ser considerado o poder de exsudação de árvores jovens e a
formação de povoamentos oriundos de sementes de pomares clonais destas
árvores.
O futuro da resinagem está na administração de novas variedades e plantios
de Pinus spp de boa procedência, resistentes a fatores climáticos, sanitários e
biológicos, com uma nova conceituação de projetos clonais que ainda estão em
desenvolvimento, e que poderão, num prazo médio, estar povoando as áreas
destinadas ao reflorestamento.
Como autor desta contribuição ao setor resineiro, enfatizo que este não é um
trabalho científico e que não tive a intenção de fazê-lo. É apenas a reunião, de forma
simples, de informações colhidas de trabalhos de grandes pesquisadores trazidas a
todos para o entendimento de uma maneira clara de todos os meandros que fazem
a caminhada do óleo resina, da formação à colheita. O trabalho objetiva também
abrir a curiosidade sobre novas técnicas e possibilidades de aprimoramento da
resinagem.

Não poderia deixar de dizer também que a pesquisa sintetiza a

experiência de mais de 30 anos de trabalho com resineiros no campo. Por isso é
que se ressalta, até com afirmações repetitivas, que o setor resineiro está ciente da
importância que ele tem na conjectura da economia nacional brasileira.
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