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N o dia 30/11, aconteceu uma
assembleia extraordinária

do Funpinus, que congrega dez
empresas florestais, para apoiar
o Projeto Cooperativo de Melho-
ramento de Pínus (PCMP), com o
objetivo selecionar e desenvolver
genótipos de Pinus spp. de alta
produtividade para madeira e re-
sina. Uma das pautas foi à apre-
sentação, pela Embrapa Flores-
tas, das ações de pesquisa reali-
zadas em 2021 e as atividades
previstas para 2022. Durante a
reunião, foram detalhados os
avanços e dificuldades do proje-
to, especialmente frente à pande-
mia, que em alguns momentos
interrompeu ou atrasou trabalhos
de campo e laboratório.

Para Erich Schaitza, chefe-ge-
ral da Embrapa Florestas, o Fun-
pinus é uma resposta do setor
privado e da Embrapa a uma das
necessidades do Plano Nacional
de Desenvolvimento de Florestas
Plantadas, elaborado pelo MAPA
e por atores da cadeia produtiva
florestal. O Plano trata da neces-
sidade de desenvolvimento de
material genético superior para
produção de madeira sólida, para
processamento mecânico.

“Essa ação é importantíssima
para dar base a toda uma indús-
tria florestal e permitir que madei-
ras de plantios florestais ocupem
um espaço de destaque na cons-
trução civil”, explica Schaitza. “O
projeto também está totalmente li-
gado à questão de mudanças cli-
máticas, pois ofertará uma grande
gama de materiais que se desen-
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volverão em diferentes situações
de clima e solo”, completa.

Segundo a pesquisadora
Ananda Aguiar, da Embrapa Flores-
tas, entre os principais resultados
de 2021 estão os vários treina-
mentos realizados com as equipes
técnicas das empresas, sobre se-
leção de árvores para madeira e
resina, polinização controlada, co-
leta de pólen sementes, coleta de
propágulos e enxertias. “Com es-
tes eventos, os técnicos das em-
presas aprendem e auxiliam na
execução das atividades de cam-
po, necessárias ao desenvolvi-
mento das pesquisas de melho-
ramento genético”, explica.

As ações de melhoramento ge-
nético realizadas pelo PCMP têm
como objetivo selecionar indivídu-
os para produção de madeira e re-
sina. Para isso, diversas atividades
foram realizadas em 2021, como a
polinização controlada interespecí-
fica, com cerca de mais de 500 es-
tróbilos polinizados. Essa ativida-
de vai gerar sementes híbridas in-
terespecíficas que serão usadas
para produção de mudas e valida-
ção de híbridos em campo.

Além disso, outras espécies
de pinus adaptadas às condições
brasileiras estão sendo prioriza-
das no PCMP, com objetivo de di-
versificação dos povoamentos flo-
restais frente as mudanças climá-
ticas e outros fatores abióticos e
bióticos, como Pinus patula e hí-
bridos (P. ell iotti i x Pinus
caribaea var. hondurensis), que
estão sendo selecionados em
povoamentos florestais. Esse

material será utilizado para im-
plantação de pomares de semen-
tes clonais não testados nas áre-
as das empresas do Funpinus. 

Já com o Pinus taeda, espécie
tradicionalmente utilizada no País,
foram instalados 13 testes de pro-
gênies nas áreas das empresas
associadas ao Funpinus, o que vai
proporcionar a validação de vários
caracteres fenotípicos, principal-
mente os relacionados à qualida-
de da madeira e forma de fuste.

“Esses testes serão importan-
tes para estimar vários parâme-
tros genéticos, principalmente o
efeito da interação genótipo x am-
biente, para diversos caracteres
de produção e qualidade da ma-
deira”, explica Ananda. Além dos
testes de progênie, também fo-
ram estabelecidos pomares de
sementes clonais não testados
dessa espécie a partir de árvores
selecionadas em povoamentos
comerciais.  

Outro trabalho realizado foi a
caracterização de qualidade da
madeira de 3.000 indivíduos de
espécies de Pinus spp. e híbridos,
em laboratório e campo. A Univer-
sidade Federal do Paraná apoia
esta atividade desde 2017. Os re-
sultados serão importantes para
obtenção de árvores com boa
qualidade da madeira, conforme
a demanda específica de cada
empresa do Funpinus.

A aplicação de ferramentas ge-
nômicas também é uma das ativi-
dades do projeto.  Foi realizada a
genotipagem de 191 indivíduos
selecionados de P. taeda com

mais 43 mil SNPs, um tipo de mar-
cador molecular, com o objetivo de
determinar o parentesco entre as
árvores, monitorar a variabilidade
genética e, futuramente, aplicar a
seleção genômica ampla (SGA),
visando a seleção genética preco-
ce de árvores para madeira. “A SGA
é uma ferramenta já conhecida na
agricultura, mas ainda é pouco uti-
lizada na área florestal”, explica
Ananda. “No entanto, seu uso pode
acelerar o ciclo de melhoramento,
trazendo ganhos genéticos mais
expressivos”, completa.

“Os desafios permanecem.
Além das continuidades das ativi-
dades realizadas em 2021, para
2022 vamos organizar novas
ações”, explica a pesquisadora.
Entre as atividades previstas, es-
tão o estabelecimento de poma-
res de sementes clonais não tes-
tados e testes de progênies
de Pinus elliottii, Pinus caribaea e
híbridos para resina. Além disso,
serão aplicadas novas ferramen-
tas para acelerar o processo de
melhoramento genético para a
produção resina. “Os treinamen-
tos têm sido à base do sucesso
das parcerias e terão continuida-
de”, finaliza Ananda. 

Além das dez empresas e da
Embrapa, signatários do Funpi-
nus, uma série de outros parcei-
ros contribuem no projeto, com
destaque para a área de tecnolo-
gia da madeira da UFPR e para
as associações de produtores flo-
restais dos Estados do Paraná, a
APRE, e de Santa Catarina, a ACR.

* Fonte: Embrapa Florestas
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ão várias as espécies de pinus
que existem no mundo. No Bra-

sil, eles são usados principalmente para
o reflorestamento –  considerando que
cresce rapidamente. Mas, nem todo
mundo sabe como fazer a plantação
de pinus.

Se você é uma dessas pessoas, me-
lhor ler este artigo agora mesmo!

E além do mais, o Pinus é uma árvo-
re que pode ser usada para constru-
ções civis, laminados, compensados,
chapas, celulose e papel e outros fins,
como a resina.

Esse guia foi dividido da seguinte
forma:

Mudas
Plantio
Cuidados
Exploração

Mudas
As mudas devem ser plantadas atra-

vés das sementes que são obtidas das
árvores já existentes ou compradas em
lojas especializadas.

Para uma plantação de pinus efeti-
va é muito importante que se tenha uma
semente de qualidade.

Depois, a semeadura pode aconte-
cer 3 formas distintas:

I – Sementeiras
Onde as sementes são espalhadas

e após a germinação as plântulas so-
frem repicagem. Sendo transferidas para
os recipientes onde vão continuar o pro-
cesso.

II – Canteiros de mudas embaladas
As sementes são semeadas em

recipientes e podem ser feitos em tu-
betes, sacos plásticos ou outros.

III – Canteiros de muda de raiz nua
A semeadura é feita nos canteiros

e as mudas ficam sob cuidado até o
plantio. O método é usado em locais
onde há distribuição pluviométrica e
temperatura elevada (Sul do País).

Para uma plantação de pinus dar
certo, as mudas devem ficar no viveiro
até conseguir uma altura de 30 centí-
metros.

Ainda sobre as mudas, temos que

falar do substrato. Sendo que nos can-
teiros de raiz nua só deve ser usado o
próprio solo. Quando há recipientes, aí
é aconselhável o uso de materiais de-
compostos.

Também é possível usar o proces-
so da inoculação de micorrizas
em viveiros de pinus.

Plantio
Outra fase para a plantação do pi-

nus é justamente o plantio.
Para isso, é preciso se atentar a al-

guns aspectos, que são muitos a se con-
siderar os cuidados com formigas e:

Construção das estradas; aprovei-
tamento da madeira; enleiramento; quei-
ma das leiras; desenleiramento; comba-
te às formigas, revolvimento do solo; sul-
camento. Todas essas técnicas podem
ser feitas com o plantio consorciado.

Depois de preparar o terreno, é a
hora de pensar no espaçamento.

Essa escolha é importante e fun-
damental para o uso final da madeira e
tem a ver, diretamente, com os aspec-
tos tecnológicos e econômicos.

Logo, é aqui que pode haver gastos
ou econômicas com a produção toda.

A idade do corte também está rela-
cionada com o espaçamento.

A recomendação mais comum é a
de que em uma plantação de pinus haja
espaçamentos de 3m x 2m x 2,5m x 2,5m.

E, por fim, ainda no plantio, há de
se pensar em dois métodos distintos:

I – Plantio Manual
Que consiste no balizamento e ali-

nhamento, na abertura das covas, dis-
tribuição das mudas e plantio feito ma-
nualmente.

II – Plantio Mecanizado
É usado um trator que transporta

as mudas e abre a cova.
Também fecha o sulco, posterior-

mente. E aí, as mudas mal plantadas
precisam receber cuidados de um ope-
rário.

Cuidados
Entre os cuidados estão:
I – Limpeza
Que tem que ser realizada até que

PLANTAÇÃO DE PINUS – O GUIA COMPLETO

S as plantas atinjam o porte ideal.
Ela pode ser manual, mecanizada

ou química.
II – Combate às formigas
É uma prevenção que é feita com

vigilâncias e durante o preparo do solo.
III – Replantio
Tem que ser feito em um período de

até 30 dias após o plantio.
IV – Poda
É um processo que visa melhora

da madeira para a obtenção de toras.
O controle dos galhos e a elimina-

ção deles é uma prática aplicada para
causar menos prejuízos na madeira, que
poderá ser serrada posteriormente.

Elas também podem ser podadas
para evitar incêndios florestais.

Preste atenção que tudo isso tem a
ver com a plantação de pinus correta,
certo?

V – Desbaste
Esses são cortes parciais feitos em

árvores imaturas. A ideia é a de estimu-
lar o crescimento e aumentar a produ-
ção da madeira.

A intervenção tem que ser feita após
uma medição anual. E a seleção é caracte-
rizada levando em conta:

Posição relativa da copa,
Estado de sanidade das árvores,
Características de formas e quali-

dade do tronco.
Os desbastes desaceleram a des-

rama natural.
Exploração

Por fim, a exploração é o último pas-
so da plantação de pinus.

A idade do corte tem a ver com o
tempo necessário que a arvore leva
para crescer em uma floresta. A ideia é
ter uma ótima madeira.

Nessa parte, o mais importante é
fazer acompanhamentos técnicos,
como o Incremento Médio Anual (IMA)
do volume da floresta e o Incremento
Corrente Anual (ICA).

Para se ter uma ideia, os pinus para
fins industriais levam entre 5 e 8 anos
para cortes. Ainda que algumas pos-
sam chegar a 12 anos.

* Fonte: Celulose Online

HÁ MAIS DE 20 ANOS À DISPOSIÇÃO PARA ORIENTAÇÕES
E ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE RESINAGEM

Empresa especializada em pesquisas e desenvolvimento de pasta estimulante
para extração de goma resina, tanto para o sistema de resinagem convencional

como para o sistema fechado.

Comercializa todo o material necessário para resinagem,
estimulantes, saquinhos, extriadores, bisnagas, EPIs

Telefones (15) 3355-0740 - Celular (15) 99640-0740 – e-mail: florestalmeneghel@uol.com.br

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 10,00R$          
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 10,90R$          
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,10R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 20,58R$          
6 ARAME 20 GALV KG. 36,41R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 47,00R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 69,80R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 66,50R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 MASCARA PFF2 C/VALVULA UNID 14,80R$          
14 COLETA TB 21,24R$          
15 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 53,00R$          
16 ESTRIA RETA MIL. 35,10R$          
17 ESTRIA V MIL. 54,12R$          
18 ESTRIADOR UNID. 7,00R$            
19 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,50R$          
20 FARELO DE ARROZ TON. 1.500,00R$    
21 GRAMPOS CX. 7,06R$            
22 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 77,52R$          
23 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 21,00R$          
24 LIMA UNID 19,40R$          
25 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
26 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 11,30R$          
27 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,00R$            
29 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,60R$            
30 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 8,40R$            
31 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 23,50R$          
32 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
33 RASPADORES UNID. 12,00R$          
34 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 8.355,00R$    
35 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  TON. 8.255,00R$    
36 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 5.000,00R$    
37 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 256,80R$        
38 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
39 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 51,70R$          
40 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 67,80R$          
41 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 92,90R$          
42 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 4,10R$            
43 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,64R$            


