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RESUMO 

O setor de produtos resinosos no Brasil, nos últimos anos, está apresentando uma crescente 
perspectiva de demanda para os produtores de goma resina, Este trabalho, tem como objetivo um 
estudo de caso em relação a uma plantação de três espécies tropicais de pinus (Pinus caribaea 
var. hondurensis, Pinus tecunumanii, Pinus maximinoi), com o propósito de identificar a espécie de 
melhor produção de goma-resina para a região de Coronel Macedo/SP. O estudo foi realizado entre os 
meses de abril a julho de 2019, em áreas com a mesma caracterísitca de solo, foram instaladas 
parcelas em talhões de três espécies de pinus (Pinus caribaea var. hondurensis, Pinus tecunumanii, 
Pinus maximinoi), totalizando 1.666 árvores por hectare, conseguinte cada parcela teve a quantidade 
de 100 árvores produtoras de goma-resina. Entre os tratamentos, a DMS obtida foi de 1,827 o que 
indica que houve diferença estatística entre os tratamentos avaliados. As espécies foram resinadas 
com a mesma idade, portanto, não há influência na produção devido ao fator desenvolvimento. Diante 
das demais variedade de Pinus adaptadas a região sudoeste paulista, Pinus caribaea 
var. Hondurensis e o Pinus tecunumanii, se destacaram por sua alta produção de goma resina 
apresentando resultados satisfatórios para mesorregião de Coronel Macedo/SP.  
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ABSTRACT 

 The resinous products sector in Brazil, in recent years, is presenting a growing prospect of demand for 
resin gum producers. hondurensis, Pinus tecunumanii, Pinus maximinoi), in order to identify the 
species with the best gum resin production for the Coronel Macedo / SP region. The study was carried 
out from April to July 2019, in areas with the same soil characteristics, plots were installed in plots of 
three pine species (Pinus caribaea var. Hondurensis, Pinus tecunumanii, Pinus maximinoi), totaling 
1,666 trees. per hectare, therefore each plot had the quantity of 100 resin gum trees. Among the 
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treatments, the DMS obtained was 1.827, which indicates that there was a statistical difference 
between the evaluated treatments. The species were resinated at the same age, so there is no 
influence on production due to the development factor. In view of the other varieties of Pinus adapted to 
the southwest region of São Paulo, Pinus caribaea var. Hondurensis and Pinus tecunumanii, stood out 
for their high production of resin gum presenting satisfactory results for Coronel Macedo/SP 

mesoregion.                         
  

 
Keywords: Pitch, Turpentine, Resin 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do setor florestal no Brasil tem se destacado principalmente 

em relação a exploração dos produtos florestais não-madeireiros (PFNMs) 

(OLIVEIRA, 2017). O país é considerado atualmente um dos principais produtores 

mundiais de PFNMs, dentre esses produtos, um dos que possuem destaque são os 

derivados da operação de resinagem de espécies do gênero Pinus, no qual o Brasil 

se tornou referência mundial (CENTRAL FLORESTAL, 2017). 

O Brasil possui a segunda maior porção florestal do mundo, cobrindo quase 60% 

do território nacional. Os dados obtidos pela Food and Agriculture Organization 

(FAO), mostram que a prática empregada da silvicultura no território brasileiro é 

crescente e totaliza 494 milhões de hectares de florestas (FAO, 2015). Atualmente, o 

Brasil é o segundo produtor mundial de resina, atrás apenas da China. Segundo a 

Associação dos Resinadores do Brasil (ARESB), a produção brasileira de goma 

resina para a safra de 2017/18 foi estimada em 185.692 toneladas, o dobro obtido na 

safra de 2014/15 (ARESB, 2018).  

O destaque deste segmento está relacionado à vantagem competitiva do Brasil 

na produção, devido ao rápido crescimento das florestas do gênero Pinus, 

comparativamente a outros países, pelas condições edafoclimáticas favoráveis, além 

da grande extensão territorial, que permite o plantio de florestas de forma extensiva 

(DORES et al., 2007). 
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De acordo com a Associação dos Resinadores do Brasil (ARESB, 2013), 

atualmente, a resina é extraída através da abertura de estrias na base da árvore, 

onde são colocados estimulantes que evitam a cicatrização do local, o que permite a 

extração por um período mais longo.  

O potencial econômico da resina deve-se aos seus principais componentes, breu 

e terebintina. Já com relação ao breu, é comercializado de acordo com critérios que 

avaliam sua qualidade. Para qualificá-lo, analisa-se o número de saponificação, 

acidez, cor e ponto de amolecimento (BRITO; BARRICHELO; GUTIERREZ, 1980; 

KOLICHESKI, 2006). 

Com isso, é possível compreender que existem inúmeras possibilidades de 

aproveitamento dos constituintes da resina em aplicações industriais, sendo 

fundamental a avaliação de meios que possa elevar a produção e pureza, agregando 

valor aos produtos do setor (SILVA JÚNIOR, 2018). 

Todas as espécies de pinus fornecem resina, em maior ou menor quantidade, 

sendo que algumas delas se destacam por sua maior produtividade e melhor 

qualidade (RATOLA et al., 2011). 

Na região Sudoeste de São Paulo, pelas características climáticas, o gênero 

pinus foi o que mais se destacou, sendo a mais importante essência indicada para 

reflorestamentos em pequenas áreas, não só pela grande capacidade de 

desenvolvimento, mas também pela possibilidade do seu aproveitamento na extração 

da goma resina, que se constitui num produto importante do setor florestal (NEVES et 

al., 2001).  

Assim, o trabalho tem como objetivo um estudo de caso em relação a uma 

plantação de três espécies tropicais de pinus (Pinus caribaea var. hondurensis, Pinus 

tecunumanii, Pinus maximinoi), com o propósito de identificar a espécie de melhor 

produção de goma-resina para a região de Coronel Macedo/SP. 
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2.  MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho foi realizado através da análise de condições de um estudo de caso, 

na fazenda Santa Branca, localizada no município de Coronel Macedo, região 

sudoeste de São Paulo. “As coordenadas geográficas da “área são 23°37’52” S e a 

longitude 49°18’49” W, estando à altitude de 624 m do nível do mar (GEOGRAFOS, 

2019). 

De acordo com o Instituto Florestal de São Paulo (2016),o solo predominante na 

área experimental é classificado Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) com textura 

arenosa para média. 

De acordo com o Instituto Florestal de São Paulo (2018) o clima predominante da 

região é subtropical úmido classificação Kӧpeen-Geiger, com chuvas no verão e 

períodos de secas no inverno. A temperatura média do período mais frio é de 14,5ºC 

com pico em julho e, 26,9°C no período mais quente, com pico em janeiro. A 

precipitação média anual do município de Coronel Macedo é de 1.200mm, atingindo 

nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro cerca de 40% do volume total de chuva.  

O estudo foi realizado entre os meses de abril a julho de 2019, em áreas com a 

mesma característica de solo, foram instaladas parcelas em talhões de três espécies 

(Figura 1) de pinus (Pinus caribaea var. hondurensis, Pinus tecunumanii, Pinus 

maximinoi), todos os espaçamentos iniciais foram de 3,00m x 2,00m, totalizando 

1.666 árvores por hectare, conseguinte cada parcela teve a quantidade de 100 

árvores produtoras de goma-resina. Todos os talhões foram plantados no ano de 

2006, assim sendo as coníferas possuíam 13 anos quando foi iniciada a pesquisa.  
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Figura 1: (A) Pinus caribaea var. hondurensis; (B) Pinus maximinoi ; (C) Pinus tecunumanii 
Fonte: Autor, 2019 

 

Para cada árvore foi instalado um único painel, visando resinagem comercial. As 

parcelas foram alocadas próximo ao centro de cada talhão, evitando ao máximo o 

efeito de bordadura, uma vez que as árvores próximas à borda do talhão recebem 

maior porção de radiação solar acelerando seu metabolismo, decorrente do aumento 

da taxa fotossintética, e consequentemente absorvendo maior quantidade de 

nutrientes e exsudando maior quantidade de goma resina (FIGURA 2).  
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Figura 2: (A) Goma-resina da espécie Pinus caribaea var. hondurensis; (B) Goma-resina da espécie 
Pinus maximinoi ; (C) Goma-resina da espécie Pinus tecunumanii  
Fonte: Autor, 2019 
 

A coleta dos dados iniciou logo após a confecção da estria de número 54, para 

que tivéssemos certeza da estimulação do painel. Foi determinado como período de 

intervalo de estrias 10 dias, realizando em média três estrias por mês.  

Logo após a confecção da estria, com o intuito de prolongar a cicatrização 

espontânea do ferimento, foi aplicada a pasta estimulante, preparada com farelo de 

arroz (base vegetal), ácido sulfúrico (H2SO4 - 12% concentração) e Etephon 

(C2H6ClO3P - 5% de concentração). O estimulante foi aplicado na parte superior da 

estria, de maneira que atinja o alburno e o floema secundário. A aplicação ocorreu 

paralela ao corte de maneira uniforme sem interrupções, para que a estimulante 

tenha ação eficaz. A função da pasta estimulante está diretamente relacionada a não 

cicatrização do lenho, assegurando que os vasos condutores continuarão abertos 

produzindo a seiva elaborada. 

Não houve critério de datas para coleta da goma resina. A retirada da resina era 

realizada quando o saquinho estivesse cheio, porém havia prevenções contra 

vazamentos e desperdícios. A primeira coleta foi efetuada no dia 15 de julho de 2019, 
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a segunda coleta foi no dia 16 de julho de 2019, na terceira e última coleta feita em 17 

de julho de 2019, foram realizadas 10 estrias produtoras, na safra/pesquisa.  

As coletas sucediam da raspa de goma. Esta raspa foi realizada com o auxílio de 

uma ferramenta denominada raspador de goma, aproveitando a resina cristalizada no 

painel, para que possamos chegar o mais próximo possível do volume real produzido.  

A Pesagem dos baldes e dos saquinhos foi realizada com auxílio de uma balança 

(Kern HCB50K20). No período de um mês, foram realizadas três coletas e cada 

coleta foi dividida em quatro pesagens facilitando a comparação dos dados. Após 

cada coleta, foram retirados os saquinhos sujos para pesagem, descontando a tara 

do saquinho vazio, obtendo o volume de resina não aproveitável. 

Para a análise exploratória dos dados, recomendou a adoção de métodos de 

análises paramétricas (ANOVA), com tratamento no esquema em blocos 

casualizados com repetições, levando em conta a aplicação do teste de Tukey, com 

nível de significância de 5% para comparações múltiplas. 

 
 
 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1, a media geral de peso da produção de resina das diferentes 

espécies do gênero Pinus foi de 21,55Kg no período de avaliação a cada 25 árvores. 

Já o coeficiente de variação (CV) foi de 4,29%, seguindo a classificação proposta por 

Pimentel Gomes (1985), é classificado como muito baixo, indicando que houve baixa 

dispersão nos dados amostrais. 

 

Tabela 1: Dados de produção de goma resina das diferentes espécies do gênero Pinus 

Tratamento Peso (kg) 

T1 – P. maximinoi 16,35B 

T2 – P. Tecunumanii 23,52A 
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T3 – P. caribea var hondurensis 24,775A 

Média Geral 21,55 

Coeficiente de Variação (%) 4,29 

Distância Mínima Significativa (DMS) 1,827 

Medias seguida das mesmas não se diferem estatisticamente ao teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  
Fonte: Autor, dados da pesquisa, 2019 

 

 De acordo com Neis et al. (2018), no Brasil, o rendimento médio de resina de 

uma árvore não melhorada de Pinus varia de 1 a 3 kg arv-1 ano-1 .Com programas de 

melhoramento genético para produção de resina a produtividade pode ter um 

aumento significativo. 

Entre os tratamentos, a DMS obtida foi de 1,827 o que indica que houve diferença 

estatística entre os tratamentos avaliados. O Pinus caribaea var. hondurensis (T3), 

apresentou os maiores resultados de produção de goma resina, totalizando 24,75 kg, 

sendo estatisticamente semelhante ao tratamento T2 (P. Tecunumanii) que teve 

média de produção de goma resina de 23,52 kg. A menor média obtida foi no 

tratamento T1 (Pinus maximinoi) não se destacou estatisticamente na produção 

diferindo dos demais tratamentos, cuja média foi de 16,35 kg. As espécies foram 

resinadas com a mesma idade, portanto, não há influência na produção devido ao 

fator desenvolvimento. As parcelas foram estudadas no mesmo período, com as 

mesmas características climáticas, portanto não houve interferência do clima entre os 

tratamentos. 

Conforme Rocha (2012) o Brasil tem demonstrado ao longo dos anos uma 

tendência positiva na produção de resina. As espécies de Pinus tropicais têm 

crescido cada vez mais, em toneladas no Brasil tem fornecido 25.128 t. de 

goma-resina em 1,80 milhão de ha correspondente a floresta de Pinus. 

Mattos e Fevereiro (2014) mostram que o Brasil nos últimos anos tem verificado 

uma produção de produtos resinosos considerados expressivos. Pois, além de ter 
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intensificado a exploração recentemente, cresceu com rapidez as produções, 

passando de categoria de importador para exportador. 

   Castanho Filho (2011), afirma que 93,8% da produção de goma resina no Estado 

de São Paulo, é provenientes da espécie de Pinus elliottii, e somente 6,2% 

proveniente de Pinus tropical. A procura pelo plantio de Pinus elliottii no Estado de 

São Paulo, está diretamente relacionada com o valor pago pela goma resina, sendo a 

de melhor qualidade em relação aos Pinus tropicais.  

   Rodrigues (2008) no Brasil, a produção de resina de Pinus elliottii teve inicio na 

década de 80, em florestas implantadas através do incentivo fiscal nas décadas de 

60 e 70. Juntamente com Indonésia o Brasil ocupa o segundo lugar em exportação 

mundial de goma de resina, perdendo apenas para a China. 

 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

Pode-se inferir que diante das demais variedades de Pinus adaptadas a região 

sudoeste paulista, Pinus caribaea var. Hondurensis e o Pinus tecunumanii, se 

destacaram por sua alta produção de goma resina apresentando resultados 

satisfatórios para mesorregião de Coronel Macedo - SP.  
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