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Pergunta nº: 1234/Question nº: 1234 

 
Título: /Title: Óleo de Pinus caribaea 

 

    Por: / By:  Vanessa Coelho Almeida & Zeneida Teixeira Pinto  

 

 
E-mail: vanessaufrrj@yahoo.com.br  

 

Questão: /Question: 
 

Boa tarde, Ester e Celso Foelkel! 

Eu estava lendo uns artigos do PinusLetter e encontrei um que tratava 

do Pinus caribaea. Há pouco tempo uma doutoranda me procurou 

pedindo acículas ou óleo de Pinus caribaea conforme e-mail, abaixo. 
Será que vocês podem ajudá-la indicando onde ela poderia encontrar tal 

material para sua pesquisa? 

Muito obrigada pela atenção,  

Vanessa 
 

...... 
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Bom dia Vanessa,  

 
Sou doutoranda do curso de Parasitologia Veterinária da Universidade 

Rural do Rio de Janeiro e trabalho com Controle de dípteros mucóides 

usando óleos essenciais de Cuba e do Brasil. Um desses óleos é o de 

Pinus caribaea Morelet var caribaea - após ler a sua tese resolvi te 
procurar para propor um trabalho. Preciso do óleo de Pinus acredito que 

uns 20 mL, caso você não tenha o óleo, pode me enviar as folhas que 

vou extrair aqui na Fiocruz onde estou testando os óleos. Se você puder 

enviar me avise que eu pago para retirar do correio da Princesa Izabel 
em Copacabana. 

 

Obrigada,  

Zeneida Teixeira Pinto  
Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde (LEAS)/Instituto 

Oswaldo Cruz, FIOCRUZ 

 

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Prezadas Vanessa e Zeneida – boa noite. 
 

A espécie Pinus caribaea é mais indicada para regiões brasileiras mais 

quentes (subtropicais e tropicais), que vão desde o estado de São Paulo 

até o Pará e Amapá. Existem duas variedades mais conhecidas no 
Brasil, o Pinus caribaea var. hondurensis e o Pinus caribaea var. 

caribaea. Existe em muito menor escala o Pinus caribaea var. 

bahamensis. 

 

De qualquer maneira, a variedade predominante nessas áreas quentes 
do Brasil é Pinus caribaea var. hondurensis. Essa variedade da espécie 

Pinus caribaea vem sendo comercialmente plantada em estados 

brasileiros como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul, dentre outros. 
 

Quanto à variedade P. caribaea var. caribaea não será tão simples se 

obter material, embora existam plantios e arboretos desse material em 

universidades e empresas comerciais. 
 



Recomendo entrarem em contacto com as seguintes empresas e 

entidades de pesquisa para saber da disponibilidade de acículas ou de 

óleo para cooperação com a pesquisa da futura doutora Vanessa: 

  
 IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

(http://www.ipef.br/)  

 Caxuana Reflorestamento  

         (http://www.caxuana.com.br/)  
 Ramires Reflorestamento 

(http://www.ramires.com.br/reflorestamentos/site/)  

 REFLORE/MS  

(http://www.reflore.com.br/)  
 Faber-Castell  

(http://www.faber-castell.com.br/44004/Home/fcv2_start.aspx)  

 EssênciaMV - Vitor Mesquita 

(http://essenciamv.blogspot.com.br/2013/03/oleo-essencial-de-
pinus.html)  

  

Desejo sucessos na tentativa de obter o material desejado. 

Atenciosamente 

Celso Foelkel 
__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:   
 
E-mail:   

 

http://www.ipef.br/
http://www.caxuana.com.br/
http://www.ramires.com.br/reflorestamentos/site/
http://www.reflore.com.br/
http://www.faber-castell.com.br/44004/Home/fcv2_start.aspx
http://essenciamv.blogspot.com.br/2013/03/oleo-essencial-de-pinus.html
http://essenciamv.blogspot.com.br/2013/03/oleo-essencial-de-pinus.html

