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Questão: /Question: 

 
Prezado Celso Foelkel, 

 

Gostaria de esclarecer uma dúvida quanto à resinagem de Pinus spp. 

Existe alguma diferença comprovada na qualidade entre a 1ª tora e a 2ª 

tora da árvore resinada? No caso, é feita a resinagem na 1ª tora. Não 
consegui encontrar um material científico específico sobre tal questão. 

 

Att. 

Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori 
Graduando - Engenharia Industrial Madeireira (UFPel) / Tecnologia em 

Gestão Ambiental (IF-Sul) 
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  _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Pedro, bom dia. 

Não disponho no momento de evidências científicas publicadas para 
esse tipo de diferenças entre a qualidade da resina de Pinus.  

O que sabemos é que do ponto de vista de coleta de resina, algumas 

das feridas são feitas mais altas inclusive a cerca de até 6 metros de 

altura na árvore,  e a resina recolhida na base, sendo misturada com 
outras resinas coletadas em feridas mais baixas. Quando você se refere 

à primeira e segunda tora, estaria se referindo a toras de 5,6 metros ou 

menores em comprimento?  

Um abraço 
Celso Foelkel 

 

  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Pedro Cademartori 

 

E-mail: pedrocademartori@gmail.com 
 

Prezado Celso Foelkel, 

 

Me refiro a toras com cerca de 2 metros de comprimento. Meu TCC está 
sendo concluído nessa linha de pesquisa e encontrei certas dificuldades 

em discutir os resultados com a literatura devido às escassas pesquisas 

relacionadas a essa diferenciação. Visto que, alguns resultados 

relacionados a defeitos de secagem e também o rendimento dão a 

entender a influência da resinagem. No caso, o trabalho é baseado na 
análise qualitativa e quantitativa da tora basal e da tora superior (acima 

da basal) de árvores resinadas, onde as estrias são postas 

exclusivamente na tora basal. 

 
Att. 

Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori 

 

  __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
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Por: / By: Celso Foelkel 

 

Caro Pedro, não havia entendido bem sua pergunta logo na primeira 
vez. Você está-se referindo ao fato de que caso a ferida para resinagem 

for feita na primeira tora (até 2 metros de altura) se a madeira de 

segunda tora será afetada em termos de qualidade? 

Não disponho de dados, mas é certo que sempre teremos utilizações 
adequadas para as duas toras, mas a segunda tora por não ter tido a 

madeira exposta ao tempo e sequer tratada com soluções ácidas para 

estimular a resinagem deve ter melhor qualidade para serraria e usos 

mais nobres. Caso ocorra algum efeito da formação e circulação da 
resina talvez ele seja menor, mas não tenho nenhum trabalho científico 

para lhe enviar nesse particular. 

Talvez a pessoa mais indicada para lhe responder essa questão seja o 

grande especialista em resina de Pinus no Brasil, nosso amigo Alejandro 
Cunningham. Acesse o website dele que foi referenciado na nossa 

PinusLetter nº 25 de abril de 2010, conforme abaixo: 

  

A site about pine tapping. Ar Eldorado Ltda.  

 
Excelente website de nosso estimado amigo argentino Alejandro 

Cunningham, um dos maiores experts mundiais em resinagem de 

coníferas, que para nossa sorte, vive em Itapetininga, Brasil. O website 

do Alex é rico em dados estatísticos, fotos maravilhosas, notícias, links e 
muitas de suas palestras. Pela paixão que ele coloca nesse tema 

resinagem, pode-se muito bem dizer que ele é também um grande 

amigo do Pinus. 

 
http://www.areldorado.com.ar/ (em Inglês) 

http://br.linkedin.com/in/alexcunn/pt (Sobre Alex Cunningham - em 

Inglês) 

http://www.iisd.ca/YMB/FOREST/WFC13/pictures/2009-10-

23%2023oct/23octfull/23oct%20038full.jpg (A.P. Cunningham) 
  

Um abraço e sucessos em seu TCC. 

Celso Foelkel 

  
  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Pedro Cademartori 
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E-mail: pedrocademartori@gmail.com 

 

Prezado Celso Foelkel, 

  
Exatamente esse ponto em que gostaria de chegar, pois encontrei 

resultados estatísticos que comprovam a existência de uma certa 

interferência da resinagem. Entretanto, estudos científicos são escassos 

nesse tipo de comparação entre a tora basal e a tora superior de uma 
árvore resinada. 

Tuas respostas já me ajudaram bastante. Irei entrar em contato com o 

Sr. Alejandro Cunningham e tentar obter mais respostas. 

  
Agradeço a atenção em responder meus questionamentos e gostaria de 

elogiá-lo pelo excelente trabalho realizado junto a sua equipe nas 

edições do Eucalyptus Online Book e PinusLetter. 

  
Att 

  

Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori 
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