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Quem somos

Empresa de origem Portuguesa com mais de 100 anos atuando  no 

setor florestal e fabril de breu e terebintina;

O Grupo RB  possui aproximadamente 3000 colaboradores com 

unidades fabris e florestais  em 06 estados : SP, MG,PR ,SC,RS, ES e 

uma fábrica na Espanha, além do escritório corporativo em Portugal.

Maior fabricante e exportador da América Latina de breu, terebintina e 

seus derivados. 



Processamos  aproximadamente 100 mil toneladas de resina por ano;

FLORESTAL

20 mil ha próprios;

35 mil ha arrendados 

1,6 mil ha de fomento; 

FÁBRICAS

11 Unidades fabris; 

05 Produção Colofônia ;

03 Fábricas de derivados;

01 Alimentícia  - produção de  goma base (chicle);  

02  Madeireiras  - móveis e produtos  madeireiros.



Instituto Resinas do Brasil

Criação do Instituto Resinas do Brasil em 2019.
Promovido em conjunto com as áreas corporativas do Grupo RB  visando 
a articulação e integração entre: 
Capital Humano
Capital Social
Capital Econômico 

Priorizando o investimento  nos territórios de atuação do Grupo RB.
Territórios selecionados :
Estado de São Paulo
Rio Grande do Sul



Instituto Resinas do Brasil

Use big image Utilizar a estrutura do Grupo RB na  

ampliação do investimento social  

de forma planejada, sistêmica e 

estratégica.



Em parceria com o Instituto Resinas do Brasil o Grupo RB assume o compromisso de disseminar 
entre nossos colaboradores , clientes e fornecedores as boas práticas  da sustentabilidade social, 

ambiental e econômica.   

01 Socialmente 

Justo

02
Ambientalmente 

Correto

03 Economicamente 

Viável

04 Culturalmente 
Diverso



3º Encontro Técnico  - AGEFLOR
Mostardas-RS

MELHORAMENTO GENÉTICO NA ATIVIDADE 
DE RESINAGEM

DATA:  29/08/2019

Vinicius Gontijo
Pesquisa e Viveiro Florestal



O QUE É A RESINA? 

➢ Liquido viscoso  expelido pelas células epiteliais dos 

canais de resina das coníferas;

➢ Composta principalmente por hidrocarbonetos de 

cadeia longa e ácidos resínicos;

➢ Breu (60 – 85%) e Terebentina (10 – 20%).



HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DA RESINA

➢ Utilizada na construção da Arca de Noé e no berço de Moisés (registros bíblicos);

➢ No antigo Egito, foi utilizada nas múmias e para fins religiosos; 

➢ No século XVII, foi utilizada para vedar as juntas e fissuras dos barcos.



UTILIZAÇÃO ATUAL DA RESINA

➢ Ceras, Tintas, Laquês, Sabões, Adesivos, Isolantes 

térmicos, Corantes, Vedantes para madeira, 

Reagentes químicos, Cânfora, Óleos, Desodorantes, 

Inseticidas ,Germicidas, Materiais de limpeza, Goma 

de mascar, Emulsificantes para refrigerantes, Tintas 

para imprimir, etc...  



ELA ESTA PRESENTE ATÉ NA MUSICA... 



COMO NÓS EXTRAÍMOS A RESINA DE PINUS?



OUTROS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

China

França e 

México

Americano 

(fechado)



OUTROS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

Rússia França 

(fechado)

CESEFOR 

(Espanha)

Indonésia e 

Índia



PESQUISA FLORESTAL – OBJETIVOS DO PMGR

➢ Selecionar genótipos adaptados, com alta produtividade

de resina e madeira, boa forma e resistente às doenças;

➢ Promover o melhoramento contínuo das populações;

➢ Conservação e ampliação da base genética;

➢ Indicação de famílias e clones para o plantio comercial.



EXPERIMENTOS - PMGR 

➢ Testes de progênies;

➢ Testes de espécies e procedências;

➢ Testes clonais;

➢ Plantios pilotos.



AVALIAÇÕES REALIZADAS

➢ Avaliação de altura – 1 ano;

➢ Avaliações de CAP, Altura, Forma e Minirresinagem – 4, 5 e 6 anos;

➢ Avaliações de CAP, Altura, Forma e Resinagem Clássica – 8, 9 e 10 anos;



ESTRATÉGIA DO PMGR



ESPÉCIES CHAVES DO PMGR 

➢ Pinus elliottii var. elliottii;

➢ Pinus caribaea var. hondurensis;

➢ Pinus caribaea var. bahamensis;

➢ Híbridos entre estas 3 espécies.



OUTRAS ESPÉCIES

➢ Pinus caribaea var. caribaea;

➢ Pinus oocarpa;

➢ Pinus pringlei;

➢ Pinus lawsonii;

➢ Pinus leiophylla.



PRINCIPAIS ESPÉCIES RESINEIRAS A NÍVEL MUNDIAL 

28%
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13%

8%

8%
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7% Pinus massoniana

Pinus elliottii

Outras

Pinus merkusii

Pinus caribaea

Pinus yunnanensis
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PEE – BRA e ARGm

PMA, PY e PK – China

PME – Indonésia

PC – MEX, BRA e ACT

média = 21 °C

Produção = 4,9 Kg

Fonte: Pine Chemicals, 2017



COMPETITIVIDADE BRASILEIRA

➢ Ausência de condições climáticas adversas para o Pinus;

➢ Investimentos em melhoramento genético e silvicultura por instituições

publicas e privadas;

➢ Boa adaptabilidade, grande quantidade de terras ociosas e capacidade de

produzir resina o ano todo.



PRODUÇÃO DE RESINA NO BRASIL EM 2018 

59.3%
24.6%

6.5%

5.2%

1.9%

0.8% 0.8%

0.8%

SP RS PR MG SC ES RO MS

Fonte: ARESB, 2018



MAS POR QUE RESINAR? 

➢ A resinagem é uma atividade manual que contribui fortemente para a

geração de empregos e fixação do homem no campo;

➢ Antecipa o faturamento dos plantios florestais;

➢ Fonte de renda para a silvicultura familiar e pequenos produtores rurais;

➢ Contribui para o controle de incêndios florestais.



PESQUISA FLORESTAL - RESINAGEM

➢ Idade ótima para instalação de resinagem – Pinus caribaea hondurensis;

➢ Densidade de árvores x 1 ou 2 faces de resinagem;

➢ Diversos experimentos de pastas;

➢ Tempo entre estrias x pastas para cada estação – PEE e PCHxPEE;

➢ Sistema fechado com diversas dosagens de estimulantes.



➢ Influência do tamanho da estria na produção de resina;

➢ Ensaios de outras formas de resinagem e regeneração de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.
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➢ Influência do tamanho da estria na produção de resina;

➢ Ensaios de outras formas de resinagem e regeneração de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.

PRODUÇÃO DE MUDAS MELHORADAS – VIVEIRO JAÓ

➢ 12 milhões de mudas por ano;

➢ 2 – 3 milhões de mudas clonais;

➢ Itapeva-SP.



➢ Influência do tamanho da estria na produção de resina;

➢ Ensaios de outras formas de resinagem e regeneração de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.

PRODUÇÃO DE MUDAS MELHORADAS – VIVEIRO JAÓ

➢ Plantios em fazendas próprias e em áreas de parceiros;

➢ Fomento florestal;

➢ Comercialização.



➢ Influência do tamanho da estria na produção de resina;

➢ Ensaios de outras formas de resinagem e regeneração de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.

NÍVEIS DE MELHORAMENTO DOS POMARES 

➢ ACS;

➢ APS;

➢ PSM;

➢ PCS;

➢ Pomares em vasos para hibridação controlada.



➢ de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.

ENXERTIA PARA PROPAGAÇÃO DE ÁRVORES SELECIONADAS

➢ Utilizada para formação dos Pomares Clonais,

Bancos Clonais e Pomares em vasos



➢ Influência do tamanho da estria na produção de resina;

➢ Ensaios de outras formas de resinagem e regeneração de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.

POMARES DE PRODUÇÃO DE SEMENTES

➢ 3 Pomares clonais de PEE (2 Resina e 1 Volume);

➢ 1 Pomar clonal de PCHxPEE (Resina);

➢ 1 Pomar clonal de PCH (Resina);

➢ 1 Pomar clonal de PCB (Resina);

➢ 1 Pomar clonal de Pinus taeda (Volume);

➢ 3 APS de PCH, PEE e PCB (Resina);

➢ 1 Pomar clonal em vasos (Resina);



➢ Influência do tamanho da estria na produção de resina;

➢ Ensaios de outras formas de resinagem e regeneração de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.

PROGRAMA COOPERATIVO DE MELHORAMENTO DE PINUS

➢ Inicio em 2017 por meio da Embrapa, Universidades e Empresas;

➢ Formação da pop. base através de seleção nas empresas e instituições

participantes, além de compra e intercambio de material genético com

instituições nac. e internacionais;

➢ Implantação de ensaios nas empresas, Embrapa e universidades.



➢ Influência do tamanho da estria na produção de resina;

➢ Ensaios de outras formas de resinagem e regeneração de painéis;

➢ Estudos sobre novos métodos de seleção visando a produção de resina;

➢ Adubação x Produção de Resina e Madeira.

PROGRAMA COOPERATIVO DE MELHORAMENTO DE PINUS

➢ Melhoramento clássico (testes de progênies, clonais, cruzamentos

controlados, seleção de ind. e progênies para diferentes finalidades;

➢ Uso de tecnologias para : GWS, Embriogênese Somática, Indução de

florescimento precoce e poliploidia.

➢ Formação de Bancos Clonais para preservação de genótipos de interesse.



GRUPO RB – Escritório Florestal em Itapeva-SP 
Avenida dos Expedicionários de Itapeva, 1410 | Itapeva - SP | CEP 18409-640
T. (15) 3522-0979 | resinasbrasil@resinasbrasil.com.br


