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A Goma Resina é 
secretada pela madeira, 
como mecanismo de 
defesa da planta.

1 t de Goma Resina contém:
-670 kg de breu;
-170 kg de terebintina;
-160 kg de impurezas.

A espécie utilizada 
pela Irani é o Pinus 
elliottii Engelm.



RESINAS DE PINUS

Breu e
terebintina
Nossa unidade industrial localizada em Balneário 
Pinhal/RS produz resinas de Pinus selecionadas de 
acordo com as normas ambientais de manejo para a 
manufatura de breu e terebintina, matérias-primas 
de grande versatilidade de aplicações em produtos 
como vernizes, tintas, adesivos e esmaltes.



Somos primeira empresa do segmento 
no mundo a ser certificada FSC

Habitasul Florestal Celulose Irani (Fábrica)

Manejo Florestal Cadeia de Custódia
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OBJETIVOS DO
MANEJO
FLORESTAL



Como produtores integrados (Fábrica e Floresta) 
temos a missão de abastecer a fábrica de Goma 
Resina e abastecer às indústrias madeireiras da 
região.



Buscamos maximizar o 
resultado da operação e 
reduzir o intervalo entre 
desembolsos e receitas, 
reduzindo a necessidade de 
capital.

Buscamos técnicas de 
manejo que reduzam os 
custos de implantação e 
manutenção florestal, que 
não impactem na 
produtividade m³/ha/ano.



FOICE ROLO-FACA

Benefícios:
-Melhor seleção;
-Favorece IMA;

Benefícios:
-Menor custo
-Preparação para colheita

Riscos:
-Incêndios;
-Acidentes de 
trabalho;

Riscos:
-Manutenção de máquinas;
-Incompatibilidade com 
terreno;



1ª Intervenção: Aos 3-4 anos, com foice.
Redução da densidade inicial de 30 mil para 3 mil 

plantas/ha

Seleção das árvores por forma, altura e diâmetro

2ª Intervenção: Aos 6-7 anos, com foice.
Redução da densidade de 3 mil para 1,6 mil plantas/ha

Poda até 2,5 m de altura do fuste e seleção por forma, altura e diâmetro

Ainda realizamos o manejo com foice em áreas de difícil mecanização



1ª Intervenção: 2,5 anos - Formação da entrelinha

2ª Intervenção: 4 anos - Limpeza da entrelinha

3ª Intervenção: Seleção manual (com uso de foice) 
na linha – 5 anos

O manejo mecanizado com o conjunto trator de
pneus e rolo faca, permite um melhor alinhamento
das plantas, porém restringe a seleção aos indivíduos
que ficam na linha.

E aprimoramos a qualidade da operação de manejo mecanizado.



A produção de Goma Resina sofreu 
poucas mudanças até o presente.
Priorizamos a proteção florestal, combatendo 
formigas no início da regeneração e mantendo 
os aceiros limpos e a brigada de emergência 
capacitada.



Consideramos o ciclo de 21 
anos.

A resinagem é 
realizada por 8 anos, 
dos 12 aos 20.

Realizamos apenas um 
desbaste entre 10 e 11 
anos.

O corte-raso é realizado aos 21 
anos e toda a madeira é 
comercializada.
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EXPECTATIVAS 
E PERSPECTIVAS



Expectativas

Redução dos 
desperdícios 

de resina e 
insumos

Redução dos 
acidentes e 

problemas de 
saúde causados 

pelo risco 
ergonômico

Aumento da 
produtividade 

per capita

Aumento
da qualidade

das operações
de resinagem

Redução da 
representativi-
dade do custo 

com mão-de-obra
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Desenvolvendo 
ferramenta que melhore 
a ergonomia da 
atividade

Ajustando o manejo para 
produzir mais resina por 
hectare.

Padronizando o 
ângulo de corte da 
estria.



TÉCNICA DOS 
FUROS 

“BOREHOLE”

Desenvolvida pelo 
professor Alan Hodges da 
Univ. da Flórida.



Perspectivas
O número de 
produtores de 
goma resina tem 
aumentado nos 
últimos anos

Parceria para 
desenvolvimento 
da tecnologia

Estudar e avaliar 
sistemas que não 
são convencionais 
para a produção 
de Goma Resina

A Irani dispõe de 
aproximadamente 
70 fornecedores 
que podem
ser beneficiados
pela adoção
da tecnologia



www.irani.com.br /celuloseirani /celuloseirani@celulose_irani

Obrigado João Cláudio Trosdorf
Gerente Florestal
Unidade Resina RS
joaotrosdorf@irani.com.br


