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RESUMO 

A resinagem vem crescendo nos últimos anos no Brasil, tal fato cria a necessidade de pesquisas visando o 

desenvolvimento tecnológico, bem como maior produtividade o uso de estimulantes no processo é 

fundamental, e as pesquisas sobre o seu uso ainda são escassas dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o estimulo na produtividade de goma resina no método de resinagem aberta e fechada 

num plantio de Pinus elliottii var. elliottii os tratamentos testados foram: (Tratamento1) Testemunha, 

método convencional (aberto); (Tratamento2) Sistema fechado com um furo; (Tratamento3) Sistema 

fechado com dois furos; (Tratamento4) Sistema fechado com um furo e Sistema convencional, foram 

coletados dados peso de goma resina em todas as datas de coleta durante a safra de 1 ano para avaliação 

de produção, onde na primeira coleta, 4,5 meses depois da implantação, o Tratamento 2 foi o que 

promoveu menorr produção, sendo que na segunda coleta, 7,5 meses depois da implantação, o 

Tratamento 4 foi o que promoveu maior produção, conclui-se que, nas condições do presente trabalho, o 

Tratamento 3 que obteve dois sistemas de resinagem e dois tipos de estimulante, apresentou melhor 

resultados na sua porcentagem de produção, evidenciando que o estimulante a base de hormônio é ideal 

somente para o sistema fechado, e por sua vez o estimulante a base de ácido sulfúrico é o mais indicado 

no sistema aberto.  

 
Palavras Chave:Jasmonato, ácido sulfúrico, resinagem. 
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ABSTRACT 

 

Resin has been growing in recent years in Brazil, this creates the need for research, technological 

development, as well as greater productivity, the use of stimulants in the process is fundamental, and 

research on their use is still scarce, present work was to evaluate the estimate of gum resin productivity in 

the open and closed resin method in a Pinus elliottii var. eliottii the tested treatments were: (Treatment1) 

Witness, conventional method (open); (Treatment2) Closed system with a hole; (Treatment3) Closed 

system with two holes; (Treatment4) Closed system with a hole and conventional system, gum resin 

weight data were collected on all collection dates during the 1 year harvest for production evaluation, 

where in the first collection, 4.5 months after implantation, the Treatment 2 was the one that promoted 

greater production, and in the second collection, 7.5 months after implantation, Treatment 4 was the one 

that promoted greater production, it is concluded that, in the conditions of the present work, Treatment 3 

that obtained two resin systems and two types of stimulant, showing better results in the percentage of 

production, showing that the hormone-based stimulant is ideal only for the closed system, and the sulfuric 

acid-based stimulant is the most indicated in the system Open. 
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1 – INTRODUÇÃO 
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O setor florestal brasileiro contribui e vem contribuindo com uma parcela 

importante para a economia do Brasil, fornecendo energia ou matéria-prima para 

indústrias de produtos madeireiros e não madeireiros, gerando produtos para consumo 

direto ou para exportação e importação, gerando impostos e empregos para a população, 

podendo contribuir com desenvolvimento e na conservação e preservação dos recursos 

naturais (LAFFITTE, 2020). 

A diminuição das áreas de Pinus spp no Brasil vai na contramão com o mercado 

de produtos florestais não madeireiros, como é o caso da resinagem, que se apresenta 

em destaque no mercado mundial, devido o alto valor agregado nos seus derivados e sua  

alta capacidade de produção de goma resina extraída e a grande quantidade de breu e 

terebintina exportada para os diversificados países. De acordo com ARESB; (2018) a 

produção da safra 2017/2018 foi de 185.682 toneladas, o estado de São Paulo ocupa o 

primeiro lugar no ranking dos principais estados produtores de resina, com 110 mil 

toneladas, seguido pelo Rio Grande do Sul e Paraná, sendo que 83,38% da produção 

total correspondem ao Pinus elliottii e 16,62% para as espécies tropicais fornecem 

resina, que é usada nas indústrias química e alimentícia na fabricação de tintas, vernizes, 

desinfetantes, detergentes, tintas, adesivos, aromatizantes e flavorizantes. Ainda 

segundo a (ARESB 2018) a produção na safra 2017/2018 teve um aumento de 

aproximadamente 9,55% em relação à safra anterior tudo isso ocorreu com o avanço da 

pesquisa e da tecnologia no Brasil. 

Existe diversos métodos de extração de resina, porém, o mais utilizados  é o 

método convencional, onde consiste na abertura do painel de resinagem com execução 

de corte de 18 a 22 cm, com 2 cm de largura processo conhecido com estria, e a 

instalação de uma saco plástico para o armazenamento da goma resina que escorrera 

com a abertura do painel após aplicação de pasta ácida onde estimulara os canais 

resiníferos da madeira. (FUZATTO et. al. 2013). Desde o inicio da exploração de resina 

no Brasil, o ácido sulfúrico vem sendo uns dos principais estimulantes utilizados no 

método convencional de resinagem em todo território brasileiro e até mesmo nos 

demais países produtores de resina. No entanto, com a procura de novas formulas de 

pasta  estimulantes o ethephor (Ethrel) vem sendo adicionado na composição do ácido 
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em diferentes porcentagem podendo apresentar uma melhora na exsudação da resina e 

conseqüentemente um aumento na produção. (FUZATTO 2006). 

Segundo Aoki e Cruz (1998), ao realizaram uma pesquisa no Instituto Florestal  

de Meio Ambiente de Avaré - SP, uma nova alternativa de extração de goma-resina 

descoberta nos Estados Unidos, chamada de “sistema fechado”, que consiste na abertura 

de orifícios nas árvores e a aplicação de Ethrel (estimulante químico) para promover a 

exsudação da goma-resina para o interior de garrafas pets inseridas nos orifícios e 

utilizadas como coletoras, trazendo benefícios como o aumento da produção e a 

obtenção de goma-resina com melhor qualidade. Mesmo com obtenção de resultados 

positivos o método acabou não sendo mais testado. 

Atualmente o sistema fechado retomou seus testes e novos coletores foram 

testados dentre eles os sacos plásticos amarrados em tubetes, onde as estrias são 

substituídas por abertura de orifícios com o auxílio de uma moto bloca, e dentro dos 

orifícios a aplicação do hormônio a base de Jasmonato, visando uma maior produção 

com maior qualidade de goma, onde a mesma por se tratar de um sistema fechado de 

resinagem a goma resina não vai ter o contato com galhos, folhas e casca, eliminando 

todas essas impurezas dando um maior valor agregado ao produto, podendo coletar a 

resina em  menor tempo do que o método de convencional. (ARESB 2018). 

O objetivo do presente trabalho, foi avaliar a eficiência de pasta ácida e 

hormônio jasmonato que já esta na sua quarta fase de geração, na exsudação e na coleta 

de goma resina em Pinus elliotti testando dois métodos de resinagem citado acima, 

sendo o método convencional e o sistema do borehole nome conhecido no Brasil que e 

um sistema fechado que vem sendo testado nos ultimo tempos para analisar o seu 

potencial de produção de goma resina podendo comprovar qual método de extração de 

goma resina pode ser mais viável e com maior produção de goma resina.  

 

 

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS  
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O experimento foi conduzido na Fazenda experimental da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), no município de Itapeva no interior do Estado de 

São Paulo nas coordenadas 23°57'40,18"S 48°53'05,22"O, à uma altitude de 647 metros 

do nível do mar, conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Área de alocação do experimento. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

 De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, da região de 

Itapeva é classificado como Cfa - clima temperado úmido com verão quente. Com 

temperatura média anual que varia de 18,5°C a 22°C, a média anual de pluviosidade é 

de 1400 mm e a umidade relativa média de 76% (INMET, 2020). Conforme o governo 

do Estado de São Paulo (2020), a área é caracterizada por solos Argissolo Vermelho-

Amarelo e Neossoloregolítico, além de Latossolo Vermelho-Escuro e areias Quartzosas. 

As árvores que receberam o tratamento e de um plantio de Pinus elliottii com 8 

anos de idade, submetida a um espaçamento de 3 m x 2 m, em uma área de 

aproximadamente 1,257 ha, para a alocação dos tratamentos foi necessário fazer o censo 

de população onde o  delineamento experimental utilizado foi o de classes de diâmetros 

divididas em três classes diâmetricas para minimizar a interferência do diâmetro nos 

tratamento,cada classe obteve um número de árvores, sendo a classe 1 contendo 24 
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indivíduos, classe 2 com 127 indivíduos e finalizando a classe 3 com 24 indivíduos 

conforme mostra a Tabela 1 e Figura 2. 

 

Tabela 1: Divisão da população de Pinus elliotti., em classes diâmetricas dividas pelo método empírico. 

Classes de Diâmetro Limite Inferior Limite Superior N° de Indivíduos 

1 6,52 10,52 24 

2 14,52 18,52 127 

3 22,52 26,53 24 

Limite Inferior e Limite Superior correspondem ao intervalo de diâmetro introduzido em cada classe de 

diâmetro. Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Figura 2: Croqui da área de estudo. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

. 

 Foram testado 4 tipos de tratamento por classe diâmetrica onde todos os 

tratamentos obtiveram 6 arvores na classe 1, na classe 2 foram 31 árvores e na classe 3 

foram 6 árvores, totalizando 43 árvores por tratamentos,  conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: Métodos utilizados na extração da goma resina de Pinus elliotti., 

Tratamentos Sigla  

1 T1 Testemunha método convencional 

2 T2 Método fechado um furo 

3 T3 Método fechado dois furo (pasta ácida e  hormônio jasmonato) 

4 T4 Método fechado um furo hormônio jasmonato e Método convencional 

com a pasta ácida 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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Esses tratamentos que foram distribuídos dentro das classes diâmetricas cada 

árvore recebeu uma placa de identificação facilitando na alocação dos tratamentos e na 

coleta de dados da produção, como mostra Figura 3. 

 

Figura 3: Instalação de placas de identificação das árvores de Pinus elliotti.. 

 
Figura (A) Colocação de placas de identificação, (B) Placa de identificação. Fonte: Dados da pesquisa 

(2020). 

 

Para instalação do Tratamento 1 (Testemunha) sistema convencional foi 

utilizado um estriador para a confecção do ''bigode'' e  realizar a abertura inicial do 

painel,  os recipientes utilizado para armazenar a goma resina exsudada são sacos 

plásticos com arame para fixação nas árvores, para realizar a estimulação da árvore na 

exsudação da goma resina e necessário se fazer o corte dos canais resiníferos para 

acelerar o processo de formação de resina,  como dito acima utilizou-se pasta acida 16% 

a base de Ethrel como agente estimulador, onde foi coloca em uma bisnaga para a 

aplicação da pasta ácida que serve como um inibidor de cicatrização ou regeneração da 

abertura, a cada 15 dias era realizado se uma nova abertura do painel, ao total foi 

realizado 12 estrias até a data de coleta, e sempre aplicado a pasta acida pra estimular na 

exsudação como mostra a Figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tratamento 1(Testemunha), Sistema de resinagem convencional. 
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Figura (A) Estriador, (B) Abertura do bigode, (C) Instalaçaõ do recipiente de amaezenage,(D) Abertura 

do painel e (E) Aplicação do agente estimulante. Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Na instalação do sistema fechado (Borehole) foi necessário o uso de uma 

motobroca para realização das perfurações e abertura dos orifícios nas árvores, com 

uma broca acoplada com medida de 1 polegada, o recipiente de armazenamento da 

resina exsudada do método fechado, foi utilizado sacos plásticos com tubetes fixados ao 

mesmo, para aplicação do hormônio jasmonato agente estimulador na exsudação da 

goma resina utilizamos um borrifador. No Tratamentos 2 (T2), que continha um furo, 

aplicou-se o hormônio jasmonato, com a parceria do Instituto Florestal de Itapetininga 

paradesenvolvido da pesquisas conforme Figura 5. 

 

Figura 5: Tratamento 2, Sistema de resinagem fechado um furo com Hormônio Jasmonato. 

 

Figura (A) Perfuração da árvore, (B) Orificio aberto para aplicação do hormônio, (C) Recipiente de 

armazenagem da goma resina e (D) Recipiente com goma resina em processo de exsudação. Fonte: 

Dados da pesquisa (2019). 

 

O Tratamento 3 (T3), onde obteve dois furos, um furo foi aplicado hormônio no 

outro pasta ácida sulfúrica 16% a base de ethrel recomendada e utilizadapor empresas e 
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produtores da região,  com intuito de avaliar a interferência da pasta ácida em ambos os 

métodos de resinagem, conforme Figura 6. 

 

Figura 6:Tratamento 3, Sistema de resinagem fechado dois furo (pasta ácida e  hormônio jasmonato). 

 

Figura (A) Perfuração da árvore, (B) Orificio aberto para aplicação do hormônio e pasta acida, (C) 

Recipientes de armazenagem da goma resina. Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 E o Tratamento 4 (T4), utilizou-se dois sistemas na mesma árvore (furo e 

estria), no qual foi utilizado hormônio no furo (sistema fechado) e no convencional 

pasta ácida, como mostra a Figura 7. 

 

Figura 7: Tratamento 4, Sistema de resinagem fechado um furo hormônio jasmonato e Sistema 

convencional com a pasta ácida 

 
Figura (A) Tratamento após a abertura do orifícios e estria do método convencional, (B) Aplicação do 

hormônio e pasta acida, (C) Tratamento após 2 meses de pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Foram realizadas duas coletas dos dados, foi realizada com a pesagem da resina 

e armazenamento desta em tambores de 50 litros, sendo a primeira no dia 07/12/2019 

somente para os tratamentos T2, T3 e T4, pois estes são com o sistema fechado. A 
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coleta do sistema convencional foi realizada no dia 12/03/2020, fazendo a retirada dos 

sacos plásticos, pesando os mesmo e também os armazenados em tambores de 50 litros. 

Os dados das pesagens das resinas foram anotados em fichas de campo e 

posteriormente repassados para planilha do Excel. 

Após essa etapa foi realizado compilação dos dados, estes foram resumidos em 

médias mensais, pois o tratamento T1 e o T4, por serem submetidos ao sistema 

convencional foram mensurados somente 7,5 meses após a instalação, enquanto que os 

demais tratamentos, submetidos ao sistema fechado, foram mensurados 4,5 meses após 

a instalação.  

É importante ressaltar que o ideal é que se realize a coleta no sistema fechado 

logo após os 3 meses, e no sistema aberto aos 6 meses, no entanto, devido às 

dificuldades logísticas e ausência de equipamento de perfuração pela instituição de 

ensino, a equipe de estudo só conseguiu coletar os dados no período posterior.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a análise dos dados, verificou-se que o tratamento que mais resultou em 

produção de resina foi o T4, esse tratamento resultou em uma maior produção pelo 

mesmo conter dois sistemas de resinagem, no qual as árvores foram submetidas à 

resinagem convencional com abertura de um painel no fuste em um dos lados da árvore, 

e no outro lado, a realização do furo via sistema fechado. O T4, obteve uma média 

mensal de 0,460 gramas, sendo 176% maior que o T1 (testemunha), 267% maior que o 

T2 (Sistema fechado com 1 furo) e 199% maior que o T3 (Sistema fechado, 2 furos). A 

Tabela 3 e gráfico da Figura 1 abaixo, trás essas médias mensais. 

 

 

 

Tabela 3: Médias das produções dos tratamentos testados nos experimento. 

Médias (kg) 

Tratamento 
T1 T2 T3 T4 

Testemunha Borehole - 1 furo Borehole - 2 furos Conv + Borehole 
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Tempo de coleta 7,5 meses 4,5 meses 4,5 meses 7,5 / 4,5 meses 

Média/mês 0,261 0,172 0,230 0,460 

% sob T4 176% 267% 199% 0% 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico de Figura 1: Produção dos tratamentos por mês.  

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Esse resultado pode ser explicado, pois a árvores submetidas ao T4 possuíam 

duas fontes de exsudação de goma resina, sendo uma do sistema convencional e outra 

do sistema fechado. Dessa forma, a soma dessas das produções foi maior que os demais, 

no entanto é importe ressaltar que nesse trabalho, as arvores possuíam idades diferentes 

e já eram exploradas há mais tempo. É possível que em arvore mais jovens, os 

resultados sejam maiores ainda, pois as arvores possuíram maior vigor. 

O resultado no obtido no T1 é esperado, uma vez que normalmente, as árvores 

no inicio da exploração via estriagem, demoram um pouco mais à atingir seu ápice de 

exsudação de resina.  FUSATTO (2006) relata que no sistema de resinagem 

convencional os sistemas que são empregados podem variar grandemente na produção 

final, no que se refere a condução da operação das estrias, sendo essas variáveis os 

intervalos entre as estrias, números de estrias realizada, altura e tipo de estria, sendo elas 

a largura e o números de faces. Segundo o autor o tipo de estimulante pode interferir 

significa mente na produção como quantidade de estimulante aplicado, concentração de 

ácido sulfúrico ou outra substancia como no caso do presente trabalho o Ethrel 16% que 
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adicionado na pasta melhora a fluidez da resina a qual se solidifica em contato com o ar, 

onde todos esses fatores causam grande influência na produção final de goma resina, na 

sanidade da árvore e na qualidade da madeira final dessa madeiras após tem excedido 

seu tempo de resinagem.  

Segundo FUSATTO (2006), relata que o ethrel libera um composto químico 

chamado etileno no tecido vegetal que e o fator que induz o inicio da exsudação de 

resina, com isso podemos dizer que quanto maior a porcentagem de ethrel adicionado na 

pasta acida a árvore tem de exsudar mais resina. 

Segundo Aoki e Cruz (1998), ao testar em experimento o sistema fechado como 

uma nova alternativa de resinagem obtiveram o aumento da produção em relação ao 

sistema convencional, a partir do segundo ano de testes, demonstraram através dessa 

pesquisa, porem com a diferença que, já no primeiro ano de instalação, o sistema 

fechado testado neste estudo foi superior ao método convencional, ocorrendo isso no T2 

só que teve esse aumento devido a coleta desse sistema ter sido antes do sistema 

convencional. 

Resultados interessantes foram encontrados no T3, pois esse tratamento ocupou-

se de testar o uso de ambos os estimulantes no sistema fechado, sendo que a pasta ácida 

obteve resultados de produção inferiores ao estimulante a base de hormônio, 

correspondendo apenas por 21% da produção nesse tratamento, Tabela 4. 

 

Tabela 4: Médias das produções do Tratamento 3 contendo dois furos (pasta ácida e  hormônio 

jasmonato). 

Produção/estimulante no T3 Produção (kg/mês)   

T3 

Média (hormonio) - T3a 0,8195 0,1821 79% 

Média (pasta) - T3b 0,2176 0,0484 21% 

Média total por coleta 1,0371 0,2305 100% 

Média/mês 0,2305     

Fonte: O Autor (2020). 

 

O T3 obteve essa diferença de resultado, pois a pasta acida no sistema 

convencional ela tem contato com o xilema da árvore fazendo a cicatrização e 

estimulação ao mesmo tempo na estria aberta e ao realizar a abertura do orifício na 
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arvore a pasta acida que foi aplicada dentro desses orifício teve contado com o floema 

dos canais resiníferos fazendo o reverso com que obstruísse os canais resiníferos 

dificultando a exsudação da resina. 

No entanto vale ressaltar a escassez de trabalhos de pesquisas na literatura, no 

que diz respeito  ao sistema de resinagem fechado com o uso de Hormônio Jasmonato, 

por se tratar de um sistema novo de resinagem no Brasil, fato no qual abre 

possibilidades para realização de novas pesquisas.  

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Nas condições do presente trabalho é possível concluir que os resultados 

demonstraram o T4 foi o que favoreceu maior produção, devido esse tratamento ter sido 

submetido à duas fontes de exsudação de resina, utilizando-se a pasta ácida na estria e o 

hormônio no furo. 

A pasta ácida é indicada somente no sistema aberto (convencional) na superfície 

do xilema após a estria, pois não favoreceu a produção de resina no T3 (21% da 

produção). 

A pasta ácida possui sua funcionalidade reduzida quando aplicada no furo no 

lenho, pois nessa situação, os canais resiníferos não estão expostos ao ambiente, não 

necessitando de cicatrização.  
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