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RESUMO 

 

Sabendo-se do aumento significativo da produção de resina nas últimas décadas, ao que se refere à 

mão de obra e à utilização de materiais, esse trabalho objetivou-se comparar duas áreas resinadas, 

onde uma área seguiu os padrões de qualidade e uma área que não seguiu totalmente as técnicas 

corretas. A área que utilizou dos padrões de qualidade e técnicas corretas obteve melhores 

resultados, necessitando de um bom planejamento e acompanhamento das atividades, então conclui-

se que boas práticas na operação e a aplicação de um intervalo de 10 dias entre estrias garante uma 

excelente produtividade. 
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ABSTRACT 

 

Knowing how to significantly increase resin production in recent decades, and referring to labor and 

material use, this work will be compared with two resin areas, where one area followed by quality 

standards and one that did not fully follow. correct techniques. An area that uses quality standards and 

correct techniques for best results, needs good planning and monitoring of activities, and then 

concludes that it has practical operating practices and application of a 10-day interval between steps 

that ensure a excellent rating. 

 

Keywords: Stretch marks, quality, productivity, planning. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a maior parte das áreas florestais de Pinus spp. foram plantadas 

com a finalidade de comercialização da madeira. Quando os povoamentos atingiam 

a idade de desbaste, a oferta era maior que a procura e a consequência foi que 

muitas florestas ficaram sem desbaste, estagnadas, ao abandono, e vulneráveis aos 

incêndios florestais. O mercado não pagava nem o preço de custo da colheita, e 

muitas florestas foram desbastadas e deixadas ao apodrecimento (Lima, 2017). Com 

a baixa do preço madeireiro a atividade de resinagem tornou-se muito atraente 

devido ao retorno financeiro agregando valor ao ativo florestal. 

A resinagem no Brasil teve início na década de setenta, evoluindo de forma 

que, a partir de 1989, o País passou da condição de importador para a de 

exportador da goma-resina (FIGUEIREDO FILHO et al., 1992). A resinagem é uma 

operação florestal que realiza cortes horizontais no fuste para provocar a abertura 

dos canais resiníferos, e assim extrair a resina das árvores. 
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A resina pode ser definida como, material sólido ou semisólido, usualmente 

uma mistura complexa de componentes orgânicos, denominados de terpenos, 

insolúveis em água, mas solúveis em certos solventes orgânicos, tais como 

hidrocarbonetos, éter e etanol (Fagundes, Ribeiro, Ferreira, Resende, & Junior., 

2019). 

Segundo BUBNA, T. (2017) existem algumas problemáticas nessa atividade 

que comprometem a qualidade do trabalho, como a escassez de mão de obra 

qualificada, que com o passar do tempo e maior acesso à qualificação profissional e 

graduação, os jovens foram deixando o campo da resinagem para estudar e já não 

mais acompanhavam seus pais no ofício tornando o profissional resineiro figura 

cada vez mais rara. 

Com base no exposto acima, este trabalho teve o objetivo de realizar um 

comparativo de produção e qualidade, comparando uma área onde foi realizado a 

atividade com parâmetros e planejamento, seguindo todas as melhores práticas de 

produção, planejamento e gestão, com outra área que não seguiu totalmente as 

técnicas corretas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As instalações foram realizadas respeitando o melhor período para iniciar as 

operações, realizando as primeiras estrias na primavera. As ferramentas utilizadas 

para todo o processo foram: 

 Estriador Comum – ferramenta de superfície cortante, em formato de “U”, de 

base reta e com dimensão igual à altura pretendida para a estria, (figura 1). 

 Estriador de bico ou Riscador –ferramenta com superfície em formato de “V” 

com as laterais cortantes e com ponta levemente arredondada, que é utilizada 



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2019. 

 

para fazer o risco no tronco (“bigode”), para facilitar a instalação do coletor de 

resina, evitando perdas; 

 Raspador de Resina – ferramenta utilizada para raspar o painel, retirando a 

resina cristalizada; 

 Bisnaga ou Almotolia – ferramenta utilizada na aplicação de pasta estimulante 

e pode possuir bico plástico ou metálico, (figura 1). 

 Saco Plástico – recipiente onde a resina será acumulada 

 Arame galvanizado – usado para dar fixação do saco plástico na árvore. 

 

Figura 1 - Estriador e Bisnaga 

Fonte: Autores (2019) 

 

Os métodos de avaliação seguiram os procedimentos descritos e 

recomendados pela Associação dos Resinadores do Brasil (Fagundes, Ribeiro, 

Ferreira, Resende, & Junior., 2019). 
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Foi elaborado um cronograma de atividades a serem executadas (Figura 2). E 

também uma pesquisa do rendimento de operações para definição da quantidade de 

pessoas necessárias para executar as atividades nos padrões planejados 

rigorosamente em dia. 

 

Figura 2 - Cronograma de estrias. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Essa operação foi realizada em uma fazenda situada no município de 

Itapirapuã Paulista com uma área total de 3.150,17 ha sendo 352,2 hectares 

resinados pela empresa 1, com um intervalo de 15 dias entre estrias e sem os 

padrões de planejamento e controle de execução e 145,7 hectares resinados pela 

empresa 2, com intervalo de 10 dias entre estrias e com padrões de planejamento e 

controles de execução pré-definidos. O projeto teve duração total de 1 ano. 

Fazenda: Talhão: Pág:
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2.1 Controle de Estrias  
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Figura 3 - Localização Global. 

Fonte: Google (2019) 
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Figura 4 - Localização na Fazenda 

Fonte: Autores (2019) 
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Figura 5 - Talhões com Padrão de Qualidade 

Fonte: Autores (2019) 

 

2.1 Padrões utilizados: 

 

 Foram padronizados para as duas áreas a realização de estrias com 20 cm 

de largura (Figura 6), aplicando a pasta estimulante com 14% de composição ácida. 

Na empresa 1 o intervalo entre estrias definido foi de 14 dias e a raspagem do 

tronco foi feita a cada 15 dias. Na empresa 2 foi adotado o intervalo de 10 dias de 

uma estria para outra e a raspagem do tronco foi feita a cada 9 dias.  

Após a raspagem de tronco foi realizado a coleta, e por fim, a subida do 

coletor de resina após cada coleta realizada. Na área conduzida pela empresa 2 

todos os processos respeitaram o cronograma de execução planejado e a qualidade 

de execução foi controlada pelos encarregados das equipes. Na área da empresa 1 

não houve planejamento e controle de execução dos processos. 
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Figura 6 - Árvore instalada em produção 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com um ano do projeto obteve-se uma diferença muito acima do esperado, 

conforme mostra figura 11. De acordo com a tabela 1 observou-se que, para 

maiores e melhores resultados, a operação de resinagem necessita de um bom 

planejamento e acompanhamento das atividades.  

O intervalo de 10 dias entre estrias mostrou-se muito eficaz, pois obsevou-se 

que a cada nova estria, a estria anterior ainda se mostrava totalmente ativa, ou seja, 

o painel ainda segregava resina por toda sua extensão de 20 cm, diferente do que 



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2019. 

 

se ocorreu na área resinada pela empresa 1, onde boa parte da estria já havia 

cessado a segregação de resina. 

Como apresentado nas figuras 7 e 8 o controle dos processos liderado pelo 

encarregado de equipe garante que todos os processos estejam sendo devidamente 

realizados pelas resinadores. A perda de resina causada pela falta da raspagem é 

observada na figura 7. 

 

Figura 7 – Falta de raspagem – Área empresa 1 

Fonte: Autores (2019). 
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Figura 8 – Raspagem realizada – Área empresa 2 

Fonte: Autores (2019). 

 

 Segundo FUSATTO, A. L. (2006) a resina não deve ficar exposta por 

muito tempo, pois pode ocorrer derramento da resina do saquinho e maior será a 

probabilidade de receber residuos como as aciculas, casca e também poeira. Essa 

ocorrência foi observada nas figuras 9 e 10, onde na figura 9 houve atraso na coleta 

da resina, resultando na presença de resíduos. Na figura 10 a coleta foi feita 

conforme cronograma e não houve presença de resíduos nos saquinhos. 



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2019. 

 

 

Figura 9 – Presença de resíduos no saquinho – Área empresa 1 

Fonte: Autores (2019). 
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Figura 10 – Saquinho sem presença de resíduos – Área empresa 2 

Fonte: Autores (2019).  
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 Figura 11 – Comparação de produtividade 

Fonte: Autores (2019).  

 

Empresa Área 
(ha) 

Nº de 
arvores 

Produção 
(kg) kg/arvore 

Produtividade 
estimada ao 

final do projeto 

Diferença 
(%) 

Empresa 1 352,2 228.648 146.048 0,64 3,71 -43,2% 

Empresa 2 145,7 101.018 257.123 2,55 6,54 0,0% 

Total/Avg 497,9 329.666 403.171 1,22 4,47 - 
 

 

Tabela 1 - Comparação de produção. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Como mostra a tabela 1, com um total de 206,5 hectares a menos que a 

empresa 1, a empresa 2, que seguiu o cronograma planejado e controlou os 

processos de resinagem teve uma produção de 111.075 kg a mais. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A falta do controle dos processos liderado pelo encarregado de equipe 

resultou em perdas de produtividade das árvores e resultou também na perda de 

resina e na presença de resíduos na resina coletada. 

Foi verificado que a elaboração de um planejamento com um cronograma de 

execução e o controle dos processos de resinagem, somados ao intervalo de 10 

dias entre estrias garantiu um aumento expressivo na produtividade da área 

resinada pela empresa 2. 
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