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RESUMO 

 
O setor resinífero da região sudoeste do Estado de São Paulo, tem tido um alto crescimento, 

devido os fomentos ocorridos pelas empresas locais,onde a resina apresenta um alto valor agregado, 

o  objetivo deste estudo foi realizar a avaliação econômica da implantação de  dois métodos de 

resinagem em Pinus elliottii, estriagem convencional mais utilizados pelos produtores e o atual 

revelado por pesquisadores borehole, que à anos foram utilizados pelos EUA, a pesquisa  considerou 

inicialmente os valores de produtos necessários para confecção de cada método, avaliando o 

comercio local da região,  revelou-se que o maior custo inicial foi do método borehole, mas está 

sendo levantando novos valores adicionando mão-de-obra e produção de resina pra melhor tomada 

de decisão.   
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ABSTRACT 
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The resin sector in the southwest region of the state of São Paulo, has had a high growth, due 

to the incentives of local companies, where the resin has a high added value, the objective of this 

study was to perform the economic evaluation of the implementation of two methods of Resin in Pinus 

elliotti 

i, the most commonly used conventional grooving by producers and the current one revealed 

by borehole researchers, which for years were used by the US, the research initially considered the 

values of products needed to make each method, evaluating the local trade of the region, revealed It 

is believed that the higher initial cost was the borehole method, but it is raising new values by adding 

labor and resin production for better decision making. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, aproximadamente 7,83 milhões de hectares são destinados a 

plantios de reflorestamento, onde 1,6 milhões são destinos a florestas do gênero 

Pinus (IBA, 2019). Atualmente, na região Sudeste e Centro Oeste do pais, o Pinus 

vem ganhando destaques por ser uma alternativa rentável ao seus produtores, se 

destacando pelos produtos não madeireiros, como a resina que apresenta um 

destaque no mercado internacional.  

No ano de 2018, o país produziu cerca de 185.692 toneladas de resina, 

dobrando sua produção de 2016 até 2018, sendo 83,38% extraída do P. elliottii  e 

16,62% dos Pinus tropicais (ARESB 2018). 

Atualmente, o método mais utilizado para extração de resina é a estriagem 

método convencional. André (2006), menciona que esse método consiste na 

remoção da casca superficial, fazendo com que a pasta ácida penetre entre a casca 

e o lenho da árvore e a amarração de sacos plásticos para o armazenamento da 

goma resina exsudada. Mas com avanços nas pesquisas, revelam-se que um 

método utilizado à anos tem se mostrado muito eficaz, popularmente conhecido 

como sistema fechado e também chamado no EUA de sistema borehole, Aoki; Cruz 

(1998), dizem que esse sistema consiste na perfuração nos troncos das árvores e a 
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introdução de garrafas petes. Nos avanços tecnológicos, desenvolveram-se tubetes 

especiais pra esse sistema. 

De acordo com Aoki (1993), a atividade de extração de goma-resina no Brasil, 

teria uma tendência a médio prazo na restrição para um número reduzido de 

produtores e empresas mais tecnifícadas, onde a causa principal seria a não 

reposição florestas de Pinus resineiro e da capacitação técnicas inadequadas no 

processo de resinagem.   

Para a análise econômica de um investimento, envolve o uso de métodos e 

critérios de avaliação que comparem os custos e as receitas inerentes ao projeto, 

visando nas tomada de decisão se ele deve ou não ser implementado (REZENDE; 

OLIVEIRA, 2001). 

Pensando na avaliação econômica e na tomada de decisão de qual é o 

melhor sistema resinífero a se implantar, o presente estudo tem por objetivo avaliar a 

implantação de dois sistema de resinagem com diferentes técnicas de extração da 

goma resina para obter as melhores respostas de produção e lucratividade para o 

produtor.   

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzido na fazenda experimental da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, localizada no município de Itapeva, região 

sudoeste do Estado de São Paulo, coordenadas latitude 23°58’56”S e longitude 

48°52’32”O, à uma altitude de 726 metros do nível do mar. 

Esta região apresenta um clima quente e temperado com uma pluviosidade 

significativa ao longo do ano. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado 

como Cfa (clima temperado úmido com verão quente). A temperatura média anual 

em Itapeva é 22°C, a média anual de pluviosidade é de 1400 mm e a umidade 

relativa média de 76% (INMET, 2019). De acordo com o Governo do Estado de São 

Paulo (2016), a área é caracterizada por solos Argissolo Vermelho-Amarelo e 

Neossolo regolítico, além de Latossolo Vermelho-Escuro e areias Quartzosas. 

As árvores que receberam os tratamentos estão em uma área aproximada de 

1,257 ha, em um espaçamento 3 m x 2 m, com 8 anos de idade, para distribuição 
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dos tratamentos foi necessário  fazer o censo da população e distribuí-las em três 

classes diâmetricas, minimizando a interferência do diâmetro nos tratamentos, como 

mostra na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Divisão de classes diâmetricas na população de Pinus elliottii., dividas pelo método 

empírico. 

Classes Diâmetricas Limite Inferior Limite Superior 

1 6,52 10,52 

2 14,52 18,52 

3 22,52 26,52 

Limite inferior e Limite superior são o intervalo de diâmetro encaixado em cada classe 

diâmetrica. Fonte: Dados da pesquisa 

 

A classe 1 obteve o total de 24 indivíduos, classe 2 com 127 indivíduos  e 

finalizando a classe 3 com 24 indivíduos, cada classe recebeu 4 tipos de tratamentos 

como mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2: Métodos utilizados na extração de resina de P. elliottii  

Tratamento Sigla  

1 TEST Testemunha com método convencional 

2 T1 Sistema fechado (um furo)  

3 
T2 

Sistema fechado (dois furos: pasta convencional + 

hormonio) 

4 T3 Um furo + convencional 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os tratamentos foram distribuídos dentro das classes diâmetricas e cada  

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

o tratamento T1 foi aplicado em 6 arvores na classe 1, na classe 2 foram 31 árvores 
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e na classe 3 foram 6 árvores, totalizando 43 árvores por tratamentos, assim sendo 

a mesma distribuição pros demais. 

Para instalação do método convencional foi necessário utilizar estriador para 

a confecção do ''bigode'' e abertura  inicial do painel, sacos plásticos com arame 

para fixação nas árvores e armazenar a resina exsudada, bisnaga para a aplicação 

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

abertura, a cada 15 dias se faz uma nova  abertura do painel, a pasta ácida utilizada 

foi a sulfurica 16% a base de ethrel, como recomenda os estudos das empresas da 

região, como mostra a imagem 1. 

 

 

Imagem 1: Instalação do método convencional de resinagem em P. elliottii.  

 
Imagem (A) mostra a confecção do bigode, abertura do painel e fixação do saco plástico, (B) 

aplicação de pasta ácida 16%, (C) painel finalizado. Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na instalação do método borehole é necessário moto-broca, para fazer as 

perfurações das árvores, broca de 1 polegada, tubetes com sacos plásticos para a 

fixação, escoamento e armazenamento da resina, borrifador com hormônio que 

serve pra estimulação de resina. Nos tratamentos  com um furo, foram utilizado o 

hormônio, desenvolvido através de pesquisas com Instituto Florestal, nos 

tratamentos com dois furos, um furo usado hormônio no outro pasta ácida, avaliando 

a interferência da pasta ácida no processo e finalizando um furo + convencional, no 

furo utilizado hormônio e no convencional pasta ácida, como mostra a imagem 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Instalação do método de resinagem em P. elliottii. 
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Imagem (A) perfuração das árvores, (B) aplicação da pasta ácida no convencional, (C) 

sistema finalizado.  Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As aberturas dos furos é recomendada a cada três meses, pesquisas feitas 

pelo Instituto Florestal revelaram que após esse período não é viável a produção do 

mesmo.   

 

 

3. ANALISE ECONOMICA 

  

Na avaliação dos projetos florestais deve-se basear em seu fluxo de caixa, 

que consiste nos custos e nas receitas distribuídas ao longo da vida útil do 

empreendimento, se as receitas forem maiores que os custos, então tem-se um 

projeto com viabilidade econômica (SILVA et al 2005). 

 Segundo o Anuário Estatístico da ABRAF (2013) para a execução de um 

projeto florestal depende da disponibilidade de recursos, devendo ainda se nortear 

por meio de ferramentas de análise econômica, de forma que iguale os 

investimentos realizados. 

 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A analise econômica dos sistemas foi produzida no levantamento do mercado 

da região, que baseia-se na comparação da aquisição de materiais utilizados em 

cada método de resinagem, como mostra na tabela 3.   

 

Tabela 3: Levantamento econômico de materiais na introdução de sistema de resinagem 

convencional em P. elliottii.   

Custos e Variáveis 

Unidade 

Valor 
Unit. 

Total Custo 

R$ Quantidade Valor   

Materiais e Insumos 

Sacos plásticos Unidade 0,35 1000 350  
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Bisnaga Unidade 8,1 2 16,2  

Estriador Unidade 6,8 2 13,6  

Raspador Unidade 11,9 2 23,8  

Bombonas Unidade 120 1 120  

Balde de coleta (Cap.20L) Litros 15,99 1 15,99 
 

Pasta Ácida Kg 1,33 60 79,80  

Sub- Total (materiais. e 
insumos) 

      

 
619,49 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos primeiros levantamentos, consiste só na aquisição dos materiais, mas 

lembrando que mão-de-obra deve ser inclusa, pois, cada método possui um intervalo 

de tempo para a reabertura dos furos e painéis,  que acarretará maiores custo no 

final do processo,  na tabela 4 mostra os valores de investimento do método 

borehole.  

 

 

 

 

 

Tabela 4: Levantamento econômico de materiais na introdução de sistema de resinagem 

borehole em P. elliottii.   

Custos e Variáveis Unidade 
Valor 
Unit. 

Total   Custo 

    
R$ Quantidade Valor   

Materiais e Insumos 

          

Motobroca Unidade 2425 1 2425  

Esburrifador Unidade 12,90 1 12,90  

Broca pra madeira 1' Unidade 280  1 280  

Sacos Plásticos Milheiro 0,065 1 65  

Tubetes Milheiro 100 1 100  

Bombonas Unidade 120 1 120  

Gasolina Litros 3,99 2 7,98  

Óleo 2 tempos ML 23,73 1 29,9  
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Pasta Ácida Kg 34 1 34  

Sub- Total (materiais. e 
insumos) 

        3070,73 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A implantação do método borehole é o mais caro, custando 2451,24 reais a 

mais que a estriagem convencional, embora não foram levantado o custo de mão de 

obra e a produção de resina dos métodos. Marcelino; Fenner (2005) em sua 

pesquisa diz que a mão-de-obra é o fator que mais incidiu sobre o custo variável e 

encargos sociais, que representaram 43,11% na implantação de florestas do gênero 

Eucalyptus spp .  

Segundo Aoki (1998)  o método borehole oferece vantagens como a redução 

de mão-de-obra e numa maior produção de resina. Podendo acarretar valores 

significativos no custo final da pesquisa. Esses autores revelam que sem os custos 

de mão de obra e a produção de resina de cada método, fica difícil avaliar qual será 

o mais rentável ao produtor.   

 
5. CONCLUSÃO 

Os resultados preliminares demonstram que o método borehole é que 

possuem o maior investimento, pois, a moto broca possui o maior custo dos 

materiais, mas quando formos levar em conta a mão de obra e a produção de cada 

método iremos obter um resultado mais claro e concreto sobre a melhor tomada de 

decisão. 
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