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O
Instituto Florestal de São
Paulo com colaboração

do Presidente da Pine Chemical
Associated – U.S.A., vem, em
sua Estação Experimental de Ita-
petininga, retomando a pesqui-
sa com a resinagem por furos
(borehole).

Tal técnica foi inicialmente
estudada pelo Instituto Florestal
nos anos 1990, com resultados
publicados (Aoki e Cruz, 1998,
Floresta de Avaré) e um trabalho
não publicado (Fernandes et al,
1996, Florestra de Manduri), onde
demonstraram resultados próxi-
mos aos experimentos de Hod-
ges & Williams, 1993 e Hodges,
1991 a 1994, onde se utilizava
de garrafas pet e canos + saco
plástico com estímulo à base de
ácido sulfúrico + Ethrel, os quais
se produziu em torno de 650g/
furo em período de 120 dias em
Pinus elliottii var. elliottii.

Hideyo Aoki obteve resulta-
dos semelhantes aos de Hod-
ges, e as árvores tinham idade
de 36 anos com D.A.P. médio
de 30cm, com resultados de
340g/furo no primeiro período (ju-
nho a dezembro de 1995) e de
700g/furo no segundo período (ja-
neiro a junho de 1996) em 200
árvores.

Experimento atual na Esta-
ção Experimental de Itapetinin-
ga utiliza-se de perfuração em
1223 árvores com 11 anos de
idade e com D.A.P. médio de
20cm. Consiste de furo com 1"
diâmetro X 15 a 17cm (uma po-
legada de diâmetro X 15 a 17cm
profundidade), levemente inclina-
do para baixo em sua extremi-
dade externa na tentativa de fa-
cilitar o escoamento para fora.
Utilizamos várias pastas comer-
ciais e a melhor produção foi
com pasta à base de ácido sali-
cílico (pincelado dentro do orifí-
cio) com resultado de 452g/furo,
todavia o estimulante mais pro-

RESINAGEM EM SISTEMA FECHADO

dutivo trata-se de um indutor hor-
monal da classe dos jasmona-
tos (borrifado dentro do orifício)
com resultado de 807g/furo, am-
bos os casos em período de so-
mente 90 dias.

Testamos simultaneamente
aos estimulantes mais produti-
vos, variados materiais como
canos e sacos plásticos e me-
canismos de acoplamento do
saco ao cano. Testamos junção
plástica de mangueira de jardim,
cano PVC hidráulico e tubetes
descartados de viveiro, abraça-
deira tipo “enforca gato” (abraça-
deira HELLER-MANN), fitas ade-
sivas (fita Crepe e fita Durex in-
dustrial). Várias inclinações de
furo com inclinações para fora,
para dentro e na horizontal. Ta-
manhos diferentes de saquinhos
(transparentes) também foram
experimentados.

Inicialmente o resultado vem
sendo muito vantajosos aos tu-
betes reaproveitados devido a
serem cônicos e de fácil colo-
cação e baixo custo e o uso da
abraçadeira HELLER-MANN foi
o que trouxe mais segurança ao
desprendimento acidental do
saquinho do tubo. Saquinhos
transparentes com dimensões
15cmx30cm ou 15cmx40cm de-
monstraram serem os mais
apropriados e de menor custo

O desenvolvimento tecnoló-
gico seguro para fins de o Insti-
tuto Florestal chegar a preconi-
zar em um manual técnico a Re-
sinagem em Sistema Fechado
obviamente que ainda será mais
minuciosamente estudado e
continuado na Estação Experi-
mental de Itapetininga, todavia,
como resultados prévios estes
se mostram animadores haja

vista que neste hiato de 20 anos
reduzimos o período de 120 para
90 dias e focamos nossos en-
saios em árvores jovens de re-
duzido D.A.P., passando dos
700g/furo em 120 dias no melhor
resultado obtido àquela época
para 807g/furo em 90 dias atual-
mente.

Aguardamos que em breve
possamos ter as respostas para
seguramente poder preconizar o
uso desta inovação tecnológica
e então o Instituto Florestal irá
publicar oportunamente os resul-
tados em artigo científico e um
manual estará à disposição dos
resinadores.

No momento, agradecemos à
ARESB pela oportunidade.

* Claudio Monteiro – Eng. Agro.

Alejandro Cunninghan – PCA – USA

Leonardo Monteiro – Eng. Agro.

JR Pinus - Alambari



 INFORMATIVOPÁGINA 2

ECONOMIA - AGOSTO 2018

Presidente

Osvaldo de Souza Lima
1º Secretário

Marcelo Cunha Ribeiro
Secretária Administrativa

Bárbara Santana
barbara@aresb.com.br

2º Secretário

Silvano da Cunha Ribeiro

E X P E D I E N T E

Publicação da ARESB - Associação dos Resinadores do Brasil

CONTATO - Rua Rio de Janeiro, 1985 - CEP 18701-200 - Avaré/SP - Brasil
Fone/ Fax: 0xx14 3732-3353 - E-mail: aresb@aresb.com.br - www.aresb.com.br

1º Tesoureiro

Dante Villardi
2º Tesoureiro

Eduardo Monteiro Fagundes
Diagramação - GP Publicidade e Propaganda

Cel. (14) 99790-6757
Tiragem - 500 exemplares

Distribuição gratuita

SOFTWARES PARA MANEJO DE PRECISÃO E ANÁLISE
ECONÔMICA DE FLORESTAS PLANTADAS

I
nteressados em plantios
florestais com fins econômi-

cos têm agora acesso gratuito a
softwares de manejo de precisão
e análise econômica de florestas
plantadas, com modelagem de
crescimento e produção. Desen-
volvidos desde a década de 1980
pela Embrapa Florestas (PR) e em
uso por mais de 300 empresas, as
versões básicas da Família SIS
estão agora disponíveis para aces-
so dos interessados.

Os softwares da Família SIS
são simuladores para manejo,
análise econômica, modelagem
e de crescimento e produção de
florestas plantadas utilizados
para auxiliar no planejamento dos
desbates (colheitas parciais, re-
tirando-se linhas e/ou árvores
selecionadas). Os usuários po-
dem utilizar os softwares para
testar todas as opções de ma-
nejo da floresta para cada con-
dição de clima e solo, fazer prog-
noses de produções presente e
futura, efetuar análises econômi-
cas e, depois, levar para o cam-
po apenas a melhor alternativa.

Os softwares possuem um
ágil processo de entrada e inte-
gração de dados. Podem ser si-
mulados desbastes das flores-
tas com previsão do crescimen-
to e produção anual do povoa-
mento e o sortimento de madei-
ra por classe diamétrica para

usos múltiplos das árvores pro-
venientes dos desbastes e do
corte final. 

Com a quantificação da ma-
deira produzida por tipo de utili-
zação industrial, o produtor pode
manejar suas florestas para a
produção de madeira direciona-
da ao uso mais rentável.

Usuários que quiserem ver-
sões aprimoradas específicas
para suas realidades, ainda vão
poder contar com o trabalho de
adaptação dos softwares via co-
mercialização, mas a ideia é tor-
nar acessíveis estas ferramentas
em seu nível básico ao maior
número de usuários possível.

Há 20 anos, quando os sof-
twares começaram a ser desen-
volvidos, essa ideia ainda não era
difundida, mas já era certo que
florestas conduzidas sem base
científica levam a um grande des-
perdício de recursos econômicos
e ambientais.

Hoje, uma prática muito pre-
sente no setor de base florestal
é o manejo de precisão, que uti-
liza as bases da agricultura de
precisão com a inclusão do uso
das dimensões das árvores para
descrever a variabilidade da flo-
resta. Com isto, os critérios para
o manejo adequado são aprimo-
rados, auxiliando na definição de
tratos silviculturais em cada ár-
vore (poda, desbaste imediato ou

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br

futuro, ou permanência até a
colheita final), considerando fa-
tores como as distribuições de
diâmetro e altura de todas as
árvores, sua qualidade, ocupação
do dossel e área da copa.

Os softwares são denomina-
dos por “SIS” seguidos pelo
nome popular do gênero ou es-
pécie contemplada: SisEucalip-
to (Eucalyptus grandis,
E.urograndis e E.dunnii); SisPi-
nus (Pinus caribaea,
 P.elliottii e P.taeda); SisTeca
(Tectona grandis); SisAcacia
(Acacia mearnsii); SisAraucaria

(Araucaria angustifolia); SisBraca-
tinga (Mimosa scabrella), SisCedro
(Toona cilliatta - Cedro-australiano)
e SisMogno (Khaya ivorensis).

“Qualquer atividade hoje ne-
cessita conhecer melhor seus
fluxos de caixa, a sensibilidade
do negócio, os custos envolvi-
dos, entre outros. A atividade flo-
restal, por ser de médio a longo
prazo, precisa estar associada
a esse tipo de planejamento, que
é fundamental para o sucesso do
negócio”.

* Fonte: Mata Nativa
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VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 46,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
13 COLETA TB 18,85R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
16 ESTRIA V MIL. 47,74R$          
17 ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 17,90R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  TON. 3.010,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.963,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  


