
 

  

Programa de melhoramento de pinheiro-
bravo para a produção de resina na 
província de Segovia (Espanha) 
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Fig. 1. Pinhal orientado para a produção de resina 

PFNL: 

Resinas 

Escala: 

Local 

 
 

 

 

Contexto 
A produção de resina em Castela e Leão prosperou durante o último século até ao final dos anos 80, quando a 
diminuição dos preços da resina causada pela incursão no mercado de novos países produtores, levou a uma 
diminuição dramática da rentabilidade, na medida em que a produção praticamente desapareceu. Nos últimos 
anos, as condições favoráveis do mercado, juntamente com um cenário de crise económica caracterizado por 
um forte aumento da taxa de desemprego, levaram a uma recuperação neste setor. No entanto, para "dissociar" 
o uso da resina das condições atuais de mercado, dever-se-ia aumentar a produção de resina e, por conseguinte, 
a rentabilidade. A este respeito, em 1997, a Junta de Castela e Leão, juntamente com a UPM e o INIA, começou 
a trabalhar no desenvolvimento de um programa de melhoramento genético de Pinus pinaster para a produção 
de resina. 

 

Objetivo 
Explorar opções de gestão de povoamentos de pinheiro-bravo que conduzam a um aumento da produção de 
resina e, consequentemente, a uma maior rentabilidade, reduzindo assim a dependência das condições 
económicas do mercado. 

 

Resultados 
A produção de resina pode variar muito de uma árvore para outra. O objetivo do programa de melhoramento era 
obter indivíduos que produzissem grandes quantidades de resina, sendo estes indivíduos depois reproduzidos 
em grande número para o estabelecimento de plantações produtoras de resina com maior rentabilidade. Numa 
primeira fase, foram identificados indivíduos com elevada produção de resina, um total de 2998 árvores com 
produções entre 10 e 40 kg por árvore, cujas características foram incluídas num catálogo de grandes 
produtores. Na segunda fase, foram selecionadas 270 árvores do grupo anterior para assegurar uma 
variabilidade genética suficiente ao cruzar os pais mais adequados para a próxima geração de "árvores plus". Na 
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terceira fase, foi estabelecido um banco clonal com 91 genótipos enxertados. Foi realizado um teste de 
descendência para avaliar a hereditariedade da característica escolhida. Através de técnicas de avaliação 
precoce, tais como a minirresinagem, verificou-se que a produção de resina é uma característica altamente 
herdável. 

 

Recomendações 
É necessário continuar a trabalhar nesta linha de investigação, embora os resultados obtidos sugiram que já 
existe material geneticamente melhorado de pinheiro-bravo disponível para uma maior produção de resina. 
Contudo, a sua utilização está sujeita à produção deste material para fins comerciais, a ser desenvolvido através 
de um projeto Interreg-SUDOE em curso, o SustForest Plus. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A utilização deste material genético melhorado permitirá aumentar a produção de resina em povoamentos 
estabelecidos com este objetivo. Como consequência, a rentabilidade económica destes povoamentos 
aumentará em conformidade. Isto tornaria a viabilidade dos povoamentos de produção de resina menos 
dependente das condições de mercado e das flutuações de preços. Os pontos fracos são os associados à atual 
falta de disponibilidade de plantas melhoradas para serem comercializadas, e as incertezas no que diz respeito 
aos impactos das alterações climáticas na região. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A utilização de uma planta geneticamente melhorada, juntamente com o emprego de novas técnicas de extração
de resina (técnica de perfuração e utilização de novas pastas), irá aumentar não só a produção de resina, mas 
também a eficiência da exploração, conduzindo a uma melhoria do desempenho económico da operação e
reforçando o sector contra as flutuações dos preços de mercado. 

 
Fig. 2. Operação de extração de resinas © Sven Mutke 
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INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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