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Contexto 
A resinagem é uma atividade importante para o aumento da rentabilidade do pinhal por constituir uma renda 
anual. Contribui para a criação de emprego em zonas rurais desfavorecidas e obriga à gestão do pinhal 
diminuindo o impacto dos incêndios. 
Ao nível da madeira, esta atividade explora a parte do tronco com maior valor comercial. Assim, uma questão 
que se coloca é se a resinagem altera as características da madeira e essas alterações implicam alguma 
limitação na sua utilização, desvalorizando-a? Uma forma de responder à questão consiste em comparar as 
características anatómicas, físicas, químicas e mecânicas da madeira de árvores resinadas e não resinadas. 

 

Objetivo 
Avaliar de que forma a resinagem pode provocar alterações nas propriedades físicas, químicas e mecânicas da 
madeira de árvores resinadas condicionando, desta forma, a sua aptidão tecnológica para determinados usos 
e, consequentemente, o seu valor comercial. 

 

Resultados 
a) A resinagem não induz alterações anatómicas significativas na largura do anel de crescimento e na área dos 
canais de resina. 
b) Há um aumento significativo do número de canais de resina nas árvores resinadas logo após o 1º ano de 
resinagem. 
c) A densidade da madeira de árvores resinadas é mais elevada sobretudo do lado da incisão. As outras 
propriedades físicas não apresentaram diferenças significativas entre árvores resinadas e não resinadas. 
d) A madeira de árvores resinadas, do lado da incisão, tem maior capacidade de deformação elástica. 
e) Do lado da incisão, a madeira é menos rígida e quebradiça aguentando maior tensão no ponto de carga 
máxima. 
f) A madeira de árvores resinadas tem maior teor de resina na parte inferior do tronco. 

Tema: 5 – Multifuncionalidade da Floresta 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
Atendendo às principais utilizações da madeira de pinheiro bravo e ao desempenho tecnológico que se espera 
dessa madeira, a extração de resina deve ser uma atividade a contemplar nos planos de gestão florestal (PGF) 
do pinheiro-bravo pois não interfere nas principais características e propriedades da madeira e promove o 
aumento da rentabilidade do pinhal.O maior teor de resina existente na madeira resinada deverá conferir-lhe 
maior resistência à biodegradação. 
A madeira resinada pode ter maiores problemas nos processos de transformação da madeira maciça como na 
secagem e nos acabamentos superficiais das tábuas. No entanto, para produção de painéis ou papel não se vê 
nenhum tipo de problema na utilização desta madeira. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A demonstração do baixo impacto da resinagem na qualidade da madeira formada deverá contribuir para o fim 
da desvalorização comercial de árvores resinadas. A incorporação da resinagem na gestão do pinhal contribuirá 
para o aumento da rentabilidade financeira do pinhal fornecendo uma renda anual ao proprietário que poderá 
usar para melhorar a gestão do pinhal. 
O aumento de práticas silvícolas na gestão do pinhal, como a redução de biomassa necessária à atividade da 
resinagem, deverá ter consequências na redução do impacto dos incêndios rurais. 

 

Desenvolvimentos futuros 
a) Estabelecimento de parcelas permanentes que possibilitem a experimentação de novas práticas e
metodologias de resinagem e a avaliação integrada de todos os fatores que afetam a produção de resina,
permitirá compreender melhor o processo fisiológico da produção de resina na árvore e, desta forma, contribuir
para o desenvolvimento de novas práticas, novas tecnologias e nova legislação sobre a atividade resineira. 
b) Aprofundamento de estudos de caracterização genética da produção de resina, com vista à produção de
plantas melhoradas para este fim.  

 
 Ensaios mecânicos realizados em amostras de madeira de árvores resinadas. Crédito: C.Gonçalves 
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 About INCREDIBLE 

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 

 


