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Contexto 
Quando é realizada, a resinagem surge como um rendimento adicional que o proprietário retira do pinhal sendo 
raramente uma atividade contemplada nos planos de gestão. Tal facto implica que as práticas silvícolas a que 
o pinhal é submetido não considerem a influência que possam ter na produção de resina. No entanto, o 
aumento do conhecimento acerca do modo como algumas dessas práticas interferem na quantidade de resina 
produzida pela árvore, possibilitará a sua introdução nos planos de gestão do pinhal que conduzirão ao aumento 
da produtividade em resina e consequentemente da rentabilidade do pinhal. 

 

Objetivo 
A limitação do diâmetro das árvores a resinar imposta pela legislação, a reduzida densidade de árvores no 
povoamento e o controlo de vegetação necessário para o exercício da resinagem, contribuiem para o aumento 
dos custos da atividade e, portanto, para a redução do rendimento da resinagem. É importante avaliar a forma 
como estes parâmetros de gestão florestal podem interferir na produção total de resina do pinhal de modo a 
que, através de práticas silvícolas, se possa induzir o aumento da produção de resina e assim compensar o 
aumento de alguns custos associados à atividade. 

 

Resultados 
Não existem diferenças significativas a nível da produção de resina entre povoamentos com maior e menor 
densidade, sendo que os que têm menor número de árvores por ha produzem, em média, maior quantidade de 
resina por árvore. 
O diâmetro das árvores influencia significativamente a produção de resina. Árvores com diâmetro inferior a 20 
cm produzem menor quantidade de resina. 

Tema: 1 – Melhoramento da produção 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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As parcelas submetidas a tratamento com fogo controlado apresentaram uma produção média de resina 
superior às parcelas sem tratamento sendo essa diferença significativa. 

 

Recomendações 
A resinagem de árvores de menor dimensão, como por exemplo as árvores que são desbastadas, não é viável. 
Para que a resinagem destas árvores compense os custos inerentes à operação é necessário que a quantidade 
de resina produzida seja maior ou que o preço pago pelo aluguer da árvore seja adequado à quantidade 
produzida, ou seja, um preço mais baixo do que normalmente é praticado. 
O fogo controlado é uma prática a considerar no controlo de vegetação quer em povoamentos resinados quer 
em povoamentos que irão ser resinados pela primeira vez pois para além de facilitar a circulação no povoamento 
beneficia o aumento da produção de resina. 
O pagamento da resina ao proprietário deverá ser feito em função da produção total de resina e não em função 
do número de árvores resinadas uma vez que um povoamento com menor densidade não é sinónimo de um 
povoamento com menor produção. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Os resultados obtidos podem contribuir para que a resinagem seja uma atividade contemplada no plano de 
gestão do pinhal, onde as práticas silvícolas prescritas visem também o aumento da produção de resina. 
Os contratos estabelecidos entre as empresas exploradoras de resina e os proprietários florestais deverão ter 
por base o valor total de resina produzida no povoamento e não o número de árvores resinadas dado que menos 
árvores por ha podem produzir maior quantidade de resina. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A atividade resineira é uma atividade regida por um quadro legislativo pesado que, em muitos casos, carece de
uma base científica. É necessário aumentar o conhecimento a cerca desta atividade e dos fatores envolvidos, de 
forma a rever a legislação à luz desse conhecimento científico. Para isso, é importante a instalação de ensaios
em parcelas permanentes, que permitam: 
(i) compreender a fisiologia de formação da resina, 
(ii) estudar os fatores determinantes para a sua produção e 
(iii) testar o efeito de novas práticas silvícolas no aumento da produção de resina. 
 

 
 Influência do fogo controlado na produção de resina. Crédito: E.Silva 
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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 

 


