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Contexto 
A inovação e o aumento de conhecimento sobre um importante recurso da floresta portuguesa, suporta a sua 
exploração de forma diferenciada em relação aos produtores dos mercados externos, aumentando a eficiência 
e a competitividade da gestão florestal. A resina portuguesa destaca-se da restante produção internacional pela 
sua qualidade superior e potencial de aplicação para a indústria da química fina. Contudo, essa vertente não 
tem sido explorada, o principal valor acrescentado da goma de resina envolve a bio-transformação dos seus 
compostos (ácidos), principalmente através de isomerização para ácido abiético e desidrogenação a ácido 
desidroabiético. 

 

Objetivo 
A iniciativa PinusResina pretende identificar/estabelecer novas cadeias de valor de transformação e 
valorização, competitiva e segura, da resina de pinheiro em produtos de alto valor acrescentado, com a missão 
de aumentar a competitividade e a sustentabilidade da floresta de pinheiro bravo e de pinheiro manso em 
Portugal, nomeadamente através: da valorização dos constituintes da resina para novos mercados da indústria 
da química fina – resina como principal fator económico dos ecossistemas de pinheiro; da avaliação da 
toxicidade dos produtos derivados; da análise da variabilidade da composição da resina, da biotransformação 
e da capacidade de exploração dos resíduos resultantes da sua exploração; e da avaliação da sustentabilidade 
de novas cadeias de valor. 

 

Resultados 
Foram selecionadas 6 áreas de amostragem (Paredes de Coura, Vila Pouca de Aguiar, Tortosendo, Alcobaça, 
Leiria e Sines) de modo a obter resultados representativos de Portugal, com um total de 900 amostras de resina 
e algumas de aparas, tendo já sido realizada a maioria da caracterização química, com o intuito de determinar 
o seu valor comercial, no contexto dos bioprodutos. 
Está a desenvolver-se o inventário e a avaliação de ciclo de vida, de toda a cadeia de valor da resina. 
Para além disso alcançou-se a capacidade de resposta técnico-científica através do envolvimento de todo o 
consórcio. 

Tema: 8 – Desenvolvimento de novos produtos e derivados 
Posição na Mudança de Valor: Indústria Primária 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
Em termos de recomendações práticas, pretende-se propor alterações dos padrões de silvicultura, associadas 
às atividades de exploração dos ecossistemas de pinheiro-bravo e de pinheiro-manso. 
Para além disso, depois de otimizado o processo de biotransformação de resina, é essencial fazer o scale-up 
para se chegar à industrialização deste mesmo processo. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Pretende-se contribuir para o aumento da valorização dos ecossistemas florestais de Pinheiro-bravo e de 
pinheiro-manso, através da valorização da resina e do aumento da competitividade deste setor. Para além disso, 
pretende-se destacar a qualidade da resina ao nível nacional. 
Uma das maiores fragilidades associadas a esta iniciativa, passa pelo desinvestimento no setor florestal 
originado pelos incêndios florestais e pela evolução demográfica das regiões interiores rurais. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Identificar novas cadeias de valor, ambientalmente responsáveis, de valorização da resina e desenvolvimento de
conhecimento que permita a sua industrialização, no contexto das bioindústrias e transferência para o mercado;
Valorizar a qualidade da resina portuguesa face às concorrentes originárias da China e Índia; 
Aumentar a eficiência económica de exploração da resina, com base na sua transformação em produtos com
maior valor acrescentado;  
Aumentar a competitividade e a dimensão da atividade de exploração e transformação da resina em Portugal. 
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Informação adicional 
http://www.pinusresina.blc3.pt/ 

https://www.facebook.com/pinusresina/ 

https://www.blc3.pt/projects.php 
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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 

 


