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Contexto 
O sistema de defesa dos pinheiros envolve diferentes mecanismos. Alguns deles ocorrem naturalmente e outros 
são induzidos por estímulos externos. No processo de resinagem, a ferida produzida na árvore e a aplicação da 
pasta estimulante (à base de enxofre), provocam uma situação de stress que induz a produção de resina. A 
produção da resina varia de acordo com os níveis de stress. Estudos anteriores relataram que os fogos 
controlados podem afetar a produção de resina. Sabe-se também que os povoamentos com densidades mais 
baixas produzem mais resina, pelo que a redução da competição causada por fogo controlado pode aumentar 
a produção de resina. Este estudo visa determinar se os fogos controlados têm um efeito positivo na produção 
de resina. 

 

Objetivo 
Juntamente com os últimos avanços no sector da resina para aumentar a produção, nomeadamente os 
relacionados com o melhoramento florestal, tecnologia inovadora de extração, etc., também o fogo controlado 
é analisado como uma possível ferramenta para aumentar a produção de resina nos povoamentos de Pinus 
pinaster. Os resultados deste estudo estão resumidos abaixo. 

 

Resultados 
Os fogos controlados foram realizados em abril de 2015 em duas parcelas, havendo duas outras como parcelas 
de controlo. A recolha de resina foi realizada numa das parcelas queimadas e numa das parcelas de controlo. 
A produção foi pesada ao longo de duas campanhas (2015 e 2016). Os resultados revelaram diferenças 
significativas na produção de resina nos dois anos considerados, embora não tenham sido encontradas 
diferenças significativas entre árvores queimadas e não queimadas. De acordo com os resultados, o fogo 
controlado de baixa intensidade não causa alterações anatómicas significativas. No entanto, quando 
combinado com a resinagem, a indução de estruturas de defesa é favorecida. O efeito da criação destas novas 
estruturas não se refletiu na produção de resina no momento em que a análise foi realizada. 

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

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
Uma vez que o fogo controlado de baixa intensidade não levou a alterações anatómicas significativas nas 
parcelas estudadas, não pode ser recomendada como uma prática para aumentar a produção de resina até 
que mais estudos sejam realizados. Contudo, o uso do fogo controlado é de interesse como tratamento silvícola 
uma vez que reduz o risco de incêndio e aumenta a facilidade circulação dos resineiros nos povoamentos, 
aumentando assim a eficiência na resinagem. 

 

Impactos e fraquezas 
Este tipo de estudo permite-nos aprofundar os nossos conhecimentos sobre os mecanismos que podem 
influenciar a produção de resina como resultado de modificações anatómicas induzidas pelo stress. Embora 
não se possam tirar conclusões definitivas do estudo, os resultados são promissores: a análise anatómica 
revelou que o efeito combinado de resinagem e fogo controlado favorece a criação de estruturas de defesa, 
embora isto não tenha tido qualquer efeito sobre a produção da resina no momento em que a análise teve lugar. 
É necessária mais investigação para confirmar estes resultados. 

 

Futuros desenvolvimentos 
Seria interessante continuar esta linha de pesquisa a fim de confirmar os resultados obtidos neste estudo.
Diferentes intensidades de fogo precisam de ser testadas de modo a analisar o efeito da queima na produção de
resina. Para além disso, uma análise a médio prazo (extração de resina durante um período de 2-5 anos após a 
queima prescrita) seria útil para determinar se as modificações anatómicas causadas pelo fogo resultam numa 
melhoria do rendimento da resina. 

 
 Corte transversal do xilema de uma árvore queimada+resinada na face resinada e na face oposta (c) Rodríguez-

García et al. 2018 
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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 

 


