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Contexto 
A rentabilidade da torneira de resina depende de uma multiplicidade de parâmetros. Alguns deles podem ser 
controlados, tais como o método de colheita ou a produtividade da extração.  
Por outro lado, certos parâmetros difíceis de controlar, tais como o clima, têm uma influência direta sobre a 
produção de resina e, portanto, sobre a rentabilidade da atividade. Uma boa compreensão das ligações entre 
a produção de resina e as variáveis ambientais é, portanto, muito crucial. 

 

Objetivo 
O objectivo deste projeto é caracterizar as ligações entre a produção de resina de pinheiro-bravo e as 
propriedades da estação. O programa está particularmente interessado na influência do solo (e não nas 
variações climáticas). A experiência é realizada nos três tipos de matos que dominam nas Landes: charneca 
seca, charneca mesófila e charneca húmida. Os resultados podem permitir identificar as áreas mais produtivas 
e, portanto, mais interessantes para o resineiro. 

 

Resultados 
A resina de 23 árvores por parcela foi colhida durante 4 meses em 2018 e novamente em 2019. 
Em charnecas secas, o rendimento médio foi de 2,97 kg/árvore por ano em 2018 e 2,40 kg/árvore por ano em 
2019. 
Em charnecas mesófilas, o rendimento médio foi de 2,77 kg/árvore por ano em 2018 e 2. 40 kg/árvore por ano 
em 2019. 
Em charnecas húmidas, o rendimento médio foi de 2,87 kg/árvore por ano em 2018 e 2,65 kg/árvore por ano 
em 2019. 
O rendimento médio não parece estar correlacionado com o tipo de charneca (meios próximos e desvios de alto 
padrão).  
Foi observada uma elevada variabilidade no rendimento entre as árvores. Aparentemente, árvores maiores 
produziriam mais resina. Estas tendências terão de ser confirmadas com mais experiências. 

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

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
O objetivo desta experiência era demostrar se existe ou não uma ligação entre a produção de resina de pinheiro-
bravo e o tipo de sub-coberto. A fim de eliminar o maior enviesamento possível, é, portanto, necessário fixar as 
outras variáveis. Por outras palavras, as três parcelas devem ter as mesmas características: mesma densidade, 
mesmas características dendrométricas, mesmo clima (chuva, sol, temperaturas), mesmas características 
genéticas, etc.  
As três parcelas estão localizadas na comuna de Captieux, os povoamentos são de plântulas e têm cerca de 50 
anos de idade. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Pontos fracos: existe uma variabilidade dendrométrica entre parcelas (as árvores em charnecas húmidas têm 
uma circunferência média de 142 cm em comparação com 114 cm em charnecas secas) e apenas duas 
campanhas de colheita foram realizadas. Estes dois elementos constituem enviesamentos para a interpretação 
dos resultados.   
Pontos fortes: Este tipo de experiência é de grande importância para a indústria da resina, pois pode ajudar a 
identificar as condições ideais para maximizar os rendimentos.  
Outro ponto forte desta experiência é o envolvimento de uma multiplicidade de atores: o Centro de Produtividade 
Florestal da Aquitânia, o Centro Regional de Propriedade Florestal da Nova Aquitânia, Holiste e o Instituto de 
Madeira, Celulose e Mobiliário Florestal. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Na sequência desta experiência, a madeira será analisada a fim de realçar o impacto da extração de resina na
qualidade da madeira. Adicionalmente, a fim de aumentar o conhecimento dos fatores que têm impacto na
produção de resina, será criada uma rede de parcelas permanentes na Aquitânia, mas também em Espanha e
Portugal, como parte do projeto SustForest Plus. 
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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 

 


