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Contexto 
O modelo silvícola define o conjunto de operações a efetuar no povoamento florestal, desde a instalação até 
ao corte das árvores, o que, no caso, de povoamentos explorados para madeira coincide com a obtenção do 
produto principal. Num povoamento gerido simultaneamente para obtenção de madeira (produto principal) e 
resina (produto secundário) é necessário conhecer os efeitos que a prática da resinagem têm no crescimento 
das árvores e nas características da madeira. 

 

Objetivo 
Em Portugal, tradicionalmente, o pinheiro-bravo é a espécie explorada para obtenção de resina. Os modelos 
silvícolas usados assumem a madeira como produto principal e a resina como produto secundário, sendo esta 
uma fonte de receita periódica e anual para o proprietário. A descrição de modelos silvícolas que compatibilizem 
a exploração simultânea de madeira e resina é essencial e deve ser feita com base no conhecimento. 

 

Resultados 
-  Densidade do povoamento na produção de resina: não existem diferenças significativas em povoamentos com 
alta e baixa densidade; povoamentos com baixa densidade têm maior produção por árvore - Projeto Resimprove. 
-  Forma da árvore é afetada pela densidade: povoamento de baixa densidade – maiores diâmetros das árvores 
e maiores alturas; proporções de copa maiores – Pedrico (2019). 
-  Influência da resinagem no crescimento do diâmetro da árvore: a literatura não é consensual – efeito negativo 
– Palma (2007); sem efeito – Rodríguez-Garcia et al (2015). 
-  Influência das condições climáticas na produção de resina: existe uma relação positiva entre produção de 
resina e radiação solar, evapotranspiração potencial, temperatura média, e exposição da face resinada da 
árvore – Pereira (2015), Rodríguez-Garcia (2016). 

 

Recomendações 
Necessidade de instalar uma rede de parcelas permanentes de resina que cubra várias situações de produção 
de resina, exposição do local e densidade dos povoamentos e que permita definir classes ou regiões de 
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produtividade para a resina bem como modelos silvícolas para povoamentos explorados para madeira e resina 
ou só resina. A definição destes modelos deve ter em conta os riscos associados à floresta da região 
Mediterrânea, nomeadamente, abordagens para a prevenção de fogos florestais. 

 

Impactos e pontos-fracos 
O conhecimento dos fatores que influenciam a quantidade de resina produzida por árvore e o impacto que a 
prática da resinagem tem nas características e no desenvolvimento da árvore e do povoamento, permite definir 
modelos de silvicultura fundamentados e sustentáveis. A identificação dos fatores "realmente" importantes e 
do modo como eles se influenciam entre si pode resultar numa grande diversidade de situações e na definição 
de um grande número de modelos silvícolas. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Identificadas as lacunas de conhecimento e os fatores que influenciam a produção de resina, é essencial (a)
instalar uma rede de parcelas permanentes, baseada em protocolos bem definidos e uniformes, que permita
monitorizar a produção de resina num conjunto variado de situações e (b) instalar ensaios específicos, baseados
em delineamento experimental, para estudar e analisar a influência de fatores identificados como determinantes.

 
 Parcela permanente de pinheiro-bravo Crédito: P. Soares 
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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 

 


