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A exploração de produtos não-lenhosos, 
como a resina, tem o potencial de tornar  
a exploração florestal mais rentável  
e sustentável. O recente interesse  
em resinas naturais e renováveis  
como alternativa às resinas à base  
de poliuretano é uma oportunidade  

para as comunidades locais revitalizarem  
esta atividade tradicional. As principais 
espécies resináveis em Portugal são  
o pinheiro-bravo e o pinheiro-manso, 
embora a resinagem seja mais expressiva 
em pinheiro-bravo.



O que é  
a resina?
A resina é uma secreção expelida 
quando as árvores sofrem danos  
ou feridas nos troncos ou ramos, 
especialmente abundante nas espé-
cies resinosas como os pinheiros.

É um líquido viscoso, translúcido  
e pegajoso, de cor amarela acasta-
nhada e cheiro característico. A resina 
é composta por uma mistura complexa 
de terpenos, que têm um papel ecoló-
gico importante na defesa da árvore 
contra herbívoros e agentes patogé-
nicos, atuando como uma barreira 
física para algumas pequenas pragas 
e também esterilizando, selando  
e isolando tecidos danificados.

Tem muitas aplicações, em especial 
na indústria química (colas, vernizes, 
tintas, selantes), mas também em 
produtos tão diversos como pasti-
lhas elásticas, refrigerantes e 
perfumes, entre outros. Em tempos 
foi utilizada para selar e preservar  
os cascos de madeira dos navios.

A resina de pinheiro-manso tem 
propriedades distintas relativamente 
a outras resinas: tem uma baixa 
viscosidade, elevada cristalização 
espontânea e baixos teores em 
monoterpenos, mas também possui 
uma elevada percentagem em limo-
neno, o qual torna interessante as 
suas aplicações na indústria química. 

Figura 2 

Fases gerais do processo de resinagem.

Figura 3 

Sequência de feridas ao longo das campanhas de resinagem.

Figura 4 

a) método tradicional de feridas 
horizontais ao longo do tronco;  
b) método mecanizado de feridas 
em “V” ao longo do tronco 
(foto retirada de Rodríguez-García  
et al 2016).

Métodos de 
Resinagem
Na procura por métodos de resinagem 
mais eficientes, em povoamentos de 
pinheiro-bravo em Espanha foram 
avaliadas as diferenças anatómicas 
do xilema em árvores não resinadas 
e resinadas sujeitas a quatro 
métodos de resinagem:

I. Tradicional ascendente, de feridas 
horizontais e progressão ascen-
dente no tronco, como descrito 
anteriormente (Figuras 3 e 4a, TU);

II. Tradicional descendente,  
de feridas horizontais, de 
progressão descendente  
no tronco (Figura 4a, TD);

III. Mecanizado ascendente, fazendo 
uso da ferramenta que está  
a ser testada pela fundação 
CESEFOR, progressão ascen-
dente no tronco (Figura 4b, MU);

IV. Mecanizado descendente  
de progressão descendente  
no tronco (Figura 4b, MD).

Nos quatro métodos, as feridas são 
efetuadas quinzenalmente, come-
çando a 180 cm do solo e trabalhando 
na direção descendente (D) até 140 
cm, ou a 30 cm do solo e trabalhando 
na direção ascendente (U) até 70 cm, 
deixando uma separação de 0 – 3 cm 
entre feridas. Este processo é repe-
tido a cada temporada e após cinco 
anos de resinagem a altura do fuste 
com feridas é de 2 m (Figura 4 a, b).

Além do seu uso na indústria da 
perfumaria, pode também ser utili-
zado como solvente para tintas e 
vernizes, como elemento importante 
no processamento de borracha, 
como inseticida, e ainda, em 
produtos de limpeza. 

Como se 
processa a 
resinagem
A resinagem é um processo manual 
que consiste em fazer cortes na 
casca do tronco (feridas, renovas) 
que fazem com que a árvore produza 
e liberte resina, a qual é recolhida 
num recipiente preso à árvore. Cada 
ano é feito um novo corte mais acima 
no tronco da árvore (Figuras 2 e 3), 
durando o período de resinagem, 
cerca de nove meses. Dependendo 
das condições de temperatura e 
precipitação, a resinagem inicia-se 
normalmente em março e termina 
com as primeiras chuvas de outono. 
A época de maior produção é o verão, 
devido às temperaturas mais elevadas.

A resinagem pode ainda ser prati-
cada de uma forma mais intensiva, 
concentrada nos últimos quatros 
anos de vida da árvore. Faz-se em 
pinheiros a retirar em desbaste ou  
em corte final (resinagem à morte).  
A modalidade a utilizar depende  
da finalidade que se quer dar à 
madeira das árvores resinadas.
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As árvores devem ter  
um diâmetro mínimo de  
20 cm para começarem  
a ser resinadas à vida.

• Dimensão de cada ferida: 
11-12 cm de largura;  
<= 1 cm de profundidade

• Altura máxima de  
cada fiada = 2m

• Espaço entre fiadas: 
mínimo 10 cm

Sequência das feridas ao longo  
das campanhas de resinagem

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano
1º fiada 

completa

5º ano



Conciliar 
atividades
Conciliar a resinagem e a produção 
de madeira (pinheiro-bravo) ou a 
resinagem e a produção de pinha no 
caso particular do pinheiro-manso 
pode criar um conflito de interesses 
entre atividades, uma vez que ainda 
existem dúvidas sobre o efeito  
da resinagem nas características 
físicas da madeira, na produção  
de madeira, nos ciclos produtivos  
de pinha, no rendimento em pinhão  
e na composição química do pinhão. 
Em Portugal, o receio de perder 
receitas com a venda de madeira  
ou pinha faz com que os proprietá-
rios tenham dúvidas se vale a  
pena complementar o rendimento 
com a atividade da resinagem.

• Efeitos no crescimento: É pouco 
claro o efeito da resinagem  
no crescimento das árvores.  
Os estudos publicados sobre 
este assunto apresentam 
resultados contraditórios. Se  
por um lado alguns estudos na 
Polónia e na Alemanha mostram 
efeitos positivos ou inexistentes 
da resinagem no crescimento 
radial, outros estudos na Grécia, 
Espanha e China indicam que  
o crescimento é impactado de 
forma negativa pela extração  
de resina. Este impacto negativo 
pode ser resultado dos 
carboidratos não serem 
investidos no crescimento, mas 
sim na biossíntese (em excesso) 
de resina. Estes resultados 
contrastantes podem estar 
associados à ecologia das 
diferentes espécies de pinheiro 
estudadas (pinheiro silvestre, 
pinheiro de Alepo, pinheiro-bravo, 
pinheiro de Masson) bem como 
aos diferentes métodos de 
extração de resina utilizados. 

• Efeito nas relações clima-
crescimento: Num estudo  
de anéis de crescimento em 
pinheiro silvestre, as relações 
clima-crescimento das árvores 
resinadas e não resinadas  
antes e depois da extração 
mostraram-se semelhantes.  
A resinagem não alterou a 
resposta de crescimento em 
anos com condições climáticas 
extremas, como secas.  
A resinagem parece não ter 
afetado a suscetibilidade 
daquela espécie a fatores 
climáticos. 

Figura 6 

Árvore de demonstração  
com vários métodos de recolha 
de resina (micro resinagem  
e método tradicional).   
Foto de José Carlos Rodrigues.

Figura 5 

Produção média de resina para cada método estudado  
(dados de Rodríguez-García et al 2016).

No método tradicional a dimensão 
média das feridas foi de aproxima-
damente 12 cm com uma largura 
entre 2 e 3 cm. No método mecani-
zado a dimensão média das feridas 
foi de 14 cm e largura de 1 cm (Figura 4). 
As incisões foram ligeiramente mais 
profundas no método mecanizado, 
muitas vezes atingindo o xilema.

Foi obtido um maior rendimento 
médio anual de resina com o método 
tradicional ascendente. Este método 
também induziu o maior aumento na 
frequência e área dos canais axiais 
(os canais axiais e radiais são a 
primeira defesa da árvore contra 
uma perturbação traumática).  
As árvores sujeitas ao método  
mecanizado apresentaram menor 
rendimento anual médio de resina, 
sem diferenças entre a progressão 
ascendente e descendente (Figura 5).

Micro resinagem – Borehole 
method. Para minimizar os danos 
causados pela extração de resina  
e simultaneamente aumentar a  
sua qualidade, foi desenvolvida  
uma nova técnica de extração de 
resina que envolve a perfuração  
de pequenos orifícios (2,5 cm de 
largura e 10 cm de profundidade)  
na zona basal do tronco. Os furos 
são feitos com uma leve inclinação 
em direção à abertura, para que  
a resina escorra livremente.  
O dispositivo de colheita é fechado, 
evitando a solidificação prematura 
da resina, mantendo assim o seu 
fluxo por um período mais longo 
(Figura 6). O processo de extração  
e recolha é realizado num curto 
período de tempo. Como não há 
acumulação de resina solidificada  
à superfície do tronco, o risco de 
incêndio (propagação) é também 
menor. 
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Um estudo preliminar feito na 
Galiza utilizando este método em 
pinheiro-bravo, mostrou um menor 
rendimento desta nova técnica 
comparativamente ao método 
tradicional. No entanto, a utilização 
de um dispositivo de colheita 
fechado melhorou a captação da 
fração volátil da resina com alto 
valor acrescentado. Nas amostras 
analisadas, a percentagem de 
aguarrás e da colofónia (pez) 
(produtos da 1ª transformação  
da resina) foi maior com esta  
nova técnica do que com o método 
tradicional. Além disso, a possibili-
dade de não aplicar estimulantes 
químicos pode fornecer ao  
mercado local um produto natural  
e com rótulo ecológico. Como a 
perfuração é realizada na zona  
basal do tronco, o uso tradicional  
da madeira de pinho é preservado.
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• Efeitos nas características 
físicas da madeira: Num estudo 
em Portugal em que foram 
analisadas as características 
físicas da madeira de pinheiro-
bravo em árvores resinadas e  
não resinadas, com exceção da 
densidade, não foram detetadas 
diferenças significativas nas 
propriedades físicas da madeira 
daquela espécie. Ao nível do 
comportamento mecânico 
também não foram observadas 
diferenças significativas, no 
entanto constatou-se que a 
madeira das árvores resinadas 
do lado que contém a incisão  
tem menor capacidade de 
deformação elástica do que  
a madeira do lado oposto da 
ferida. A rigidez também é  
maior do lado da incisão.

• Efeito da resinagem na 
composição química dos 
pinhões: Resultados preliminares 
indicam não haver diferenças  
na composição química de 
pinhões provenientes de árvores 
resinadas e não resinadas.  
As primeiras análises efetuadas 
também não detetaram vestígios 
de ácido sulfúrico (componente 
do estimulante aplicado na zona 
da incisão com o objetivo de 
aumentar a taxa de fluxo de 
resina e o seu tempo de duração) 
nos pinhões de árvores resinadas. 
No entanto, este estudo está 
ainda numa fase embrionária  
(um ano de análise), sendo 
necessários estudos ao longo  
de vários ciclos produtivos e  
em diferentes povoamentos.

Vantagens 
associadas  
à resinagem
• Obtenção de um rendimento 

anual extra;

• Criação de emprego;

• Aumento da vigilância das áreas 
florestais – presença frequente 
dos resineiros nos povoamentos;

• Redução de materiais 
combustíveis – limpeza de  
matos com alguma regularidade 
para permitir a realização das 
operações de resinagem.
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