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Enquadramento da Atividade
1. Enquadramento da atividade

Resumo histórico

1858 – Início da atividade da industrialização da resina

1871 – Primeira unidade industrial de destilação (MN Leiria)

Pós-guerra (1918) – Aumento exponencial do n.º de fábricas e da resina recolhida

1926 – Mestre resineiro francês Dupard e escola de resinagem na MN Leiria

1936 – Criação da Junta Nacional dos Resinosos

Décadas 1950/60 – Introdução dos métodos americano (ácido sulfúrico)
e das pastas químicas, aumentando muito a produtividade

Décadas 1970/80 – Portugal é o 3.º exportador mundial de pez e aguarrás

Décadas 1990/2000 – Domínio chinês nos mercados e queda abrupta da produção



1. Enquadramento da Atividade
Divulgação de novas técnicas

A dominante propriedade privada do pinhal impôs um permanente esforço de
divulgação e formação profissional, da iniciativa dos serviços do Estado ou por ele
apoiado



Ø Despacho de 13 de janeiro de 1942

Ø Decreto-Lei n.º 38273, de 29 de maio de 1951

Ø Decreto-Lei n.º 38630, de 2 de fevereiro de 1952

Ø Decreto-Lei n.º 41033, de 18 de março de 1957

Ø Decreto-Lei n.º 43463, de 4 de janeiro de 1961

Ø Decreto-Lei n.º 129/88, de 20 de abril

Ø Lei n.º 30/2006, de 11 de julho

DESDE 1942 QUE A ACTIVIDADE ESTÁ REGULAMENTADA

1. Enquadramento da Atividade
Resinagem  - legislação



ÉPOCA

1 de março a 30 de novembro

(descasque pode iniciar-se

em fevereiro)
FERIDAS

• Inicia-se a 20 cm do solo

• Fim do 4.º ano a fiada não

exceder os 2 metros

DISTÂNCIA ENTRE FIADAS

• Entre si de 10 cm (presa)

RISCAGEM

• As linhas entre as quais se

vão fazer as feridas devem ser

paralelas e orientadas segundo

o eixo da árvore

1. Enquadramento da Atividade
Resinagem  - legislação
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PLANEAMENTO

• A divisão do pinhal em “parcelas” homogéneas quanto
ao declive;

• A área;

• O acidentado do terreno;

• A distância média entre árvores resináveis;

• O “inventário” de cada parcela (n.º de feridas e
pinheiros);

• Espaçamento das renovas;

• Número de renovas por ferida;

• A distância entre parcelas.

1. Enquadramento da Atividade
Resinagem  - planeamento



RESINAGEM À VIDA

Perímetro
(1,30 do solo)

N.º de fiadas de feridas

< 0,80 m Não é permitida a resinagem

0,80 m a 1,10 m 1
Uma nova fiada só pode ser iniciada
depois de explorada a anterior

> 1,10 m 2, nos primeiros 4 anos
Uma nova fiada só poderá ser iniciada
logo que finde a exploração de
qualquer daquelas

À VIDA em pinheiros:

• A explorar a longo prazo

• Com mais de 80 cm de perímetro (a 1,30m do solo)
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À MORTE em pinheiros:

• A retirar em desbaste ou corte final

• Período máximo de 4 anos

• Com mais de 63 cm de perímetro (a 1,30m do solo)

RESINAGEM À MORTE

Perímetro
(1,30 do solo)

N.º de fiadas de feridas

≥ 0,63 m

- em pinheiros a
cortar no máximo em
4 anos.

O máximo possível
Tem que ser respeitada uma distância
entre fiadas

Carece de autorização e deve respeitar
as disposições estabelecidas por lei
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2. Fileira da Resina em Portugal

Uso do solo

Usos do solo Área (ha)

Floresta 3 154 800

Agricultura 2 114 278

Matos e Pastagens 2 853 229

Águas Interiores 182 568

Urbano 425 526

Improdutivos 178 492

Total (Portugal continental) 8 908 893

Fonte: IFN 6 (2010)
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2. Fileira da Resina em Portugal

Ocupação florestal no Continente (2010)
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Povoamentos de pinheiro-bravo

2. Fileira da Resina em Portugal
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(1995-2010) diminuição da área de floresta de 0,3 %/ano (10 mil ha/ano) e um
aumento da área arborizada em 5,6 %



2. Fileira da Resina em Portugal

Estrutura e regime da propriedade

• * Pulverizada a norte e no litoral, de maior dimensão a sul e no interior;

• * 400000 proprietários e 10,7 milhões de prédios rústicos;

• * Em muitas regiões com uma significativa taxa de abandono de gestão;

• * Espaços florestais esmagadoramente privados (>90%).

Fonte: FAO (Forest Resources Assessment 2010)
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2. Fileira da Resina em Portugal

Incêndios florestais

Variação da área ardida em povoamentos e matos, de 1971 a 2012
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2. Fileira da Resina em Portugal

Incêndios florestais

Defesa contra incêndios florestais

Taxa de incidência de incêndios florestais (1996-2005)



2. Fileira da Resina em Portugal

Prejuízos económicos - incêndios florestais

Área intervencionada na gestão de
combustíveis e organização do
território

Área ardida

Visão subjacente: todo o território deve ser alvo de gestão e

vigilância permanentes, com um sentido social útil, só

possível com a valorização económica da gestão florestal



2. Fileira da Resina em Portugal

Evolução das áreas de pinheiro-bravo 1995-2010

Redução de 13% na superfície arborizada

Expansão
Redução

Povoamentos de
pinheiro-bravo



2. Fileira da Resina em Portugal

Evolução das áreas de pinheiro-manso 1995-2010

Aumento de 46% na superfície arborizada

Manutenção
Expansão

Povoamentos de
pinheiro-manso

Redução
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fonte:IFN 2005/2006 (resultados finais)
valores em milhares de hectares.



povoamentos de pinheiro-bravo

2. Fileira da Resina em Portugal

Evolução da estrutura etária de
povoamentos de pinheiro-bravo

fonte: IFN desde 1971 até 2005

Redução das classes de idade superiores a 30 anos, as quais apresentam, até
pelas restrições legais em vigor, maior interesse para a extração de resina



2. Fileira da Resina em Portugal

Pinheiro-bravo e pinheiro-manso

fonte: IFN 2005/2006 (resultados finais)

Espécie Composição
Área resinada

ha

Produtividade
anual resina

ton/ano
pinheiro-bravo puro             66.609                         26.495
pinheiro-bravo dominante             15.038                           3.988
pinheiro-bravo dominado                5.295                               934
pinheiro-manso puro                7.366                           1.181
pinheiro-manso dominante                1.474                                 70
pinheiro-manso dominado                5.370                               378



Centro
48
4%

Alentejo
1.019
96%

Produção de resina em povoamentos - NUTS II

povoamentos puros
de pinheiro-bravo
(ton/ano)

povoamentos puros
de pinheiro-manso
(ton/ano)
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Produção de resina (1977-1982)

fonte: Instituto de Produtos Florestais

Indicação da produção de
gema em cada incisão por
concelho (década de 1980)

2. Fileira da Resina em Portugal

Grande variabilidade na
produtividade:
• > 2,2 Kg/ferida – boa
• < 1,7 Kg/ferida – fraca



Áreas Públicas resinadas

2. Fileira da Resina em Portugal

Resinagem à morte
PF do Barroso

Resinagem à morte
MN Leiria

Viabilidade da resinagem

Aumento das áreas
atualmente resinadas quer
nas matas nacionais quer
nos perímetros florestais
Administrados pelo Estado
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Industrias do sector da resina

2. Fileira da Resina em Portugal

Localização das indústrias
de 1.ª e 2.ª transformação
e de extração de resina
relativamente aos
principais sistemas
florestais resineiros e nas
áreas florestais sob gestão
do Estado (ICNF).



Valor económico da resina
2. Fileira da Resina em Portugal

Valor económico
da resina no valor
económico total
da floresta

fonte: ENF



*Cerca de 1,3 milhões de ha de PGF/PUB em vigor

*1/5 dos espaços florestais e dos povoamentos

*1901 PGF e PUB aprovados
Gestão florestal

*162 ZIF (848 mil ha), + de 20 500 proprietários

Gerir e proteger a floresta

Média europeia

2. Fileira da Resina em Portugal



Sistemas florestais
resineiros

Gestão florestal

Fileira da resinagem

• 715 mil ha pinheiro-bravo
• 176 mil ha pinheiro-manso
• 133 mil ha de pinheiro-bravo sob gestão da

ICNF
• 4.800 ha de pinheiro-manso sob gestão da

ICNF

• 532 mil ha sob gestão do ICNF
• 60% das áreas sob gestão do ICNF com PGF ou

PUB
• 1,3 milhões de ha com PGF ou PUB

• 6 unidades  industriais de 1.ª transformação e 5 unidades
de 2.ª transformação

• 3 empresas de comércio e extração de resina na mata
• Produtividade média é 2 kg/ferida
• 0,4 €/ferida em 2011 nas áreas sob gestão da ICNF
• 90% da resina transformada em Portugal é de origem

nacional
• 600 resineiros para uma ocupação de 200 dias /ano
• 25% da produção nacional de resina provém de áreas

geridas pela ICNF

Caracterização

2. Fileira da Resina em Portugal

fonte: ICNF (2011/2012)
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1.ª Investir no pinhal, executando decididamente medidas de silvicultura
preventiva, infraestruturação e controlo fitossanitário, usando nas boas
estações (e regiões) material melhorado;

2.ª Investir na atividade de resinagem – aumento da produtividade:

a) Aumentar a produção de resina nas áreas públicas e privadas;
b) Dinamizar o sector estudando-se parcerias;
c) Adaptar e desenvolver novos modelos de gestão e de
resinagem, incluindo a sua mecanização;
d) Incentivar o marketing da resina portuguesa.

Orientações estratégicas para o desenvolvimento
3. Linhas para uma estratégia

3.ª Incentivar a modernização e a criação de novos produtos e aplicações
industriais:
a) Aumentar o conhecimento sobre a resinagem, melhorando a
informação sobre a floresta;
b) Reforçar a formação profissional de todos os elementos
intervenientes no processo (formação de novos resineiros).



Atualizar o quadro legal
3. Linhas para uma estratégia

Grandes linhas de evolução futura

- Melhorar o conhecimento sobre a floresta e sua economia

- Ordenamento e gestão dos recursos naturais, assegurando a
sustentabilidade florestal

- Diminuição da complexidade legislativa e normativa

- Modernização e simplificação dos procedimentos, com
interligação de todos os agentes

- Avaliar os requisitos técnicos do modo e exercício da resinagem
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desafios
4. Notas finais

- É necessário atualizar o quadro legal vigente;

- A resina representa um produto que pode valorizar os pinhais em Portugal
e contribuir para o emprego e desenvolvimento regional;

- A atividade da resinagem constitui um rendimento para o proprietário
florestal contribuindo para o aumento do valor económico dos pinhais;

- É fundamental que o pinhal seja rápida e progressivamente integrado
em unidades de gestão eficazes, para tratamento da regeneração  natural
e utilização proveitosa de material de reprodução melhorado nas estações
mais produtivas;

- Deve-se organizar e dinamizar o sector da resinagem abordando-se as novas
metodologias de intervenção e de gestão, que incorporem os
interesses dos agentes económicos e aproveitem o potencial
produtivo e o conhecimento acumulado.



Gracias
Grâce

Obrigada
Thanks

Cristina Santos
Chefe de Divisão de Apoio à Produção Florestal e Valorização
dos Recursos Silvestres

João Pinho
Diretor do Departamento de Gestão e Produção

Dina Anastácio
Graça Louro


