
FICHAS DE ESPÉCIE    

 
Pinus pinea 
 

 

DADOS DE REGISTO 

 

IMAGEM DA PLANTA 

NOME CIENTIFICO  Pinus pinea  

 
NOME VULGAR  Pineiro manso  

FAMÍLIA  Pinaceae  

ORDEM  Pinales 

ÉPOCA DE FLORAÇÃO Abril a Maio  

  

DESCRIÇÃO  

 

Distribuição e habitat: Supõe-se que a sua área de distribuição natural engloba toda a região 
mediterrânica, desde a Península Ibérica até ao Próximo Oriente, excluindo-se o Norte de África, 
expandiu-se muito por repovoamento artificial, essencialmente em Espanha, Itália e Portugal. Em 
Portugal, encontra-se em todo o país, sob a forma de povoamentos puros, mistos, bosquetes e como 
ornamental, maioritariamente a Sul do rio Tejo, com destaque para o distrito de Setúbal. 

Curiosidades: É relativamente mais resistente a pragas e doenças, comparativamente a outras 
essências mediterrânicas. Regenera por semente e inicia a produção de pinhas aos 10 anos. Frutifica 
com abundância decorridos 15 a 20 anos. Alcança as máximas produções dos 40 aos 50 anos. É uma 
árvore que pode atingir os 25 m de altura. A copa é ampla e profunda, encimando um tronco curto, 
dividido em vários ramos grossos ascendentes quase desde a base. A área explorada pelas raízes é 
cerca de 8 a 52 vezes maior que a área de projeção horizontal de copa, o que leva a concluir que 
estes sistemas radiculares suportam bem solos delgados. O crescimento é lento e a longevidade é de 
150 a 200 anos. No entanto, foram localizados a título excecional, exemplares de 400 a 500 anos. A 
quantidade pinhas produzidas aumenta até aos 100 anos, começando a partir daí a decrescer 
progressivamente. A produção anual mediana está estimada em 250 pinhas por árvore, havendo 
casos de produções unitárias de 1000 a 2000 pinhas por árvore. 

Usos: A madeira do pinheiro manso apresenta um cerne distinto e abundante de tom castanho-
avermelhado ou vermelho intenso, borne branco rosado ou dourado. Tem utilizações na construção 
de estruturas e de carpintaria, mobiliário, construção naval, revestimento de pisos, aglomerados de 
fibras e de partículas, travessas, paletas e carroçaria. Muito embora não seja atualmente uma 
madeira tão utilizada na construção naval, continua a ser preferida nos pequenos estaleiros 
artesanais, quando são necessárias peças curvas para as quilhas dos navios e outras peças que 
tenham de estar em contacto com a água. É uma essência florestal da qual se extrai resina. Tendo 
em consideração, muito embora, o reduzido rendimento de pinhal em madeira e resina, assiste se 
na atualidade a uma valorização económica da pinha. Além do interesse económico que esta espécie 
patrocina, desempenha igualmente um papel fundamental de conservação e proteção no 
ecossistema mediterrânico da região a Sul do Tejo. Esta essência constitui se como uma alternativa à 
colonização de solos florestais de pendente, quando a escassa fertilidade ou o escasso volume útil 
não permitem o adequado crescimento da azinheira e do sobreiro. 
 


