CICLO DE SESSÕES

DA INVESTIGAÇÃO À APLICAÇÃO

Organização e edição:
Helena Pereira
Alexandra Correia
Ana Farinha
Margarida Tomé
Apoio técnico:
Isabel Baptista
Design gráfico:
Luís Fonseca
Fotografias de capa:
Ana Farinha

Financiamento:
Financiamento ao Centro de Estudos Florestais
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
através programa UID/AGR/00239/2013.

CICLO DE SESSÕES

DA INVESTIGAÇÃO À APLICAÇÃO

ÍNDICE
Página 5 |

Projecto PINEA: Modelação do crescimento e produção de pinhão de
Pinus pinea sob alterações ambientais
Luís Fontes

PAINEL I - GESTÃO E ECOLOGIA | Moderador: Luís Fontes
Página 7 |

Utilização de imagens de veículos aéreos não tripulados (VANT) para
estimar a biomassa aérea da árvore em povoamentos de pinheiro
manso
Juan Guerra

Página 9 |

Tópicos para um sistema de silvicultura do pinheiro manso para a
produção de pinha
João Abranches Freire

Página 11 |

Monitorização intensiva de um povoamento de pinheiro manso com
diferentes disponibilidades de água e nutrientes
João Silva

Página 13 |

Estudo da maturação da pinha de pinheiro manso por análise de
tomografia
Alexandra Nunes

Página 15 |

As folhas enquanto motores da produtividade: relação com o
crescimento, vitalidade e produção de pinha em pinheiro manso
Alexandra Correia

Página 17 |

O melhoramento genético de Pinus pinea L. para a produção de
pinha/pinhão
Isabel Carrasquinho

Página 19 |

Explorando o modelo PINEA-pt para suporte à gestão dos
povoamentos de pinheiro manso
Margarida Tomé

3

PAINEL II - RISCOS| Moderador: Isabel Carrasquinho
Página 21 |

Efeitos combinados da seca e do aumento da temperatura no
crescimento e mortalidade do pinheiro manso
Raquel Lobo do Vale

Página 23 |

O sugador de pinhas, Leptoglossus occidentalis: conhecer para
controlar
Ana Farinha

Página 25 |

Suscetibilidade do pinheiro manso à processionária do pinheiro
Manuela Branco

CICLO DE SESSÕES

DA INVESTIGAÇÃO À APLICAÇÃO
4

Projecto PINEA: Modelação do crescimento e produção
de pinhão de Pinus pinea sob alterações ambientais
Luís Fontes1, Abel Rodrigues2, Alexandra Correia1, Alexandra Nunes1, Ana
Farinha1, Carlos de Arruda Pacheco1, Carolina Varela2, Edmundo Sousa2,
Encarnação Marcelo2, Isabel Carrasquinho2, João Abranches Freire1, João Silva1,
Joe Landsberg3, Juan Guerra1, Manuela Branco1, Margarida Tomé1, Marta Baptista
Coelho1, Paula Soares1, Pedro Jordão2, Peter Savill4, Rafael Calama5, Sven Mutke5,
Teresa Valdiviesso2
1

2

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia,
Universidade de Lisboa, Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P., Portugal
3

4

5

Withycombe' Church Lane, Australia

Department of Plant Sciences, University of Oxford, United Kingdom
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA-CIFOR), Espanha

Depois da Espanha, Portugal é atualmente o país com maior área de pinheiro manso
(Pinus pinea). No seu conjunto, a Península Ibérica possui cerca de 75% da sua área de
distribuição. Em Portugal, esta espécie teve um grande incremento em termos de área
desde 1995. Esta grande expansão recente deve-se ao reconhecimento do papel
importante em termos ecológicos, sociais e económicos que esta espécie apresenta
regionalmente. Devido às condições favoráveis de estação e climáticas para a produção
de pinha, Portugal apresenta maior produtividade por unidade de área que Espanha.
Embora o interesse no pinheiro manso tenha vindo a aumentar, existem muitas lacunas
no conhecimento que dificultam a melhoria da produção de pinha e o rendimento da
pinha/pinhão.
O Projecto PINEA teve por base informação prévia existente medida em parcelas
permanentes e num ensaio de fertilização já instalado. Entre 2014 e 2015 foram obtidos
novos dados em três ensaios de fertilização e rega instalados no âmbito deste projeto: (i)
um povoamento enxertado na Herdade da Machoqueira do Grou; (ii) um povoamento
enxertado na Herdade da Abegoaria e (iii) povoamento não enxertado na Herdade da
Esteveira.
5

O Projecto PINEA contribuiu para compreender o efeito da disponibilidade de água e
nutrientes no crescimento, na fenologia e na produção de pinhas de pinheiro manso
durante dois anos. Foram ainda ampliados os objectivos iniciais do projeto
nomeadamente na: (i) promoção do conhecimento sobre a praga Leptoglossus
occidentalis; (ii) na colheita de informação dendrométrica utilizando imagens de veículos
aéreos não tripulados (VANT) e (iii) na análise da maturação do pinhão na pinha através
do uso de tomografia computorizada.
Para que seja possível a calibração e a validação de um modelo de base fisiológica será
necessário continuar a colheita de dados em séries temporais longas. Revela-se
importante consolidar os resultados obtidos neste projeto e ampliar o conhecimento
sobre esta espécie, nomeadamente sobre os fatores que determinam a produção de
pinha e o rendimento em pinhão.
Orador: luisfontes@isa.ulisboa.pt
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Utilização de imagens de veículos aéreos não tripulados (VANT) para estimar a biomassa
aérea da árvore em povoamentos de pinheiro manso
Juan Guerra Hernández1, Sónia Pacheco Faias1, Alexandra Correia1, Alexandre
Sarmento2, João Silva1, Luis Fontes1, Margarida Tomé1, Eduardo González
Ferreiro3,4,5, Ramón Alberto Díaz-Varela6
1

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Lisboa, Portugal
2

Terradrone, Lisboa, Portugal

3

Sustainable Forest Management Unit – Department of Agroforestry Engineering,
University of Santiago de Compostela, Espanha; Escuela Politécnica Superior,
Espanha

4

Department of Forest Ecosystems and Society. Oregon State University, Oregon,
Estados Unidos da América

5

Laboratory of Applications of Remote Sensing in Ecology (LARSE). USDA Forest
Service - Pacific Northwest Research Station, Oregon, Estados Unidos da
América.
6

Biodiversity and Applied Botany Unit – Departament of Botany. University of
Santiago de Compostela, Escuela Politécnica Superior, Lugo, Espanha

O mapeamento do território via avião não-tripulado com produção de fotografia aérea e
topografia de enorme detalhe e precisão, apresenta-se como uma metodologia de
monitorização de sistemas florestais com elevado potencial a baixo custo. Neste estudo
investigou-se o potencial de utilização de imagens obtidas por veículos não tripuladas
para estimar a biomassa acima do solo (tronco+copa) em povoamentos de pinheiro
manso.
O estudo decorreu na herdade da Esteveira de pinheiro manso com 23 anos.
A densidade do povoamento é de 78 árvores/ha com um diâmetro médio de 42 cm e
altura média de 10 metros. Compararam-se estimativas de biomassa obtidas por duas
metodologias diferentes. A primeira consistiu na aplicação de equações alométricas de
biomassa utilizando como base o inventário florestal tradicional, isto é, com medição da
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altura das árvores, diâmetros à altura do peito, base da copa e raios de copa. O segundo
método consistiu na estimativa de biomassa através do desenvolvimento de modelos
alométricos de biomassa específicos para serem utilizados com variáveis obtidas via
fotografia aérea, neste caso raios de copa e altura da árvore.
Os resultados indicam uma muito boa correlação (81%) da biomassa total estimada com
medições de campo e da biomassa através das imagens. Ainda que seja necessário
refinar a metodologia através da comparação das estimativas com medições directas de
biomassa por amostragem destrutiva e/ou do melhoramento dos modelos alométricos
actualmente existentes, os resultados sugerem o elevado potencial de aplicação desta
metodologia para o caso do pinheiro manso a larga escala.
A informação obtida via remota por veículos aéreos não tripulados poderá revelar-se
interessante em inventários florestais de pinheiro manso, não só no que se refere a
estimativas de biomassa mas também no que toca à avaliação da vitalidade das árvores
e, futuramente, também na estimativa da produção de pinha mediante a investigação de
outro tipo de sensores em veículos aéreos não tripulados.
Orador: juanguerra@isa.ulisboa.pt
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Tópicos para um sistema de silvicultura do pinheiro manso para a produção de pinha
João Abranches Freire1, Abel Rodrigues2, Isabel Carrasquinho2, Conceição
Santos Silva3, Mariana Ribeiro Telles3, Margarida Tomé1
1

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Lisboa, Portugal
2

3

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P., Portugal

Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes

Neste trabalho apresentam-se diretrizes para a silvicultura do pinheiro manso com o
objectivo de optimizar a produção de pinha por hectare em diversas fases de
desenvolvimento do povoamento, caracterizando a influência de tratamentos culturais
como desbastes e desramações sobre a produção de pinha por hectare. Apresenta-se
também a primeira versão de uma ferramenta em Excel que utiliza estas regras, o
PineaOptim0. Esta ferramenta de gestão florestal visa ajudar o gestor florestal no
delineamento de operações silvícolas para a optimização da produção de pinha em
plantações de pinheiro manso, desenvolvida a partir do modelo de crescimento do
pinheiro manso e produção de pinha, ajustado com base em parte dos dados recolhidos
nas parcelas permanentes referidas a seguir.
Os dados foram recolhidos em 77 parcelas permanentes instaladas em 2004 e 2005 na
região de proveniência de pinheiro manso com maior produção de pinha em Portugal, ao
abrigo do projecto Agro 451 – “Optimização da gestão de povoamentos de pinheiro
manso para a produção de pinha e pinhão”. As parcelas foram instaladas em
povoamentos de diversas idades e sob diferentes condições de competição de pinheiro
manso, correspondendo a povoamentos puros ou mistos de pinheiro manso com
sobreiro e/ou azinheira e/ou pinheiro bravo. O inventário das parcelas repetiu-se nos
anos de 2011 e 2015/16.
A avaliação da produção de pinha na generalidade das parcelas decorreu nas
campanhas entre 2004/05 e 2007/08 e entre 2013/14 e 2015/16. Verificou-se a existência
de uma grande variabilidade na produção de pinha de árvore para árvore o que sugere
que factores endógenos (por exemplo, a origem da planta mãe) poderão ser
determinantes na produção da pinha ao nível da árvore individual. As parcelas com maior
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produção de pinha são aquelas que, na generalidade, apresentam reduzida competição
entre as árvores sendo uma condição fundamental uma boa exposição das copas à luz
e livre de competição intraespecífica. Parece haver, no entanto, uma tendência para
maior produção de pinha em povoamentos mistos com sobreiro e menor produção de
pinha em povoamentos com pinheiro bravo. Os dados recolhidos até ao momento
sugerem que não existe uma silvicultura única para o pinheiro manso e que os modelos
deverão ser adaptados de acordo com as condições de clima e solo.
A investigação futura deverá focar-se na manutenção e alargamento da rede de parcelas
permanentes em pinheiro manso por forma a obter séries de produção de pinha de longa
duração e distribuídas geograficamente e no estudo de eventuais sinergias com outras
espécies, nomeadamente o sobreiro, num cariz de uso múltiplo.
Orador: joaofreire71@gmail.com
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Monitorização intensiva de um povoamento de pinheiro manso
com diferentes disponibilidades de água e nutrientes
João Silva1*, Margarida Tomé1, Juan Guerra Hernandez1, João Abranches Freire1,
Ana Farinha1, Alexandra Nunes1, Luís Fontes1
1

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Lisboa, Portugal

O pinheiro manso (Pinus pinea L.) é uma espécie com elevada importância no sector
florestal e na economia de Portugal. O elevado preço do pinhão tem despertado um
grande interesse junto dos proprietários florestais, o que em parte explica o aumento da
área arborizada com pinheiro manso no último decénio. Porém, o conhecimento da
fenologia da espécie, do crescimento e da produção de pinha sob diferentes condições
ambientais é ainda reduzido.
No âmbito do projeto PINEA estudou-se o crescimento das diversas componentes da
árvore, nomeadamente as folhas, ramos e tronco, assim como os processos fenológicos,
como a queda de folhada e floração sob o efeito da aplicação de fertilização e rega. A
investigação decorreu durante os anos de 2014 e 2015, na Herdade da Machoqueira do
Grou, num pinhal manso enxertado com oito anos de idade, sujeito a três tratamentos:
rega (R), fertirrega (FR) e fertilização (F) e ainda uma área que serviu de controlo (C). De
Abril a Outubro foram monitorizados mensalmente os crescimentos em comprimento e
diâmetro dos ramos anuais, comprimento das agulhas, crescimento das pinhas com dois
anos e biomassa senescente. Em cada medição mensal foram amostrados cerca de 520
ramos em 16 árvores amostra, oito correspondendo ao Controlo e oito correspondendo
ao tratamento FR. Os resultados apresentados incidem sobre os tratamentos FR e C por
terem sido os monitorizados mais intensamente e que deram origem a resultados mais
interessantes.
Os resultados obtidos mostram que os ramos cresceram essencialmente durante a
primavera, de Março a maio. Ainda que o crescimento em comprimento cesse nessa
altura, o crescimento em diâmetro prolonga-se pelo menos até Outubro. As pinhas
cresceram durante a primavera até Junho e as agulhas de maio a Outubro. Verificou-se
um efeito da fertirrega no crescimento das agulhas, no crescimento em diâmetro dos
ramos em 2015 e uma diminuição da quantidade de biomassa senescente.
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Não é possível, com os dados recolhidos até ao momento, observar efeitos da fertirrega
sobre a produção de pinha no povoamento. Verificou-se, porém, uma grande
variabilidade na produção de pinha entre árvores do mesmo tratamento, sendo
necessária a monitorização no longo termo deste local experimental.
Orador: jepsilva@isa.ulisboa.pt
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Estudo da maturação da pinha de pinheiro manso por análise de tomografia
Alexandra Nunes1, Helena Pereira1, Margarida Tomé1, João Silva1, Luís Fontes1
1

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Lisboa, Portugal

Em Portugal, o pinhão é um dos produtos florestais não lenhosos mais valorizados e
caros. O crescente interesse no pinheiro manso e pinhão registado nos últimos anos por
parte dos proprietários florestais e fileira florestal resultou numa expansão da área
plantada para produção de fruto.
Com o objetivo de melhor compreender o processo e ciclo de maturação das pinhas
durante o 2º ano de crescimento, estudaram-se estas estruturas por Tomografia Axial
Computorizada (TAC). A tomografia é uma técnica que utiliza raios-X para visualizar
diferentes estruturas, a partir do contraste verificado pela diferença de densidade dos
materiais constituintes, e permite captar imagens de alta resolução, em escala de
cinzentos (Figura 1a). Em cada tomografia é obtida uma sequência de imagens (cortes),
representativas das várias secções da pinha. As imagens são depois processadas para
reconstruir um modelo final em 3D (Figura 1b).
Entre Junho e Dezembro de 2015, na Herdade da Machoqueira do Grou (Coruche),
realizaram-se seis colheitas de dez pinhas de 2º ano selecionadas aleatoriamente. Em
cada lote de dez pinhas realizou-se uma tomografia, em aparelho de Tomografia Axial
Computorizada multicorte (Faculdade de Medicina Veterinária), com espaçamento de
corte de 1 mm. Posteriormente, fez-se uma análise simples das imagens obtidas, com
recurso a software de tratamento de imagem de uso livre (RadiAnt DICOM Viewer e
Ctvox).Observou-se que as diversas estruturas da pinha são nitidamente visíveis e
distinguíveis na tomografia, permitindo reconhecer com fiabilidade os pinhões vazios.
Confirmou-se o potencial que a técnica de tomografia apresenta, como método indireto,
na monitorização da maturação da pinha de 2º ano e na estimativa da proporção de
pinhões viáveis, quando complementada com um software de análise de imagens
adequado.
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A tomografia revelou ser uma técnica não destrutiva, simples e rápida, que permite
estudar com detalhe as estruturas internas da pinha, embora bastante dispendiosa.

Figura 1. Imagem de pinha de 2º ano obtida por Tomografia Axial Computorizada: corte
axial (a) e representação 3D (b)
Orador: xanavnunes@isa.ulisboa.pt
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As folhas enquanto motores da produtividade: relação com o crescimento,
vitalidade e produção de pinha em pinheiro manso
Alexandra Correia1, Sónia Faias1, Paula Soares1, João Silva1, João Abranches
Freire1, Luís Fontes1, Margarida Tomé1, Sven Mutke2, João Santos Pereira1
1

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Lisboa, Portugal
2

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria yAlimentaria
(INIA-CIFOR), Espanha

A produção de biomassa e o crescimento das plantas resultam do saldo entre
fotossíntese e respiração. A quantidade de compostos orgânicos disponíveis é
proporcional à quantidade de folhas existente por unidade de área de terreno (Índice de
Área Foliar, IAF). O IAF pode ser um indicador do estado de vitalidade e das condições
de crescimento das árvores (por exemplo, acesso à água e nutrientes). A variação no IAF
resulta do número e da área das folhas individuais em função de alterações das
condições ambientais (por exemplo, secas, ataques de pragas e doenças).
Porquê monitorizar a área de agulhas em pinheiro manso? Porque a manipulação da
área foliar da árvore condiciona a produção de pinha. Por exemplo, as desramações nas
árvores em frutificação são essenciais para promover a redistribuição da água e
nutrientes para as zonas da copa mais produtivas e que produzem flores femininas. Os
desbastes são importantes ao longo da vida do povoamento para que as copas se
desenvolvam com pleno acesso a luz e livres de competição com outras árvores. A
determinação do IAF pode dar pistas sobre o estado de vitalidade do povoamento e
apoiar a gestão dos povoamentos de pinheiro manso.
Neste trabalho determinou-se a biomassa e a área foliar de pinheiros mansos de
diferentes idades, enxertados e não enxertados, em zonas ecológicas contrastantes, em
povoamentos de diferentes densidades e tratamentos de fertilização e rega.
Verificámos diferenças morfológicas significativas nas agulhas entre diferentes andares
da copa, entre posições de sol e sombra, e entre diferentes idades das agulhas. O
crescimento em comprimento e em peso seco das agulhas adjacentes às novas
estruturas reprodutivas foi superior. A eficiência de uso da luz e da água são maiores nos
andares superiores das copas em relação aos da base e a adição de água e nutrientes
aumentou esta eficiência.
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A competição intraespecífica e a disponibilidade de água e nutrientes reflectiram-se na
biomassa total de agulhas. Ao nível da árvore, a biomassa de agulhas esteve
positivamente correlacionada com o diâmetro das árvores e, principalmente, com a área
seccional de transporte de água no xilema. Recorrendo a equações alométricas
especificamente desenvolvidas para o pinheiro manso, é possível estimar a biomassa de
agulhas assim como de qualquer componente de biomassa da árvore. Estudos
preliminares sugerem que a produção de pinha é maior para determinados intervalos de
IAF.
Sendo esta uma variável relacionada com a fisiologia da árvore, a sua monitorização no
espaço e no tempo poderá dar pistas sobre a compreensão dos processos ligados ao
desenvolvimento da pinha na árvore, nomeadamente a formação de flores, a mortalidade
e o crescimento da pinha. O IAF apresenta a grande vantagem de poder ser medido
recorrendo a ferramentas de detecção remota (fotografia aérea ou imagem de satélite,
por exemplo) e por isso com inúmeras aplicações do ponto de vista de uma gestão
florestal moderna.
Orador: alexandrac@isa.ulisboa.pt
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O melhoramento genético de Pinus pinea L. para a produção de pinha/pinhão
Isabel Carrasquinho1
1

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P., Portugal

O melhoramento genético é uma disciplina essencial da silvicultura que se baseia em
perceber como as árvores variam entre si e como se poderá utilizar essa variação para
aumentar a sua produtividade. Com a ferramenta da genética quantitativa é possível
separar os efeitos, ambiente e genética, e contribuir para a escolha de indivíduos
comprovadamente superiores.
Neste trabalho, dá-se conhecimento do conjunto de ações que têm vindo a ser
desenvolvidas, desde o final do século passado, para o estabelecimento de um
programa de melhoramento genético para o pinheiro manso que vise o aumento da
qualidade e quantidade do pinhão. Criar condições para o fornecimento abundante e
regular de material florestal de reprodução (sementes e garfos), com comprovada
qualidade genética, para arborização e instalação de novos pomares produtores de
pinhão, mantendo elevada a variabilidade genética, constitui também um grande objetivo
para o programa de melhoramento genético que irá, com alguma certeza, garantir a
sustentabilidade dos povoamentos desta espécie.
Orador: isabel.carrasquinho@iniav.pt
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Explorando o modelo PINEA-pt para suporte à gestão dos povoamentos de pinheiro manso
Margarida Tomé1, Sónia Pacheco Faias1, João Abranches Freire1, Susana
Barreiro1, João Rua1
1

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Lisboa, Portugal

O modelo PINEA-pt foi desenvolvido no período de 2004-2009, tendo começado pela
instalação de 77 parcelas permanentes em 2004 e 2005 na região de proveniência de
pinheiro manso com maior produção de pinha em Portugal. As parcelas foram medidas
no momento da instalação (diâmetro, altura, diâmetros da copa, coordenadas das
árvores), tendo sido recolhidas verrumadas à altura do peito nas quais foi medido o
crescimento em diâmetro. Foi realizada a colheita e pesagem das pinhas em cada árvore
ou numa amostra de árvores, operação que foi também realizada nos anos posteriores
(campanhas entre 2004/05 e 2007/08). Com estes dados desenvolveram-se modelos
para o crescimento em diâmetro e para a predição das restantes variáveis.
Estas equações, no seu conjunto, permitiram o desenvolvimento de um simulador, ou
seja, de programa de computador que estabelece a relação entre as equações que
fazem parte do modelo e as implementa, em conjunto com algoritmos para a realização
das operações silvícolas com especial relevo para os desbastes. A existência de um
simulador é um requisito para a utilização do modelo pelos gestores florestais.
O modelo PINEA-pt foi incluído no simulador florestal standsSIM, o qual inclui, numa
mesma plataforma - sIMfLOR, os vários modelos de crescimento disponíveis para a floresta portuguesa, acessível em http://www.isa.ulisboa.pt/cef/forchange/fctools/pt/inicio.
A sua utilização pode ser feita com base na informação que está disponível no site mas,
para aqueles que o desejarem, o CEF organiza periodicamente workshops de formação.
Neste momento, as parcelas já foram remedidas duas vezes (2011 e 2015/16) e foram
recolhidas as pinhas nas campanhas entre 2013/14 e 2015/16, pelo que está em
desenvolvimento uma nova versão do modelo.
Orador: magatome@isa.ulisboa.pt
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Efeitos combinados da seca e do aumento da temperatura
no crescimento e mortalidade do pinheiro manso
Raquel Lobo do Vale1, Elsa Breia1, Alicia Horta1, Maria Manuela Chaves1, João
Santos Pereira1, Maria Conceição Caldeira1
1

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Lisboa, Portugal

A nossa investigação tem-se focado principalmente nas respostas das árvores à
disponibilidade de água e os resultados destacam a resiliência dos ecossistemas
mediterrânicos à variabilidade interanual da precipitação. Contudo, os actuais cenários
para as alterações climáticas indicam que muitas das áreas actualmente afectadas pela
seca, como é o caso da região Mediterrânica, se tornarão mais áridas devido, não só a
uma maior variabilidade da precipitação, mas também ao aumento da temperatura, com
maior ocorrência e intensidade de eventos extremos, como sejam as secas severas ou
as vagas de calor.
O uso da água pelas plantas é um factor determinante do crescimento. A seca e as
temperaturas elevadas farão com que diminua a água no solo e aumente a demanda
evaporativa e, consequentemente, as perdas de água da planta, aumentando assim a
sua susceptibilidade à seca. Dependendo da severidade das alterações climáticas,
poderá ocorrer mortalidade.
Esta apresentação descreve e discute os efeitos combinados da seca e do aumento da
temperatura no crescimento e sobrevivência do pinheiro manso (Pinus pinea). O
crescimento (altura, biomassa e área foliar) e a sobrevivência foram avaliados em
campo, em plantas com 18 meses, sujeitas à combinação de 2 níveis de disponibilidade
de água (regadas e não regadas, W e D, respectivamente) e 2 níveis de temperatura
(ambiente e +2ºC, A e +2, respectivamente), correspondendo a 4 tratamentos, WA, W+2,
DA e D+2.
Os resultados indicam que os efeitos negativos da seca se sobrepõem aos efeitos
positivos da temperatura, traduzindo-se numa redução significativa do crescimento das
plantas, tendo-se verificado mortalidade em 30% das plantas submetidas à seca.
Orador: raquelvale@isa.ulisboa.pt
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O sugador de pinhas, Leptoglossus occidentalis: conhecer para controlar
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Nos últimos dez anos, a área de povoamento de pinheiro manso (Pinus pinea) aumentou
54% em Portugal. A chegada ao nosso país do insecto praga sugador de pinhas,
Leptoglossus occidentalis, em 2010, preocupa produtores, industriais e investigadores.
L. occidentalis é um percevejo oriundo da zona oeste dos Estados Unidos da América
tendo entrado, acidentalmente, no continente europeu em 1999. Apesar de representar
uma ameaça à produção de pinha e pinhão de pinheiro manso, persiste uma lacuna na
identificação e quantificação do impacto deste insecto.
Um dos objectivos deste trabalho é a caracterização e quantificação do dano causado
por L. occidentalis em pinhas e pinhões de pinheiro manso em Portugal. O trabalho de
campo, iniciado em 2014, está, em parte, a ser conduzido no ensaio experimental
instalado pela equipa do projeto PINEA na herdade da Machoqueira do Grou, em
Coruche, e decorrerá até ao ano de 2017. Para a caracterização do dano em pinhões
negros causado por L. occidentalis recorreu-se às técnicas de raio-x, micro-tomografia e
observação directa (Figura 1A). Esta caracterização permite, posteriormente, calcular
uma estimativa do dano deste insecto em pinhas de 3ºano. Contudo, é importante
ressalvar que esta quantificação poderá ser subestimada pois não tem em conta danos
causados numa fase mais precoce do desenvolvimento da pinha. Para o cálculo da
estimativa do dano foram definidos dois protocolos de campo: uma amostragem aleatória
representativa de pinhas de 3ºano em povoamentos de pinheiro manso (Figura 1C) e
uma amostragem em experiência controlada usando ramos cobertos com mangas de
poliéster com o insecto no seu interior (Figura 1B). Os dados correspondentes ao
primeiro ano de amostragem estão ainda em fase de análise embora já seja possível
apresentar algumas considerações.
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No estudo com mangas em ramos verificou-se que as pinhas de 3ºano sujeitas à acção
do insecto apresentaram fortes deformações e exsudados de resina.

Figura 1. (A) Análise por raio-x a pinhões de P. pinea sujeitos à acção de L. occidentalis:
A1) pinhão sem dano, A2) pinhão com dano ligeiro e A3) pinhão muito danificado; (B)
árvore com ramos cobertos por mangas de poliéster; (C) Pinha de 3º ano com ninfa de L.
occidentalis.
Orador: farinha.ana@gmail.com
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Suscetibilidade do pinheiro manso à processionária do pinheiro
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A processionária do pinheiro, Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Notodontidae) é
uma espécie mediterrânica desfolhadora de resinosas. Trata-se de uma espécie
polífaga, mas que em Portugal tem sido associada sobretudo ao pinheiro bravo, Pinus
pinaster. Todavia, têm sido observados ataques em pinheiro manso, Pinus pinea, com
crescente frequência e intensidade. Para compreender a suscetibilidade do pinheiro
manso à processionária, fizeram-se testes de escolha e ensaios de alimentação. Os
estudos experimentais mostram que o pinheiro manso é uma espécie pouco selecionada
pelas fêmeas da processionária para oviposição, em particular quando comparada com
o pinheiro bravo ou o Pinus brutia. A composição dos voláteis emitidos por esta espécie
em monoterpenos e sesquiterpenos pode justificar os resultados. Por outro lado, o
pinheiro manso mostrou-se muito favorável ao crescimento das larvas, expresso em
ganho de peso e consumo das agulhas, assim como à sobrevivência das mesmas.
Ataques intensos têm-se registado nalguns povoamentos jovens de pinheiro manso,
será necessário quantificar o seu impacto na produção de pinha.
Orador: mrbranco@isa.ulisboa.pt
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