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Resumo 

A introdução acidental em Portugal, em 1999, do nemátodo Bursaphelenchus xylophilus 
(NMP), agente causal da doença da murchidão dos pinheiros, provocou a morte de 
inúmeros pinheiros bravos. A presente tese pretende ser um contributo para: a 
compreensão da interacção entre o nemátodo, a árvore hospedeira e Monochamus 
galloprovincialis, o insecto vector em Portugal; elaboração de um modelo preditivo da 
evolução da doença; desenvolvimento e avaliação de meios de luta. A mortalidade dos 
pinheiros infectados por NMP apresentou uma distribuição espacial agrupada (cluster), 
tendo maior incidência nos pinheiros com diâmetro à altura do peito superior a 15cm 
(94%). O primeiro efeito da infecção foi a cessação da produção de resina (em 93% das 
situações monitorizadas), surgindo os sintomas visuais (amarelecimento da copa) cerca de 
45 dias mais tarde, detectando-se o nemátodo no tronco à altura do peito passado mais um 
mês. A maioria dos pinheiros mortos, infectados por NMP, encontrava-se colonizada por 
M. galloprovincialis (89%), exclusivamente ao nível da copa (ramos e tronco com 
diâmetros entre 15 e 5cm e casca mais fina - 2 a 0,5cm). O comportamento dispersivo de 
M. galloprovincialis envolve uma fase migratória (taxa de recaptura inferior a 1%) e uma 
fase dispersiva (taxa de recaptura superior a 80%) com uma distância média de 4,72m e 
máxima de 14m. O modelo processual simulou com rigor os pinheiros visitados pelo 
vector e infectados por NMP na parcela de Tróia, para 2001 (p<0,0001 em ambas as 
variáveis) e 2002 (p=0,0012 e p=0,004), perdendo acuidade para 2003 (não significativo) e 
2004 (p=0,0982 e p=0,0859), quando diminuiu o número de pinheiros infectados. A 
eliminação dos pinheiros mortos antes do período de voo do insecto vector (erradicação), 
permitiu ao fim de três anos, a redução da mortalidade anual em cerca de 85% e a 
diminuição da incidência do NMP (de 80% para 14,9%). Complementarmente, 
desenvolveu-se uma armadilha de paíneis cruzados transparentes e determinou-se a melhor 
combinação de atraentes (aguarrás, etanol e metilbutenol) na captura de M. 
galloprovincialis. Os resultados mostram que é possível reduzir o impacto da doença da 
murchidão dos pinheiros para níveis de mortalidade registados, devido a outros factores 
bióticos, nos povoamentos de pinheiro bravo. 

 

 

Palavras-chave: Longicórnio do pinheiro, Pinus pinaster, nemátodo da madeira do 
pinheiro, relação forética, meios de luta. 
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Abstract 

In 1999 was detected in Portugal the nematode Bursaphelenchus xylophilus (PWN), causal 
agent of the pine wilt disease, killing thousands of maritime pines. The objectives of this 
thesis are: understanding the phoretic interaction established between the host tree, the 
nematode and the sole vector insect in Portugal, Monochamus galloprovincialis; 
development of a predictive model for the disease spreading; improvement of control 
measures. The PWN infected trees showed a clustered spatial distribution with higher 
incidence on thicker pine trees (over 15cm DBH) (94%). The first effect of the infection 
was the lack of oleoresin flow (93% of monitored situations); followed by visual symptoms 
after 45 days (yellow needles) and the nematode presence in the trunk at breast height only 
occurred one more month later. Most of dead pine trees infected by PWN were colonized 
by M. galloprovincialis (89%), exclusively at canopy level (branches and trunk with 
diameter between 15 and 5cm and thinner bark – 2 to 0,5cm). The pine sawyer dispersal 
behavior showed a migratory stage (recapture rate less than 1%) and a short range dispersal 
stage (recapture rate over 80%) with 4,72m average flight distance and maximum of 14m. 
The process based model simulated accurately the pines visited by the pine sawyer and 
PWN infections for Tróia plot, in 2001 (p<0,0001 for both variables) and 2002 (p=0,0012 
and p=0,004), losing statistical strength for 2003 (not significative) and 2004 (p=0,0982 
and p=0,0859), as the number of infected trees decreased. The removal of dead pines 
before insect vector flight period (eradication) allowed after 3 years the annual pine 
mortality reduction in about 85% and PWN contaminations decreased from 80% to 14,9%. 
A transparent cross-vane trap was build and the best chemical lure (turpentine, ethanol and 
methylbutenol) for M. galloprovincialis capture. Overall results show that is possible to 
reduce pine wilt disease impact on pine stands to the same mortality levels due to the 
others biotic agents 

 

 

Key-words: Pine sawyer, Pinus pinaster, pine wood nematode, phoretic interaction, 
control measures. 
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