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1 - Introdução 
“…through natural selection (…) the innumerable beings on the face of the earth are enable 
to struggle with each other, and the best adapted to survive.” 
 (C. Darwin, 1859)  

 

A Doença da Murchidão dos Pinheiros (Pine Wilt Disease), cujo agente causal é o 

Nemátodo da Madeira do Pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) 

Nickle 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) foi referenciada pela primeira vez em 

Portugal, em 1999, na zona da Marateca/Pegões, Concelho de Palmela, em pinheiro bravo 

(Pinus pinaster Aiton) (Mota et al., 1999). Este nemátodo encontra-se desde 1986 

classificado como organismo de quarentena na União Europeia, no Anexo II, Parte A – 

Secção I da Directiva 77/93/CEE, assim como na lista A1 da EPPO (European and 

Mediterranean Plant Protection Organization), o que impede a livre comercialização 

internacional de produtos derivados da floresta provenientes de zonas onde a sua 

ocorrência seja conhecida (EPPO, 1986).  

O estado português e os agentes económicos da fileira do pinheiro viram-se, assim, 

confrontados com uma situação de extrema gravidade, tendo sido necessário o 

estabelecimento de medidas específicas de controlo que impedissem a sua disseminação 

pelo restante espaço europeu. De imediato, foi criado o Grupo de Acompanhamento do 

Nemátodo do Pinheiro (GANP), cujo objectivo primordial era garantir a manutenção da 

actividade florestal, dentro do quadro de medidas fitossanitárias necessárias, e a articulação 

dos meios de diferentes organismos do Ministério da Agricultura do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas com as associações e agentes económicos do sector. Para actuação ao 

nível do terreno, foi criada por despacho 161/99 de 23 de Dezembro uma estrutura com 

orçamento e meios próprios designada por PROLUNP – Programa Nacional de Luta 

Contra o Nemátodo da Madeira do Pinheiro, que pôs em prática a delimitação da área 

afectada, a prevenção da sua dispersão, o desenvolvimento e aplicação de medidas para 

controlar e erradicar o nemátodo, bem como a implementação de um sistema de 

monitorização nacional (DGF, 1999; DGRF, 2003). 

O nemátodo é originário da América do Norte onde se encontra em equilíbrio com 

as árvores hospedeiras autóctones (Dwinell, 1997) e tratando-se de um organismo exótico 

introduzido acidentalmente em Portugal, foi necessário conhecer o seu comportamento 

num ecossistema e em condições edafo-climáticas diferentes, principalmente porque a 
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expressão da doença resulta da interacção complexa entre três organismos distintos: o 

nemátodo, a árvore hospedeira e o insecto vector.  

O primeiro passo para a compreensão da dinâmica desta doença foi a descrição da 

sintomatologia associada à infecção e a identificação da(s) espécie(s) de hospedeiro(s) 

afectado(s). Tal como em qualquer outro problema de fitossanidade nas florestas é 

importante definir a sintomatologia associada a esta doença, bem como desenvolver uma 

metodologia de fácil implementação na detecção da infecção na sua fase inicial e a sua 

futura inclusão nos procedimentos de erradicação das árvores contaminadas pelo 

nemátodo.  

O quadro de sintomas resultantes da infecção dos pinheiros por B. xylophilus foi 

assim elaborado que incluía: copa seca, copa parcialmente seca, ramos secos e 

descoloração da copa. De salientar que estes sintomas são idênticos ao declínio provocado 

por outras causas de mortalidade pelo que a presença do nemátodo só pode ser confirmada 

através da extracção laboratorial a partir das amostras de madeira recolhidas (Dwinell & 

Nickle, 1989; Sousa et al., 2000; Gleason et al., 2000).  

A prospecção efectuada revelou que a única espécie de hospedeiro vegetal que é 

afectada pela doença em Portugal é o pinheiro bravo (Pinus pinaster Aiton.). 

O segundo passo foi a determinação do mecanismo de transmissão do nemátodo de 

árvores infectadas para árvores sãs o que, à semelhança do que sucede nas outras regiões 

do mundo (Estados Unidos da América, Japão, Coreia, China, etc.), é sempre efectuado 

por um insecto vector (Kobayashi et al., 1984; Linit, 1990). A prospecção dos insectos 

recolhidos em pinheiros infectados e nas armadilhas de voo instaladas na área afectada 

possibilitou a detecção de apenas um insecto vector para a doença em Portugal: o 

cerambicídeo Monochamus galloprovincialis Olivier (Sousa et al., 2000; 2001a). 

Posteriormente, foi necessário aprofundar, com carácter de urgência, o 

conhecimento de base sobre a biologia e ciclo de vida de M. galloprovincialis em Portugal 

(ex: Naves, 2007), que por ser um insecto secundário dos pinhais de todo o país (Baeta-

Neves et al., 1978), nunca tinham sido ainda desenvolvidos trabalhos de investigação 

direccionados para o conhecimento da sua bio-ecologia.  
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Finalmente foram desenvolvidas estratégias para a limitação da doença, o que 

perante a escassez de informação inicialmente disponível se baseou exclusivamente na luta 

cultural com a eliminação das árvores doentes antes da emergência do insecto vector. 

Assim, a inexistência de conhecimento sobre este complexo sistema requereu o 

desenvolvimento de linhas prioritárias de investigação, nomeadamente: (1) a interacção 

estabelecida por B. xylophilus com o hospedeiro P. pinaster; (2) a influência da presença 

do nemátodo na colonização dos hospedeiros por M. galloprovincialis; (3) a dinâmica da 

relação estabelecida entre estes três organismos e a forma como condiciona a expansão da 

doença da murchidão dos pinheiros nos povoamentos de pinheiro-bravo em Portugal. Por 

fim e de primordial importância, era necessário desenvolver novos meios de luta 

complementares à luta cultural, com especial ênfase para a captura do insecto vector 

durante o período de voo (Fig. 1). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1 – Integração do trabalho experimental efectuado ao nível de cada um dos componentes 

bióticos da doença da murchidão dos pinheiros em Portugal:   
  (A) Nemátodo, Bursaphelenchus xylophilus;  
  (B) Hospedeiro, Pinus pinaster;  
  (C) Insecto vector, Monochamus galloprovincialis. 
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A estrutura do trabalho agora apresentado consiste na abordagem dos diferentes 

níveis de interacções estabelecidas entre os componentes bióticos que condicionam a 

expressão e expansão da doença, contendo os objectivos que nos propomos alcançar: 

1 – Ao nível da interacção entre o Nemátodo e o Hospedeiro  

• Determinação de metodologias para a identificação rápida e inequívoca da 

infecção dos pinheiros por B. xylophilus, que possibilitem a sua eliminação do 

povoamento.  

• Descrição do padrão de distribuição do nemátodo no interior do hospedeiro para 

avaliação de todas as possíveis vias da sua entrada e posterior saída. 

2 – Ao nível da interacção entre o Insecto vector e o Hospedeiro 

• Identificação da comunidade de insectos subcorticais e xilófagos que colonizam os 

pinheiros infectados pelo nemátodo. 

• Padrão de colonização do hospedeiro por M. galloprovincialis, para aferição das 

normas práticas de eliminação dos hospedeiros infectados. 

•  Estudo do comportamento dispersivo do insecto vector, M. galloprovincialis, nos 

povoamentos de pinheiro bravo, que constituirá a base para a modelação do 

alastramento da doença. 

3 – Ao nível da interacção entre o Nemátodo, Insecto vector e o Hospedeiro 

• Repartição espacio-temporal da mortalidade associada às infecções pelo 

Nemátodo. 

• Avaliação da eficácia dos meios de luta existentes contra esta doença, quer nas 

operações de erradicação dos hospedeiros sintomáticos quer no desenvolvimento 

de um conjunto armadilha-atraente químico para a captura do insecto vector. 
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2 - Aspectos Gerais da Doença da Murchidão dos Pinheiros 
“The nematode-pine interaction is an example of an unadapted host-parasite system.” 
 (A.A. Berryman, 1986)  
 
2.1 - O Nemátodo da Madeira do Pinheiro 

 

O Nemátodo da Madeira do Pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus pertence ao 

género Bursaphelenchus Fuchs, 1937, Ordem Aphelenchida e Família 

Parasitaphelenchidae, que engloba muitas espécies associadas ao declínio de espécies 

vegetais (Ryss et al., 2005). Apenas duas são reconhecidas como parasitas de árvores e 

agentes causais de doenças com importância à escala mundial: 

- Bursaphelenchus cocophilus (Cobb, 1919) Baujard, 1989, responsável pela doença 

do anel vermelho “red ring disease” dos coqueiros (Cocos nucifera L.) e palmeiras 

(Elaeis guineensis Jacquin) e que tem por vector o gorgulho das palmeiras 

Rhynchophorus palmarum L. (Oehlschlager et al., 1993; 1995; 2002); 

- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer, 1934) Nickle 1970 (Nematoda: 

Aphelenchoididae), nemátodo da madeira do pinheiro (NMP) agente causal da 

doença da murchidão dos pinheiros “Pine Wilt Disease” (PWD). 

O nemátodo da madeira do pinheiro foi pela primeira vez descrito nos Estados 

Unidos da América de onde é originário, expandindo-se no início do século XX através de 

madeira infectada, para países do Extremo Oriente (Japão, China, Coreia e Taiwan) 

(Dwinell, 1997; Skarmoutsos & Michalopoulos, 2000; Sathyapala, 2004) (Fig. 2). 

Mesmo antes da sua identificação como agente causal de mortalidade no Japão, já 

desde 1905 se tentava controlar os seus efeitos com o abate e eliminação das árvores 

mortas, atingindo-se no ano de 1979 a perda de 2 400 000 m3 de madeira, representando 

cerca de 1% do pinhal do país (Mamiya, 1984).  

A forma adulta de B. xylophilus é microscópica, filiforme e mede menos de 1,5mm 

de comprimento. O corpo tem cutícula fina e não é segmentado, distinguindo-se das 

restantes espécies do género Bursaphelenchus pela presença simultânea de três 

características morfológicas no macho: espícula bem desenvolvida na região posterior do 

corpo, com uma curvatura forte e extremidade achatada em forma de disco “cucullus”; e na 

fêmea o lábio anterior da vulva com uma prega sobreposta bem distinta (Braash, 2001; 

Penas et al., 2004) (Fig. 3). 
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Figura 2 – Distribuição mundial de Bursaphelenchus xylophilus (EPPO, 2006). 
 
 

Os estudos desenvolvidos para determinar a origem do material contaminado que 

permitiu a introdução de B. xylophilus em Portugal, com auxílio de técnicas de biologia 

molecular (RFLP), revelaram maior proximidade genética entre as populações portuguesas 

e as asiáticas do Extremo Oriente (Metge & Burgermeister, 2005).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Observação microscópica do 
macho e da fêmea de 
Bursaphelenchus xylophilus (in Mota 
et al., 1999). a) Região da cabeça de 
fêmea com uma região labial distinta 
e o estilete; b) Vulva sobreposta da 
fêmea; c) Espícula curva do macho; 
d) Cauda terminal arredondada. 
Escala: Barra= 10�m.  

a b 

c d 

Presente em áreas 
restritas 

Presente Presente 

Presente em áreas 
restritas 

Registo Regional Registo Nacional 



 Introdução 7

2.2 - O Hospedeiro 

 

Existem várias espécies de coníferas de todo o mundo que são potencialmente 

susceptíveis à doença da murchidão dos pinheiros, causada por B. xylophilus, 

nomeadamente espécies de pinheiros, abetos, cedros e larícios (Quadro I).  

 
 
Quadro I – Espécies de coníferas potencialmente susceptíveis à doença da murchidão dos 

pinheiros causada pela infecção por Bursaphelenchus xylophilus 
 

Continente Árvore hospedeira           Referência 

Ásia  
 Pinus densiflora Sieb. et Zucc. Mamiya 1983 
 P. armandii Franch. Akiba & Nakamura 2005  
 P. kesiya (=P. khasya) Royle ex. Gordon Evans et al. 1996 
 P. koraiensis Sieb. & Zucc. Ryss et al. 2005 
 P. luchuensis Mayr. Mamiya 1983; Dwinell 1997 
 P. morrisonicola Hay. Chen et al. 2006 
 P. oocarpa Schiede ex Schltdl Kishi 1995 
 P. serotina Michx. Mamiya 1987 
 P. taiwenensis Hay. Chen et al. 2006 
 P. thunbergii Parl. Mamiya 1987; Shibata 1992 
 P. yunnanensis Franch. Mamiya 1987; Kishi 1995 

América  
 Pinus ayacahuite var. veitchi (Roezl) Shaw Evans et al. 1996 
 P. banksiana Lamb. Wingfield et al. 1982 
 P. densiflora Sieb. & Zucc. Esser et al. 1983 
 P. echinata Mill. Wingfield et al. 1982 
 P. leiophylla Scheide & Deppe Kishi 1995 
 P. muricata Douglas ex D. Don Kishi 1995 

Europa  
 Abies amabilis  Doug. ex Forb. Evans et al. 1996 
 A. balsamea (L.) Wingfield & Blanchette 1983 
 Cedrus atlantica Manetti Wingfield et al. 1982 
 C. deodara (Roxb. Loud.) Wingfield et al. 1982 
 Larix decidua Mill. Wingfield et al. 1982 
 L. laricina (Du Roi) K. Koch Bergdahl & Halik 1987 
 L. leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord. Bergdahl & Halik 1987 
 L. occidentalis Nutt. Evans et al. 1996 
 Picea englemannii Evans et al. 1996 
 P. glauca Moench. Voss Wingfield et al. 1982 
 P. mariana (Mill.) Evans et al. 1996 
 P. rubens Sarg. Evans et al. 1996 
 P. sitchensis (Bong.) Carr. Evans et al. 1996 
 Pinus mugo Turra Ryss et al. 2005 
 P. nigra Arnold Bolla et al. 1987; Mamiya 1984 
 P. pinaster Aiton. Mamiya 1987; Evans et al. 1996 
 P. sylvestris L. Malek & Appleby 1984  
 Pseudotsuga manziensii Carr. Evans et al. 1996 
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Muitas espécies de pinheiros são consideradas resistentes ou tolerantes à infecção 

pelo nemátodo. Algumas autóctones dos Estados Unidos da América, tais como: P. clausa 

(Chapm. Ex Engelm.) Vasey ex Sarg., P. elliotii Engelm., P. pungens Lamb., P. rígida 

Mill. e P. virginiana Mill. (Evans et al., 1996) e outras do Sudoeste Asiático, onde a 

doença está mais estudada: P. bungeana Zucc. Ex Endl., P. excelsa Wall. Ex Lamb., P. 

fenzeliana Hand.-Mazz., P. massioniana L., P. morrisonicola Hay., P. tabulaeformis Carr., 

P. taiwanensis Hay. e P. thunbergii × P. massoniana (Mamiya, 1984; Evans et al., 1996).  

Algumas, no entanto, quando são introduzidas em regiões com características 

ecológicas diferentes podem também revelar-se susceptíveis: P. lambertiana Dougl., P. 

radiata D. Don. (Wingfield et al., 1982), P. elliottii Engelm. var. elliottii, P. clausa 

Chapm. ex engelm. var. clausa (Blakeslee et al., 1987),  P. resinosa Ait. (Bergdahl & 

Halik, 1987), P. taeda L. (Mamiya, 1987) e P. engelmanni Carr. (Kishi, 1995). 

Em Portugal, B. xylophilus apenas foi detectado em amostras de madeira recolhidas 

do pinheiro bravo (DGRF, 2003), que é a espécie com maior área de distribuição, que 

segundo o último Inventário Florestal Nacional (DGRF, 2007a) será de 710 300ha. Este 

valor representa um decréscimo relativamente aos inventários anteriores que indicavam 

976 000ha (DGRF, 2007a), o que no entanto está, em parte, relacionado com a aplicação 

de uma nova metodologia de inventário. 

O pinheiro bravo é uma espécie indígena da Região Mediterrânica ocidental e 

costas europeias do Atlântico sul, como confirmam inúmeros vestígios paleo-

arqueológicos (Capelo & Aguiar, 2005). Para além de Portugal, as áreas mais significativas 

cobertas por esta essência localizam-se em Espanha (1 500 000ha - MMA, 2007), França 

(1 400 000ha – Jactel & Kleinhentz, 1995; Ribeiro et al, 2002) e Itália (300 000ha - 

Ciancio & Chirici, 2005) e pequenas manchas na Argélia (32 000ha - Goussanem, 2000), 

Marrocos (12 000ha - Wahid et al., 2004) e Tunísia (3 800ha - DGF, 1995 in Ben Jamaa et 

al., 2000; Mariette et al., 2001) (Fig. 4). 

A distribuição actual resulta da exploração pela actividade humana pelo que mais 

de metade da área total mundial (4,4 milhões de hectares), produzindo 15 milhões de 

metros cúbicos de madeira por ano, se encontra na província francesa da Aquitânia e outra 

mancha estende-se da Galiza (Espanha) ao Centro de Portugal (Sanz et al., 2006).  
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Figura 4 – Distribuição do pinheiro bravo na Europa (Alía & Martin, 2003). 
 
 

O estatuto de espécie florestal dominante a Norte do rio Tejo resultou da lei de 

reflorestamento de baldios nº. 1971 de 15 de Junho de 1938, em detrimento das matas de 

folhosas naturais (Costa, 1995). A sua distribuição a sul surge mais dispersa e em 

associação com o pinheiro manso (Pinus pinea L.) ou o sobreiro (Quercus suber L.) 

estando muito relacionada com o seu comportamento excepcional como espécie pioneira, 

em áreas desprovidas de vegetação, sendo, desde o Holocénico, muito importante para a 

fixação das dunas no litoral alentejano e Estremadura (Serrão Nogueira, 1990; Calvet et 

al., 1997; Anjos & Antunes, 1999) (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 5 – Distribuição do pinheiro bravo em Portugal 

Continental (DGRF, 2007a). 
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Anualmente são extraídos, em média, dos pinhais portugueses 6,2 milhões de 

metros cúbicos de madeira, sendo 80% consumidos pela indústria de serração, sendo cerca 

de metade destinada à exportação, com destaque para a construção, paletes e embalagens. 

Outras indústrias, como as de celulose, aglomerados e contraplacados absorvem o restante 

(DAPP, 2002). A fileira da madeira de serração tem vindo a assistir a um fenómeno de 

concentração, com o desaparecimento de pequenas serrações. Contudo, mas apesar deste 

facto, em 2001 a produção da floresta de coníferas para serração rendeu 158 177 000€ dos 

quais só 42 070 000€ relacionados com a indústria de produção de pasta de papel e 10 931 

000€ com outros fins industriais (Mendes et al., 2004; Sanz  et al., 2006).  

 

• Fitossanidade dos povoamentos de pinheiro bravo em Portugal 

O equilíbrio ecológico existente ao nível do povoamento entre as árvores e os 

organismos que delas dependem é dinâmico e pode quebrar-se por factores abióticos 

adversos (climáticos, fogos, etc.), favorecendo o desenvolvimento populacional de insectos 

fitófagos, ou por factores bióticos, tais como fungos potencialmente patogénicos que, em 

grandes áreas, assumem mais facilmente proporções epidémicas (feedback positivo) 

(Mattson et al, 1988; Romanyk & Cadahia, 1993). Posteriormente, a gradual diminuição de 

hospedeiros susceptíveis produz efeito contrário (feedback negativo) restabelecendo-se a 

situação de equilíbrio (Schowalter et al., 1981; Berryman, 1986).  

As grandes áreas contínuas e equiénias de pinheiro bravo existentes, em conjunto 

com a má condução do pinhal privado, promovem um ecossistema de grande risco do 

ponto de vista fitossanitário (Ferreira & Cabral, 1999). O estado sanitário dos pinhais em 

Portugal é muito condicionado pela ocorrência periódica de incêndios florestais pois os 

insectos subcorticais da família dos escolitídeos facilmente colonizam os pinheiros 

afogueados e danificados nas bordaduras, onde aumentam os níveis populacionais para 

desencadearem ataques em massa, conseguindo neste caso superar as defesas das árvores 

sãs (agentes primários) (Raffa, 1991).  

As espécies de escolitídeos: o bóstrico grande, Ips sexdentatus (Boern.) e as 

hilésinas, Tomicus piniperda (L.) e T. destruens (Woll.) foram responsáveis pela maior 

parte da mortalidade de pinheiro bravo registada até final do século passado (Cabral, 1995; 

Sousa et al., 2001b) (Quadro II). 
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Quadro II – Insectos responsáveis pelos problemas fitossanitários mais frequentes nos 
povoamentos de pinheiro bravo em Portugal (baseado em: Ferreira & Ferreira, 1990; 
Cabral, 1995; Ferreira & Cabral, 1999; Sousa et al., 2001b; IEFC, 2002, Vasconcelos et 
al., 2007). 

 

Zona afectada  Espécie                                      Família Ordem 

Tronco    
 Ips sexdentatus (Boern.) Scolytidae Coleoptera 
 Orthotomicus erosus (Woll.) Scolytidae Coleoptera 
 Tomicus piniperda (L.) Scolytidae Coleoptera 
 T. destruens (Woll.) Scolytidae Coleoptera 
 Hylastes ater (Payk.) Scolytidae Coleoptera 
 Pissodes castaneus (DeG.) Curculionidae Coleoptera 

Agulhas   
 Thaumetopoea pityocampa Schiff. Thaumetopoeidae Lepidoptera 
 Neodiprion sertifer Geoffr. Diprionidae Hymenoptera 

Gomos e Rebentos   
 Rhyacionia buoliana Schiff. Tortricidae Lepidoptera 
 Petrova resinella (L.) Tortricidae Lepidoptera 

Pinhas   
 Dioryctria mendacella Strg. Pyralidae Lepidoptera 
 Pissodes validirostris Gyll. Curculionidae Coleoptera 

 
 

Adicionalmente ocorrem outras espécies de insectos subcorticais e insectos 

xilófagos (maioritariamente pertencentes às famílias Buprestidae e Cerambycidae), 

consideradas agentes secundários porque apenas atacam hospedeiros enfraquecidos por 

factores abióticos (ex: incêndio florestal) ou agentes bióticos (ex: insectos subcorticais 

primários) (Linsley 1959; Schütz et al., 1999; Leatherman, 2005).  

Para além dos insectos, são também conhecidas algumas doenças que provocam 

mortalidade no pinhal bravo em Portugal, nomeadamente alguns fungos que provocam a 

podridão das raízes, Armillaria mellea (Vahl) Kummer, Heterobasidion annosum (Fr.) 

Bref. e Rhizina undulata Fr., surgindo esta última associada também aos incêndios 

florestais. Alguns fungos podem afectar as agulhas dos pinheiros, provocando o seu 

amarelecimento, avermelhamento e posterior seca e queda, em especial Lophodermium 

spp., Mycosphaerella pini e Sphaeropsis sapinea (Ferreira et al., 1994; IEFC, 2002). 
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2.3 - O Insecto Vector 

 

O nemátodo da madeira do pinheiro estabeleceu uma relação privilegiada com 

insectos para conseguir transferir-se entre as árvores hospedeiras, especialmente com 

cerambicídeos do género Monochamus, que conta com cerca de 150 espécies conhecidas, 

distribuídas pela Ásia, Africa, Europa e América do Norte (Quadro III). 

 
 

Quadro III – Insectos vectores de Bursaphelenchus xylophilus e árvores hospedeiras, em todo o 
mundo. Todos são cerambicídeos pertencentes ao género Monochamus. 

 
Insecto  Hospedeiro Local Referência 

Cerambycidae    

M. galloprovincialis (Olivier) * Pinus pinaster 
P. halepensis 

P. insignis 
P.nigra  

P. pinaster 
P. pinea  

P. sylvestris 
Piceas abies  

Portugal 
Europa do Sul,  
Norte África,  
Ásia Menor 

Sousa et al. 2001a 
Cesari et al. 2005 
Cesari et al. 2005 
Cesari et al. 2005 
Cesari et al. 2005 
Cesari et al. 2005 
Cesari et al. 2005 
Cesari et al. 2005 

M. alternatus Hope * P. densiflora 
* P. luchuensis 

* P. thunberghii 

Japão, China, 
Coreia, Taiwan 

Mamiya 1975; 1987 
Mamiya 1987 
Mamiya & Enda 1972 

M. carolinensis (Olivier) * P. banksiana 
* P. clausa 
* P. nigra 

* P. resinosa 
* P. strobus 

* P. sylvestris 
* P. ponderosa 

EU América, 
Canadá 

Wingfield & Blanchette 1983 
Linit et al. 1983  
Wingfield & Blanchette 1983 
Wingfield & Blanchette 1983 
Dwinell & Nickle 1989 
Linit 1987 
Wingfield & Blanchette 1983 

M. marmorator (Kiby) Abies balsamea EU América 
Canadá 

Wingfield & Blanchette 1983 
Dwinell & Nickle 1989 

M. mutator (Lec.) * P. nigra 
* P. resinosa 

EU América, 
Canadá 

Carling 1984  
Wingfield & Blanchette 1983 

M. nitens Bates *Pinus spp. Japão Mamiya 1984; EPPO 1996 
M. saltuarius (Say) * P. densiflora  

* P. thunberghii  
Japão, China, 
Coreia, Taiwan 

Mamiya 1984 
Mamiya 1984 

M. scutellatus (Say) * P. banksiana  
* P. nigra 

* P. strobus 
* P. resinosa, 

* P. virginiana 
Abies balsamea 

Larix laricina  

EU América, 
Canadá 

Wingfield et al. 1982 
Wingfield & Blanchette 1983 
Dwinell & Nickle 1989 
Wingfield et al. 1982 
Carling 1984 
Wingfield & Blanchette 1983 
Wingfield & Blanchette 1983 

M. titillator (F.) * P. strobus  
* P. sylvestris 

* P. thunbergii 
Picea glauca 

EU América, 
Canadá 

Carling 1984 
Dwinell & Nickle 1989 
Linit 1987 
Wingfield et al. 1982 

(*) Hospedeiros comprovadamente mortos devido à infecção pelo nemátodo. 
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Outras espécies de Monochamus assim como insectos de outros géneros de 

cerambicídeos, de buprestídeos e de curculionídeos foram identificados transportando B. 

xylophilus, mas não há evidência de que possam funcionar como insectos vectores 

efectivos (Tomminen & Akar, 1990; Evans et al., 1996) (Quadro IV). 

 
 
Quadro IV – Insectos que foram identificados como portadores de Bursaphelenchus xylophilus. 
 

Insecto  Hospedeiro Local Referência 

Cerambycidae    

M. clamator (Lec.) P. contorta EU América, 
Canadá EPPO 1996 

M. notatus (Drury) P. stobus EU América, 
Canadá EPPO 1996 

M. obtusus Casey Abies spp.; Pinus spp. 
Pseudotsuga spp. 

EU América, 
Canadá 

Wingfield et al.1982  
Dwinell & Nickle 1989 

M. rubigeneus Bates Pinus spp. EU América, 
América Central EPPO 1996 

M. sartor (F.) Picea spp.; Pinus spp. Europa Central  EPPO 1996 

M. sutor (L.) Larix spp.  
Picea spp.    
Pinus spp. 

Europa Central, 
Europa Oriental, 
China 

EPPO 1996 

M. tesserula (White) Pinus China, Japão  EPPO 1996 

M. urussovii  (Fischer) Abies, Larix 
Picea, Pinus 

Finlândia,  
Polónia, Rússia, 
Japão, China 

EPPO 1996 

Acanthocinus griseus F. - Japão Mamiya 1984 

Amniscus sexguttatus (Say) P. nigra EU América Wingfield & Blanchette 1983 

Arhopalus rusticus L. - Japão Mamiya 1984 

Arhopalus rusticus obsoletus (Rand.) P. sylvestris EU América Wingfield et al.1982 

Asemum striatum (L.) P. sylvestris  EU América Linit et al 1983 

Corymbya succedanea Lewis  - Japão Mamiya 1984 

Neocanthocinus obsoletus Oliv. P. thunbergii EU América Carling 1984 

Neocanthocinus pusilus (Kirby) P. resinosa EU América Wingfield & Blanchette 1983 

Spondylis buprestoides L.  - Japão Mamiya 1984 

Uraecha bimaculada Thomson  - Japão Mamiya 1984 

Rhagium sp. - EU América Wingfield & Blanchette 1983 

Xylotrechus sagittatus  P. nigra EU América Wingfield & Blanchette 1983 

Buprestidae    

Chrysobothris spp. P. nigra EU América Wingfield & Blanchette 1983 

Curculionidae    

Hylobius pales (Herbst.) P. sylvestris EU América Linit et al 1983  

Pissodes approximatus Hopkins P. sylvestris EU América Linit et al 1983  
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Na Europa existem três espécies pertencentes ao género Monochamus, potenciais 

vectores de B. xylophilus: M. sutor distribuído no norte e centro da Europa, desde a 

Escandinávia aos Alpes, estendendo-se depois à Europa de Leste (Balcãs), Rússia, ao 

longo da Sibéria, alcançando assim a Ásia, até à China e Coreia (Hellrigl, 1971); M. sartor 

(F.) na região central a norte dos Alpes prolongando-se da França, Itália, Suiça, Áustria e 

Eslováquia até à Polónia (Martinelli, 1996; Kovacs et al., 1999; Brustel et al., 2002) e M. 

galloprovincialis, distribuindo-se por toda a Europa. Esta última espécie surge com maior 

importância nos países mediterrânicos: Itália (Francardi & Pennacchio, 1996), Espanha 

(Vives, 2000), França (Brustel et al., 2002), Portugal e, por fim, Norte de África: 

Marrocos, Argélia e Tunísia (Villiers, 1946) (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Distribuição das espécies do género Monochamus na Europa. 

 
 

O primeiro registo em Portugal do género Monochamus remonta ao século XIX, 

quando Oliveira (1894) refere a presença de M. sutor (L.), tendo posteriormente sido 

revista a identificação para M. galloprovincialis (Zuzarte, 1985), o longicórnio do pinheiro 

em Portugal (Ferreira & Ferreira, 1990). 

Alguns autores defendem entretanto a criação de duas subespécies: M. 

galloprovincialis galloprovincialis (Olivier, 1795), com a área de distribuição no sul da 

Europa (incluindo Portugal) e Norte de África, e M. galloprovincialis pistor (Germar, 
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1818), na região do centro-este da Europa, incluindo os Alpes. No entanto, a subdivisão 

baseou-se em caracteres morfológicos e prevalecem ainda algumas inconsistências com os 

resultados das análises moleculares (Cesari et al., 2005). 

O imago de M. galloprovincialis (Fig. 7a) apresenta uma cor acastanhada ou negra, 

antenas avermelhadas ou muito escuras sendo mais longas nos machos e com faixas 

brancas nas fêmeas. Pubescência amarelada ou acinzentada, disposta em manchas 

irregulares na cabeça, pronoto e élitros; nestes, duas a três manchas transversais, sendo a 

mancha mediana larga (Chinery, 1986; Francardi & Pennacchio, 1996).  

A oviposição ocorre durante sete a nove semanas nas cicatrizes provocadas, pelas 

mandíbulas da fêmea em árvores moribundas onde coloca até três ovos brancos 

opalescentes de forma alongada e com o córion finamente reticulado. A larva eclode após 

seis a nove dias, conforme a temperatura, iniciando a escavação de uma galeria no tecido 

subcortical onde tem um período de alimentação de vários meses. 

As larvas são achatadas, brancas, apresentam o corpo coberto com pelos pequenos e 

avermelhados, cabeça brilhante, lisa e deprimida, e mandíbulas negras, atingindo nos 

últimos estádios larvares cerca de 4cm de comprimento (Fig. 7b).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Diferentes fases do ciclo de vida de 
Monochamus galloprovincialis. 
a) Imagos - A: Macho, B: Fêmea; C: pasto 
de alimentação; b) ovo (foto P. Naves);      
c) Larvas -  A: Câmara pupal; B: Orifício de 
entrada. d) Pupas (restantes fotos: P. Costa). 
Fotos a diferentes escalas. 
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As pupas são brancas, com pequenos espinhos avermelhados, agrupados na fronte, 

na base, à volta do labro, no tórax e nos bordos posterior e dorsal dos primeiros sete 

segmentos abdominais. Apresentam as antenas enroladas em espiral na face ventral 

(Francardi & Pennacchio, 1996) (Fig. 7c).  

A emergência dos imagos na região da península de Setúbal inicia-se em finais de 

Maio prolongando-se até início de Setembro, com o máximo a ser atingido em Julho. 

Como consequência, existem insectos em voo até meados de Outubro, caso as condições 

de clima sejam favoráveis (temperatura do ar amena e pouca precipitação), com o máximo 

de insectos em voo a registar-se durante os meses de Junho e Julho (Naves, 2007).  

Após o acasalamento, que ocorre no tronco da árvore, a fêmea utiliza as suas 

mandíbulas para escavar fendas na casca do hospedeiro preparando o local de postura 

(Evans, et al., 1996). As larvas eclodem em poucos dias, cada qual constrói a sua própria 

galeria, onde têm um período de alimentação sub-cortical, que se prolonga por cerca de 

três meses. Posteriormente, escavam uma galeria centrípeta para o interior da madeira, cujo 

buraco de entrada é oval e que termina na câmara pupal, sendo nesta fase de 

desenvolvimento que se encontra a esmagadora maioria da população durante os meses de 

Inverno. O número de estados larvares para esta espécie em Portugal situa-se entre quatro e 

seis (Naves, 2007) e apresenta apenas uma geração por ano, ocorrendo a emergência do 

novo adulto por um túnel centrípeto que escava até formar na superfície um orifício 

circular, com cerca de quatro a oito milímetros de diâmetro (Sousa et al., 2000).  

Foram descritas associações de M. galloprovincialis com outras espécies de 

nemátodos, nomeadamente com Bursaphelenchus mucronatus (Mamiya & Enda, 1979), 

em Potugal (Penas et al., 2006), na Itália (Palmisano et al., 1994), França (Rigling et al., 

2006), Suécia (Magnusson et al., 2002), Finlândia (Tomminen et al., 1989) e Rússia 

(Kulinich & Orlinskii, 1998). Do mesmo modo, foi recentemente descrita associação entre 

B. mucronatus e M. urossovi (Togashi et al., 2008). As duas espécies de nemátodos, B. 

xylophilus e B. mucronatus, partilham grandes semelhanças morfológicas, relações 

idênticas com os insectos vector e ciclos de vida e árvores hospedeiras, pelo que foi criado 

o complexo específico do nemátodo da madeira do pinheiro (Pine Wilt Nematode Species 

Complex) (Dong, 2003).  
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2.4 - A Interacção Nemátodo – Hospedeiro – Insecto Vector 
 

Antes da introdução do nemátodo em Portugal e ainda actualmente, fora da zona 

afectada, existe uma interacção estável entre os pinheiros e M. galloprovincialis. Este 

insecto coloniza o tronco e ramos dos pinheiros debilitados mas também os ramos secos da 

base da copa de pinheiros sãos estando, deste modo, muito dependente de factores de 

enfraquecimento (bióticos ou abióticos) para se reproduzir. O surgimento de árvores 

enfraquecidas devido à competição por nutrientes, luz e espaço ou ataque por agentes 

nocivos, que é favorável à reprodução do insecto (feedback positivo) permite também o 

fortalecimento dos restantes pinheiros (feedback negativo), ocorrendo deste modo o 

controlo natural dos níveis populacionais do xilófago, em fenómeno idêntico ao 

anteriormente descrito para os escolitídeos (Cabral, 1995; Berryman, 1986). 

 

 

2.4.1 - A Relação Forética Nemátodo – Insecto Vector 
 

Com a introdução do nemátodo surge nos pinhais em Portugal uma nova 

interacção, uma vez que M. galloprovincialis transporta o agente de enfraquecimento dos 

pinheiros e a sua actividade vai assim garantir a existência de hospedeiros debilitados para 

a realização das posturas e multiplicação populacional (feedback positivo) (Kobayashi, 

1988). No ano seguinte ocorrerá a emergência de maior número de insectos contaminados 

que infectarão mais pinheiros (feedback positivo), num ciclo que, empiricamente, levará à 

extinção de um ou mais componentes da interacção (Berryman, 1986). 

A relação que se estabelece é obrigatória para o nemátodo, pois depende do insecto 

vector para alcançar um hospedeiro saudável, mas é facultativa para o insecto vector pelo 

que, em termos ecológicos, pode considerar-se que a relação estabelecida é um caso de 

mutualismo não obrigatório para um dos parceiros (Begon et al., 1990) em que os 

benefícios para o insecto são apenas óbvios ao nível populacional. 

A transmissão do nemátodo do insecto vector para o novo hospedeiro ocorre na 

realização do pasto obrigatório para a maturação sexual realizado em árvores saudáveis 

(transmissão primária) ou, em menor escala, durante a oviposição pelas fêmeas em árvores 

enfraquecidas ou mortas (transmissão secundária) (Shibata, 1981, 1984, 1985; Naves et al., 

2007a; b).  
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Quando o nemátodo penetra na árvore hospedeira saudável, inicia a fase 

propagativa fitófaga, multiplicando-se muito rapidamente, sendo a população constituída 

por adultos (machos e fêmeas) e estados larvares (Mamiya, 1984) (Fig. 8).  

O terceiro estado larvar (J3) pode desenvolver-se originando adultos que 

prosseguem na colonização do hospedeiro (Blanchete et al., 1982; Mamiya, 1983) ou 

assumir uma forma resistente (JIII), caso as condições se tornem adversas, tais como a 

diminuição da disponibilidade de alimento ou baixa temperatura (Warren & Linit, 1993). 

Neste estádio (JIII), as larvas apresentam uma cutícula mais fina e reservas lipídicas no 

intestino que lhes permitem hibernar durante o Inverno, altura em que são predominantes 

no hospedeiro morto (Taylor, 1971; Ishibashi & Kondo, 1977; Wingfield et al., 1984; 

Maehara & Futai, 2001; 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Ciclo de vida do nemátodo da madeira do pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus 

(adaptado de Wingfield et al., 1987). 
 
 

. JIV 
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A fase dispersiva que é caracterizada pela formação das larvas de resistência (JIV) 

(Dauerlarvae), parece ser despoletada por substâncias químicas específicas presentes na 

eclosão do Monochamus adulto teneral (recém-formado e ainda não totalmente 

quitinizado) (Necibi & Linit, 1998; Stamps & Linit, 2001) ou alterações no teor de CO2 no 

interior da câmara pupal (Miyazaki et al., 1978), concentrando-se as larvas perto das 

câmaras de pupação no interior da madeira. 

Os nemátodos são transportados nas traqueias ou em menor número sob os élitros, 

nas antenas e nas patas dos insectos do género Monochamus (Kobayashi et al., 1984; 

Aikawa & Togashi, 2000), não apresentando estruturas próprias. 

O transporte dos nemátodos nas traqueias pode reduzir o voo dos insectos 

(Humphry & Linit, 1989b) e quando penetram na espermateca podem comprometer a 

fertilização dos ovos e a capacidade reprodutora (Aiakawa & Togashi, 2004) (Fig. 9). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Presença do nemátodo no insecto vector. (a) Sistema de traqueias do insecto, 

obstruído por Bursaphelenchus xylophilus (in Gleason et al., 2000), (b) Dauerlarvae na 
espermateca de Monochamus alternatus (seta mais larga) e alguns nemátodos fora 
devido ao rebentamento da parede (setas mais finas) (Escala: 300µm) (in Arakawa & 
Togashi, 2004). 

 
 

Quando as árvores entram em declínio, ficam contaminadas por fungos e B. 

xylophilus passa para a fase micetófaga, típica da maioria das espécies do género 

Bursaphelenchus (Mamiya, 1984). 
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2.4.2 - A Patogenicidade do Nemátodo da Madeira do Pinheiro 

 

A associação de B. xylophilus ao pinheiro bravo nunca foi antes descrita no mundo 

pelo que foi essencial conhecer o seu comportamento e patogenicidade neste hospedeiro, 

bem como a evolução temporal da sintomatologia correspondente. 

A expressão da doença da murchidão dos pinheiros depende da conjunção do nível 

de virulência do nemátodo (Takemoto & Futai, 2007) com o grau de tolerância da árvore 

hospedeira (capacidade de sobreviver infectada pelo nemátodo) ou da sua resistência, que 

resulta da capacidade de dificultar a sobrevivência e multiplicação do nemátodo e, 

eventualmente, recuperar dos danos infligidos (Mussel, 1980; Trudgill, 1991). Este 

fenómeno sucede nas espécies de pinheiros autóctones Norte-Americanos, como foi 

anteriormente referido, mas foi estimado que a ocorrência de pinheiros resistentes a B. 

xylophilus no Japão seja entre 0,1 e um exemplar por cada milhão de pinheiros (Ohoba, 

1976 in Jones et al., 2008). 

O desenvolvimento da doença depende da relação entre a patogenicidade de B. 

xylophilus, a condição fisiológica e idade da árvore hospedeira e as condições ambientais 

(Bergdahl & Halik, 1987; Rutherford et al., 1990; Agrios, 2005). Por exemplo, nos Estados 

Unidos da América a doença não tem expressão quando a temperatura média de Verão é 

inferior a 20ºC e no Japão apenas se torna epidémica quando essa temperatura média 

supera os 24ºC (Mamiya, 1984; Evans et al., 1996).  

A maior virulência de B. xylophilus relativamente a outras espécies do mesmo 

género como B. mucronatus, parece estar relacionada com a sua maior mobilidade a baixas 

temperaturas (Rutherford et al., 1992). Apesar de B. mucronatus também ter potencial 

patogénico (Kishi, 1995; Akbulut, et al., 2007), não possui capacidade para atingir o 

estatuto de doença epidémica (Mamiya, 1998).  

Após a inoculação, os nemátodos colonizam os canais corticais de resina e 

provocam a paragem da sua produção (Kiyohara & Tokushige, 1971). A posterior invasão 

e destruição do câmbio, dos canais resiníferos do xilema e os restantes tecidos corticais, 

que se revela pela formação de vacúolos contendo taninos (Nobuchi, et al., 1984), provoca 

a cavitação do xilema e consequente interrupção da ascensão da seiva bruta (Kuroda, 1991; 

Ikeda & Kiyohara, 1995).  
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A cavitação atinge rapidamente um grande número de traqueídos, impedindo a sua 

recuperação, e provocando um efeito de cascata com decréscimo acentuado da 

condutividade hidráulica, fenómeno descrito como embolismo em cascata (runaway 

embolism) (Tyree & Sperry, 1988).  

A cavitação pode também ser induzida pela libertação para os vasos condutores dos 

terpenos voláteis (�-pineno, �-pineno, �-mirceno, limoneno, �-felandreno e canfeno) 

produzidos pelas células parenquimatosas como reacção à actividade do nemátodo, 

detectável três dias após a infecção (Kuroda, 2008). As propriedades hidrofóbicas dos 

terpenos impedem o normal reenchimento dos traqueídos durante a noite (Ichihara et al., 

2000).  

A mobilidade do nemátodo estimula a produção de terpenos por todo o pinheiro, 

provocando a cavitação da árvore inteira. Cerca de 20 a 30 dias após a infecção a 

transpiração foliar cessa originando a descoloração e murchidão das folhas (Mamiya, 

1984) e a morte da árvore por falta de água ocorre ao fim de dois a três meses (Kuroda, 

1991; Evans, 1992). 

O declínio das árvores pode ser avaliado através de diversas variáveis indicadoras 

do estado funcional da árvore, tais como a produção de resina (Kiyohara & Tokushige, 

1971), a transpiração (Allen et al., 1993), que pode ser estimada pela quantificação do 

fluxo de seiva (Granier, 1985; 1987) e a condutividade eléctrica do lenho (Ball & 

Simmons, 1984), pois os tecidos lenhosos saudáveis apresentam valores de resistência 

eléctrica relativamente elevados que decrescem progressivamente à medida que os tecidos 

se alteram e ficam descorados (Garrett, 1997). 

 

 

2.4.3 - Dinâmica da Doença da Murchidão dos Pinheiros 

 

A expansão da doença, quer ao nível local quer ao nível mundial, requer o estudo 

dos factores bióticos e abióticos que influenciam o modo como os agentes da doença 

(nemátodo e insecto vector) se dispersam entre povoamentos (sub-populações de 

hospedeiros), tal como é concebido na teoria das metapopulações em que a dinâmica da 

doença é influenciada pela estrutura espacial (May & Nowak, 1994; Rohani et al., 1996; 

Hanski, 1998; Moilanen & Hanski, 1998; Singh et al, 2004). 
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Uma metapopulação é o conjunto de populações distribuídas por diversas áreas 

interligadas pela dispersão. A dinâmica das metapopulações é função da dinâmica de cada 

população e do movimento entre as populações. A taxa de variação do número de áreas 

ocupadas é a diferença entre a taxa de recolonização e a taxa de extinção (Levins, 1969). 

A agregação de muitas populações locais instáveis ou caóticas, reduz o risco de 

extinção da metapopulação devido aos movimentos dispersivos. Quando uma população se 

extingue a migração de indivíduos de outras populações permite a recolonização do local, 

sincronizando e estabilizando as populações (Ruxton, 1994; Stone & Hart, 1999). A 

instabilidade ecológica está associada não só aos fenómenos de extinções locais de 

espécies ameaçadas mas também aos surtos epidémicos das doenças (Earn et al., 1998).  

Este tipo de abordagem permite interligar populações espacialmente estruturadas 

com a dinâmica de transmissão dos seus parasitas ou agentes patogénicos, quantificando as 

correlações entre a informação dos satélites meteorológicos, medições dos factores 

ambientais, taxas de mortalidade e densidade populacional dos artrópodes vectores de 

parasitas e a incidência das doenças (Hess et al., 2002b). 

Os vectores ao serem cruciais na cadeia de transmissão, estão sujeitos a processos 

populacionais bem conhecidos e quantificáveis utilizando métodos entomológicos e 

estatísticos de comparação de padrões (Zar, 1984). Podem-se assim definir as 

características das zonas onde os vectores ocorrem, onde estão ausentes e a importância 

relativa dos factores que condicionam os padrões de distribuição, ajudando na modelação 

baseada na conjunção de processos bio-ecológicos (Process-based Models) (Hess et al., 

2002b). 

Os avanços na Detecção Remota e nos Sistemas de Informação Geográfica 

permitiram a compreensão da distribuição das doenças e o mapeamento de zonas 

potenciais em áreas muito extensas, para a ocorrência de surtos de pragas (Beck et al. 

1994; Goetz et al., 2000; Tanser & Sueur, 2002; Gupta et al., 2003; Ma et al., 2005) e de 

vectores de doença que afectam o Homem, como por exemplo a malária (Roberts et al., 

1996; Srivastava et al., 2001; 2003; Hernández-Avila et al., 2006; Guerra et al., 2008) e a 

doença de Lyme (Brownstein et al., 2003; Özer, 2005). 
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Também na investigação e gestão florestal é essencial o domínio da dinâmica 

populacional e dos processos de dispersão dos insectos, uma vez que as variáveis 

envolvidas podem ser descritas por equações relativamente simples (Berryman et al., 

1990). Vários modelos foram desenvolvidos com o objectivo de prever a dinâmica 

populacional com base em dados reais para pragas como os escolitídeos em pinheiros 

(Mawby et al., 1989; Raffa et al., 2008), para os lepidópteros em abetos (Morris, 1963) e 

em carvalhos (Campbell & Sloan, 1978), entre outras (Berryman, 1978; Isaev et al., 1984; 

Berryman & Stenseth, 1989). No entanto, estes modelos eram muito simples não 

abarcando a complexidade ecológica da realidade. Com efeito, a maioria destes modelos 

não considera a variabilidade de respostas dos insectos dentro da mesma espécie quando 

nas populações os indivíduos reagem diferentemente consoante a idade e clima, entre 

outros factores (Goldwasser et al., 1994; Logan, 1994).  

O processo de dispersão é outro factor que durante muito tempo não foi incluído 

nos modelos porque os processos espaciais são muito difíceis de descrever e explicar em 

equações matemáticas. Um dos modelos pioneiros de dispersão espacial utilizou equações 

de difusão (Skellam, 1951; Holmes et al., 1994). Estes modelos apresentavam uma boa 

correlação entre as previsões e as taxas reais de dispersão de algumas pragas, enquanto que 

para outras eram sistematicamente subestimadas (p. ex: Liebhold et al., 1992). Este factor 

devia-se aos modelos de difusão não contemplarem vários factores tais como a dispersão a 

longa distância e a heterogeneidade ambiental (Shigesada et al., 1986). 

O modelo desenvolvido no Japão para a doença da murchidão dos pinheiros, por 

Yoshimura et al. (1999) e posteriormente aperfeiçoado por Takasu et al. (2000), Mimura et 

al. (2004) e Togashi & Shigesada (2006), é sobretudo teórico baseado na equação da 

difusão, podendo ser adequado para analisar aspectos específicos da doença (p. ex: 

velocidade de dispersão em larga escala, dinâmica hospedeiro-patogénio) mas, tal como foi 

anteriormente referido, ignora a estrutura espacial dos povoamentos e a mobilidade do 

insecto vector. 
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2.5 - Meios de Luta contra a Doença da Murchidão dos Pinheiros 

 

A luta directa contra a doença da murchidão dos pinheiros deve ser abordada por 

qualquer dos vértices deste problema fitossanitário: o povoamento, a população do 

nemátodo e a população do insecto vector.  

O abate e queima das árvores doentes, antes do início do período de voo do insecto 

vector, é o meio de luta mais eficaz para a redução da sua população e, consequentemente, 

para evitar o alastramento da doença (Mamiya, 1984; Kishi, 1995). Tratamentos 

alternativos da madeira infestada com radiação, produtos químicos ou imersão em água 

não se revelaram fiáveis (Wilson, 1962; Kinn, 1986; Kishi, 1995). 

Em relação aos meios de luta química, como a aplicação de nematocidas para 

controlo das populações de B. xylophilus, podem ser úteis na preservação de árvores 

valiosas (Matsuura, 2003) mas são economicamente pouco viáveis para tratamentos ao 

nível da floresta (Evans et al., 1993; Kishi, 1995). Pode-se ainda induzir a resistência das 

árvores com aplicação de nemátodos avirulentos (Ikeda, 1987). 

Vários predadores ou antagonistas dos nemátodos são frequentemente encontrados 

nas câmaras pupais dos cerambicídeos vectores, sejam ácaros (Mamiya, 1984) ou bactérias 

nematopatogénicas (Ikeda, 1987), mas o único tratamento directo contra o nemátodo da 

madeira do pinheiro recomendado consiste no tratamento térmico da madeira infectada 

antes da sua utilização para paletes e embalagens (Evans et al., 1993; Dwinell, 1997). 

As tentativas de controlar a doença no Japão, ao longo de todo o século passado 

foram direccionadas para o insecto vector, conjugando as referidas medidas culturais 

(abate e destruição das árvores infectadas) com pulverizações aéreas e terrestres de 

insecticidas durante o período de voo (Soma et al., 2004; Mack, 2006). Estas aplicações 

nem sempre foram eficazes e mesmo quando contribuem para o abrandamento da expansão 

da doença (Ugawa & Fukuda, 2008) têm efeitos negativos, tais como, a poluição ambiental 

e supressão dos insectos predadores naturais (Dahlsten, 1983; Togashi, 1990). De facto, os 

tratamentos químicos contra xilófagos têm efeitos limitados, como foi referido para a broca 

do eucalipto, Phoracantha semipunctata (F.) (Ali et al., 1988), pelo que são apenas 

recomendados na protecção de árvores ornamentais (Evans et al., 1993), parques de 

madeira ou tratamento da estilha (Wilson, 1962; Kinn, 1986; Dwinell, 1987). 
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Uma linha de investigação mais recente nesta área consiste na selecção de pinheiros 

resistentes a pragas ou doenças (Mahalovich & Dickerson, 2004) e, simultaneamente 

responsáveis pela obtenção de uma maior produção (Penty et al., 2005; Wu et al., 2005), 

ou a transformação genética das espécies florestais (Sykes et al., 1999; Sartoretto et al., 

2008), tal como é prática frequente nas culturas agrícolas (Gatehouse et al., 1992). A 

selecção genética para fins de protecção explora e procura ampliar os mecanismos das 

defesas induzidas dos hospedeiros (Haukioja & Neuvonen, 1987). 

Foram descritos vários inimigos naturais do género Monochamus, desde bactérias e 

fungos entomopatogénicos (Mamiya, 1984; Kobayashi, 1987; Shimazu, 1987), nemátodos 

parasitas (Poinar, 1972; Kobayashi et al., 1984; Ikeda, 1987) e artrópodes parasitas e 

predadores (Song et al., 1996). No entanto, a utilização de qualquer destes organismos em 

programas de luta biológica requer estudos aprofundados e investimentos avultados.  

Os predadores vertebrados generalistas, como por exemplo, os pica-paus podem ter 

algum efeito sobre as larvas de xilófagos no interior da madeira (Beckwith & Bull, 1985; 

Kobayashi, 1988). Do mesmo modo, uma colónia numerosa de morcegos pode consumir 

centenas de insectos por dia (Palmeirim, 1990; Tuttle, 1995). Contudo, apenas têm impacte 

significativo quando as populações de insectos são reduzidas (Buckner, 1967). Resultados 

idênticos foram obtidos na avaliação da predação do lagarto Anolis carolinensis Dumeril et 

Bibron sobre M. alternatus no Japão (Makihara et al., 2004).  

Com efeito, o carácter generalista destes predadores condiciona o seu impacte na 

limitação das populações de pragas. Algumas espécies de formigas apresentam igualmente 

um comportamento predador generalista e oportunista sobre os ovos e mesmo insectos 

adultos, existindo em Portugal duas espécies autóctones Pheidole pallidula Neylander e 

Aphaenogaster gibbosa Latreille, e uma outra exótica, a formiga argentina Linepithema 

humile Mayr (Cammell et al., 1996; Way et al 1997; Goméz & Espadaler, 2004). 

No Japão foram realizadas largadas experimentais do parasitóide Dastarcus 

helophoroides Fairmaire (=longulus) (Tadahisa, 2003; Urano, 2004) e do braconídeo 

ectoparasitóide Ontsira palliatus (Wang, 1988), que afectam a larva, a pupa e o adulto 

tenerado de M. alternatus mas com resultados pouco encorajadores. 

Vários fungos com potencialidades entomopatogénicas foram testados em M. 

alternatus, tais como Cephalosporium sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Trichoderma sp., 

Verticillium sp., Serratia sp. e Paecilomyces sp., mas com maior frequência Beauveria 
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bassiana Vuillemin (Shimazu, 2004a;b; Shimazu et al., 2002a;b; Shimazu & Sato, 2003). 

Além da mortalidade causada aos diferentes estádios de desenvolvimento do insecto, B. 

bassiana causa também a inibição no pasto e diminuição na transmissão do nemátodo 

(Maehara et al., 2007). 

A utilização de B. bassiana na gestão de outras espécies de xilófagos conseguiu 

provocar mortalidade elevada em M. leuconotus (Pascoe) e Hypothenemus hampei Ferrari, 

pragas importantes da cultura de cafeeiro (Vega et al., 2006; Monzón et al., 2007); 

Tetropium fuscum (F.) em abetos (Sweeney et al, 2005); Saperda populnea (L.) em 

choupos (Eken et al., 2006); Anoplophora glabripennis (Motschulsky) também em 

choupos e outras folhosas no extremo oriente e que recentemente foi introduzida nos EUA 

e na Europa (Zhao et al., 1993); Enaphalodes rufulus (Haldeman) em carvalhos nos 

Estados Unidos da América (Meyers et al., 2004); Agrilus planipennis Fairmaire em 

freixos (Bauer et al., 2003) e Agelastica alni L. crisomelídeo em amieiros (Rumine et al, 

2007a). 

Mais recentemente, foi confirmada em laboratório a patogenicidade de B. bassiana 

em M. galloprovincialis (Francardi et al., 2003), tendo sido detectado no solo, na casca de 

P. pinaster e em M. galloprovincialis recolhidos no campo. Outro fungo potencialmente 

entomopatogénico, Paecilomyces farinosus (Holm ex S. F. Gray) Brown & Smith, foi do 

mesmo modo detectado no pinheiro e no insecto (Rumine et al., 2007b).  

O desenvolvimento de armadilhas e de atraentes químicos, baseados principalmente 

nos compostos aleloquímicos emitidos pelos hospedeiros, tem sido um meio de luta 

biotécnico bastante testado. Os insectos obtêm informação sobre o seu ambiente biótico e 

abiótico através da percepção gustatória e olfactiva de sinais químicos. A comunicação 

química representa provavelmente o modo mais antigo de comunicação, sendo os 

cerambícideos atraídos por compostos voláteis dos hospedeiros vegetais. No caso das 

espécies de Monochamus os componentes da resina assumem um papel fundamental 

(Ikeda et al., 1986; Fatzinger et al., 1987; Phillips et al., 1988; Sakai & Yamasaki, 1991). 

A evolução no desenho de armadilhas para xilófagos de coníferas também permitiu 

aumentar a sua eficácia potenciando a sua aplicação em estratégias para captura em massa 

(ex: Groot & Nott 2001; McIntosh et al. 2001; Morewood et al. 2002).  
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Outro aspecto da comunicação química está relacionado com a produção de 

compostos repelentes. Para reduzir a probabilidade de excesso de competição, as fêmeas de 

M. saltuarius (Gebler) evitam zonas com feridas na casca que contenham ovos fazendo 

reconhecimento pela substância gelatinosa rica em compostos semioquímicos que os 

envolve e que foi colocada durante a oviposição. A sua utilização poderia criar um 

obstáculo à oviposição nas árvores tratadas e reduzir a taxa de reprodução da população do 

vector de B. xylophilus (Anbutsu & Togashi, 2001; 2002).  

A primeira medida de controlo preconizada em Portugal contra a doença da 

murchidão dos pinheiros em Portugal implicou a delimitação das zonas afectada e de 

restrição a sul do rio Tejo, abrangendo 19 concelhos (entre Salvaterra de Magos, Coruche, 

Montemor o Novo e Sines) e a imposição das restrições ao trânsito da madeira de pinheiro, 

conforme a Portaria 7/2000 de 7 de Janeiro.  

Em simultâneo, foram implementadas medidas de luta cultural, com a 

obrigatoriedade de abate e destruição dos pinheiros com sintomas da doença. As 

prospecções anuais efectuadas desde então levaram a sucessivas actualizações (Portaria 

518/2001 de 24 de Maio e Portaria n.º 1572/2003 de 27 de Dezembro) até à situação 

descrita na Portaria 815/2006 de 16 de Agosto.  

Dentro destes princípios decorreram as operações de erradicação dos pinheiros com 

sintomas com os resultados apresentados no Quadro V. 

 
 

Quadro V – Evolução da área (em hectares) e do número de pinheiros cortados no âmbito da 
erradicação contra a doença da murchidão dos pinheiros, em Portugal DGRF, 2007b). 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Área total 309 000 564 000 564 000 564 000 617 000 617 000 641 000 1 010 000 

Área de pinhal  48 000 60 000 60 000 60 000 69 000 69 000 69 500 80 000 

Área pinheiros com sintomas 12 392 16 793 11 623 14 076 16 391 19 519 30 247 28 667 

Nº pinheiros com sintomas 53 487 63 212 50 542 61 458 85 086 107 817 288 985 218 895 

Total 
pinheiros 
cortados 

Z. Afectada 53 487 54 314 43 014 53 338 74 889 93 308 268 211 196 530 

Z. Restrição (1) 4 720 7 528 8 120 10 197 9 509 20 774 17 770 
(1) – De acordo com a decisão da Comissão Europeia n.º 2000/58/EC 
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No ano de 2007, para além do abate de cerca de 200 000 árvores com sintomas, 

foram também cortados quase cinco milhões de árvores saudáveis (sem sintomas) para o 

estabelecimento da Faixa de Contenção, apesar de 3 758 054 terem dimensões muito 

pequenas, com diâmetro do tronco a 1,30m de altura inferior a 7cm (DGRF, 2007b). 

Entretanto, em finais de 2007 foram detectadas amostras de madeira com B. 

xylophilus, recolhidas de pinheiros bravos em Sarzedo e Lousã (Zona Centro de Portugal), 

o que levou à publicação da Portaria 305A de 21 de Abril de 2008, que obrigava à tomada 

de medidas urgentes nas freguesia afectadas e a definição de uma nova área de restrição 

que envolvia outros 15 Concelhos vizinhos e, posteriormente, no artigo 11-A da Portaria 

nº553-B de 27 de Junho de 2008, a nova área afectada e de restrição corresponde a todo o 

território de Portugal continental. Neste momento, a intervenção ao nível dos povoamentos 

deve ser efectuada visando a total eliminação das árvores com sintomas, com a limpeza 

cuidada dos pinhais de todos os sobrantes (bicada, ramos, raminhos), tal como é imposto 

pelas normas do PROLUNP (DGRF, 2003). 

Entretanto foram identificados vários parasitóides braconídeos em larvas de M. 

galloprovincialis na zona afectada inicial a sul do rio Tejo: Iphiaulax impostor Scopoli, 

Cyanopterus flavator F. e Coeloides sordidator Ratzeburg, mas nenhum especifico (Naves 

et al., 2005), pois a primeira espécie já tinha sido encontrada a parasitar larvas da broca do 

eucalipto P. semipunctata, importante praga em Portugal (Serrão & Bonifácio, 1995), o 

que condiciona a sua eficácia para um programa de luta biológica. 
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3 - Materiais e Métodos 

“Nos problemas de ecologia aplicada em que o objectivo é a predição, o realismo e a 
generalidade são com frequência sacrificados à precisão.” 
 (E.P. Odum, 1953)  
   
3.1 - Interacção Nemátodo – Hospedeiro 

 

3.1.1 - Distribuição do Nemátodo da Madeira do Pinheiro 

 

3.1.1.1 - Distribuição no Povoamento 

 

Os estudos sobre a relação forética estabelecida entre os três componentes da 

doença da murchidão dos pinheiros, quer ao nível do hospedeiro individual, quer ao nível 

do ecossistema foram realizados em duas parcelas, no interior da área afectada, em zonas 

com solos arenosos mas com características ecológicas ligeiramente distintas (zona 

costeira – zona interior) e sujeitas a regimes térmicos diferentes (temperaturas médias 

anuais) que poderão condicionar o comportamento da interacção (Fig. 10a). 

As parcelas estabelecidas em Janeiro de 2001, eram quadradas com 55 metros de 

lado, e estavam localizadas na península de Tróia (T) (Concelho de Grândola) com as 

coordenadas 38º28’07’’N; 8º52’18’’W e na Companhia das Lezírias (CL) (Concelho de 

Benavente) (38º 51´N; 8º 57´W), perto dos limites Sul e Norte da Zona Afectada, 

respectivamente (Fig. 10b).  

A parcela de estudo da península de Tróia estava incluída numa mancha contínua 

de pinheiro bravo heterogénea, maioritariamente com cerca de 30 anos com regeneração 

natural (Fig. 11a). A área do Estuário do Sado onde está localizada a península de Tróia é 

caracterizada, em termos geológicos, por formações predominantemente detríticas, 

aluviões e lodos. Os solos são predominantemente salinos e de transição para solos 

siliciosos (Moreira et al., 1999) e estão sobretudo ocupados por eucaliptais, acaciais e 

pinhais (IMAR, 2001).  

É ainda relevante a presença de líquenes terrícolas, importantes na colonização, 

estabilização e protecção de solo, destacando-se as espécies Cladina mediterranea (Duvign 

& des Abbayes) Follmann & Hern.-Padr. e Cladina portentosa (Dufour) Follm, 

referenciadas no anexo V da directiva 92/43/CEE (IMAR, 2001). 
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Figura 10 – Localização das parcelas na Companhia das Lezírias (CL) e Tróia (T), para o estudo 

da doença da murchidão dos pinheiros (Pine Wilt Disease) na zona de restrição 
composta pela zona afectada (ZA) e zona de restrição (ZR) em 2006 e relativamente à 
distribuição de Pinus pinaster e ao regime térmico quanto à temperatura média anual 
(DGRF, 2007; IM, 2007). 

 
 

A parcela da Companhia das Lezírias foi instalada num povoamento misto 

predominante de pinheiro bravo equiénio e homogéneo com pequenos sobreiros (Q. suber) 

com cortiça virgem, isolados ou em pequenos aglomerados, numa zona plana da 

propriedade. Os pinheiros tinham uma idade média de 30 anos e foram plantados num 

compasso regular de três metros por dois metros. Foram ainda identificados os arbustos 

Reseda lutea L. e Cistus ladanifer L., cuja presença está associada a solos pobres de 

podzóis associados a cambissolos êutricos (Po 4) (Cardoso et al., 1971) com o pH entre 5,6 

– 6 (Freitas, 1980). (Fig. 11b). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Aspecto geral das parcelas delimitadas na península de Tróia (a) e na Companhia 

das Lezírias (b). 

a b 
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Em cada uma das parcelas estabelecidas para o acompanhamento da doença da 

murchidão dos pinheiros foi determinada a densidade inicial de pinheiros bravos (em 

Janeiro de 2001) e registados os parâmetros dendrométricos: diâmetro à altura do peito 

(cerca de 1,30m do solo - DAP) com o auxílio de uma suta (Haglof); altura total e altura da 

copa, com um hipsómetro Blume-Leiss de mira articulada e erro de medição de 1% 

(Fischesser, 1981); raios da copa segundo os quatro pontos cardeais (N, E, S e W).  

Com a informação referente aos DAP dos pinheiros-bravos efectuou-se o 

agrupamento em cinco classes, estabelecidas de acordo com os objectivos para a produção 

lenhosa (Oliveira et al., 2000):   

 Classe 1 – � 7cm  (utilização apenas para lenha);  

 Classe 2 – � 14cm  (trituração para aglomerados ou pasta de papel);  

 Classe 3 – � 20cm  (serração, tábuas para caixotaria);  

 Classe 4 – � 35cm  (serração); 

 Classe 5 – > 35cm  (desenrolamento de folha).  

A análise dos resultados baseou-se na distribuição dos diâmetros porque é a 

variável mais relevante para a caracterização da estrutura dos povoamentos (Páscoa, 1987).  

Para avaliação dos sintomas associados à infecção por B. xylophilus foram 

efectuadas, de 2001 a 2005, visitas mensais entre Abril e Setembro e bimensais nos 

restantes meses de Outono e Inverno. Foi realizado o acompanhamento da evolução do 

estado fitossanitário pelo grau de descoloração e desfolha das copas de acordo com a 

metodologia contida no regulamento nº1696/87 do Conselho Europeu (Cadahia et al., 

1991). Nos anos de 2006 e 2007 foi efectuada apenas uma visita durante o período de voo 

do insecto vector e outra aquando do abate dos pinheiros mortos (Novembro/ Dezembro).  

Para a análise da distribuição espacial da mortalidade foi utilizada uma adaptação 

do teste de Mantel (Manly, 1997) proposta por Lembo Jr. (2007), tendo as parcelas sido 

divididas em 25 quadrículas, com 11m de lado, para comparação das variáveis em estudo 

(número de pinheiros inicial e mortos). Com base nos valores registados em cada 

quadrícula foram definidos índices que resultam do coeficiente entre o valor médio e a 

variância observada. Quando a distribuição espacial é homogénea, o índice referência é 

nulo, quando a distribuição é casual (random) então o índice é próximo da unidade, 

considerando-se agrupada (cluster) com o aumento do valor do índice. 
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• Despiste do Nemátodo da madeira do pinheiro 

Sempre que as árvores não produziam qualquer resina foi retirada uma amostra de 

madeira com cerca de 10g, com o auxílio de um trado, para um saco de plástico 

devidamente etiquetado com o número do pinheiro e data. Para a recolha de várias 

amostras, o trado foi desinfectado com álcool de modo a impedir as contaminações.  

As amostras de madeira foram transportadas para laboratório e submetidas ao 

processo de extracção de nemátodos pelo método adaptado do funil de Bearman (Southey, 

1986). O processo de extracção dos nemátodos consistiu em envolver as amostras de 

madeira num guardanapo de papel e exteriormente em tecido (tule). O conjunto foi depois 

disposto dentro de um tabuleiro sobre uma rede plástica, que foi preenchido com água até a 

amostra de madeira ficar completamente submersa. As amostras permaneceram assim 

durante 48 horas.  

Após este período de tempo as amostras foram removidas e a água do tabuleiro foi 

passada por um crivo metálico Retsch nº400 de 38 �m, tendo o material retido, onde se 

encontravam os nemátodos, sido cuidadosamente lavado para uma placa de Petri com 5cm 

de diâmetro.  

As amostras assim obtidas foram observadas à lupa binocular (Olympus Highlight 

3100) para identificação de B. xylophilus. Os nemátodos foram contados com o auxílio de 

um microscópio óptico (Olympus BX51). Nos casos em que a contagem preliminar 

excedeu os 100 nemátodos, procedeu-se à diluição das suspensões e a contagem foi 

efectuada com o recurso a uma lâmina de Peters, subdividida numa grelha com 24 

quadrículas, preenchida por um mililitro da suspensão. O estudo e a calibragem da precisão 

da contagem de nemátodos foram efectuados por Penas et al. (2002). 

 

 

3.1.1.2 - Distribuição no Hospedeiro 

 

Para melhor compreensão do processo de entrada e de dispersão do nemátodo no 

hospedeiro, a madeira das árvores das parcelas, que de algum modo apresentaram 

alterações fisiológicas/ fenológicas, foram intensamente amostradas e o despiste da 

presença do nemátodo foi sempre efectuado pelo método adaptado do funil de Bearman. 
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• Na parte aérea 

Entre os meses de Novembro e Dezembro de cada ano de estudo (2001 a 2006), 

todos os pinheiros mortos ou sintomáticos das parcelas foram cortados. Efectuou-se a 

confirmação da altura total e da altura de inserção dos primeiros ramos vivos, 

considerando-se deste modo duas secções do tronco: abaixo da copa e ao nível da copa. 

Cada uma das secções foi subdividida em três partes, tendo assim sido obtidas seis 

amostras de madeira (discos com cerca de 5 cm de espessura), às várias alturas do tronco 

de pinheiro e ainda outra do cepo, junto ao solo. Adicionalmente foram amostrados alguns 

dos ramos mais grossos (sempre que a espessura na inserção no tronco era superior 10cm) 

que constituíram uma amostra composta única para extracção de nemátodos. 

Nas visitas posteriores às parcelas, até ao mês de Março, alguns pinheiros que 

evidenciaram sintomatologia tardia foram prontamente cortados e recolhidas amostras de 

madeira pelo mesmo procedimento acima descrito. 

Entre 2002 e 2004, o fluxo de resina foi também monitorizado em 26 árvores, com 

DAP superior a 20cm, localizadas nas imediações de cada uma das parcelas. Após ter-se 

detectado a paragem da produção de resina, estes pinheiros foram abatidos, no prazo 

máximo de uma semana, e foi aplicado o mesmo procedimento de amostragem da madeira 

para despiste do NMP. Foi também recolhida uma amostra de cada ramo que foi tratada 

isoladamente. Com este ensaio pretendeu-se avaliar a distribuição inicial do NMP ao longo 

do pinheiro e identificar o local onde terá ocorrido a infecção. 

Os discos de madeira recolhidos foram cortados em pequenos pedaços (cerca de 

1cm3) numa serra eléctrica de bancada, tendo o cuidado da amostra utilizada para a 

extracção de nemátodos abranger todas as profundidades do disco de madeira, uma vez que 

a distribuição dos nemátodos na madeira não é homogénea (Ichihara et al., 2000).  

 

• Nas raízes  

Para avaliar a dispersão de B. xylophilus nas raízes e a possibilidade de 

contaminação entre árvores próximas, foi seleccionado um cepo infectado (em que a 

extracção da amostra revelou uma densidade de 40 nemátodos por 10g de madeira), 

derivado da campanha de erradicação de Tróia em 2004, com 23cm de diâmetro 

(correspondendo a 12,5cm de DAP). 
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A totalidade das raízes, principal e secundárias, foi exposta, medida, cartografada, 

fotografada e foram divididas em secções com 50cm que foram utilizadas, alternadamente, 

para despiste da presença do nemátodo e para desenvolvimento das larvas de insectos, 

quando existentes. 

 

 

3.1.2 - Métodos para Avaliação Precoce da Doença 

 

3.1.2.1 - Indução do Fluxo Resina  

 

Nos anos de 2001 a 2004, nos meses de Abril a Setembro, para além da avaliação 

visual da copa dos pinheiros, o seu estado fisiológico foi igualmente acompanhado pela 

avaliação do fluxo de resina. A resinagem foi induzida mecanicamente por meio de uma 

incisão na casca e superfície do lenho, efectuada com o auxílio de um vazadouro metálico 

com 14mm de diâmetro. Nessa ligeira incisão foi preso um tubo de ensaio graduado de 

plástico para recolha da resina produzida durante 24 horas, segundo a metodologia 

proposta por Togashi (1988) e adoptando a classificação apresentada por Mamiya (1983) 

para quantificar a resina produzida (Fig. 14): (1) Sem fluxo; (2) Pouco fluxo (� 5ml); (3) 

Algum fluxo (> 6ml e �10ml); (4) Fluxo abundante (> 11ml) (Fig. 12).  

 
 
 
  

  

 

 

 

 

 
Figura 12 – Indução da resinagem efectuada em pinheiros bravos de duas parcelas para o 

acompanhamento da evolução da doença da murchidão dos pinheiros;  
(1) Incisão até à superfície do lenho com vazadouro de 14 mm de diâmetro;  
(2) Colocação do tubo de ensaio de plástico para recolha da resina exsudada;  
(3) Tubo colocado em pinheiro saudável repleto de resina. 
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Após a remoção dos tubos de ensaio as incisões provocadas no tronco foram 

imediatamente cobertas por uma película de cicatrizante plástico, Arbokol (Quelmer), de 

modo a minimizar possíveis efeitos secundários da aplicação da técnica, nomeadamente, a 

entrada de agentes nocivos. 

Na primeira vez, o procedimento foi testado em todas as árvores das parcelas mas 

rapidamente se chegou à conclusão de que o dano provocado por esta técnica nos pinheiros 

de menores dimensões causaria a seu enfraquecimento e possivelmente a morte. Assim, a 

calendarização foi apenas cumprida para os pinheiros com diâmetros do tronco a 1,30m de 

altura (DAP) superiores a 20cm. 

Foram realizadas Análises de Variância (ANOVA) utilizando o programa Statistica 

(versão 6.1 – Statsoft Inc., 2003) para avaliar se o intervalo de tempo entre a paragem na 

produção de resina e o surgimento dos sintomas (amarelecimento de, pelo menos, 25% da 

copa) diferiu entre as parcelas ou foi condicionado pela dimensão dos pinheiros (DAP), 

pelos diferentes anos em que decorreu o estudo ou pela causa de mortalidade (infecção 

pelo NMP ou outras causas). 

 

 

3.1.2.2 - Medição da Resistência Eléctrica do Lenho 

 

Entre os meses de Abril e Outubro de 2004 foi realizada quinzenalmente a medição 

da resistência eléctrica da madeira com um aparelho específico “conditiometer” em todos 

os pinheiros das parcelas, para detecção precoce da infecção pelo nemátodo através da 

avaliação da cavitação dos vasos xilémicos. 

O medidor estava ligado por um cabo flexível a um punho cilíndrico onde se 

encontravam fixos os eléctrodos constituídos por duas agulhas metálicas com 10cm de 

comprimento revestidas por material plástico isolador, ficando exposto apenas o último 

centímetro das extremidades afiladas para medição da resistência eléctrica do câmbio e 

restante sistema condutor das árvores. Estes eléctrodos foram inseridos nos troncos à altura 

do peito e efectuadas quatro medições por árvore (segundo a orientação dos pontos 

cardeais) (Fig. 13). A utilização de eléctrodos isolados é aconselhável para leituras em 

madeiras com superfícies de características diferentes (casca), potencialmente com maior 

teor de humidade (James, 1988).  
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As diferenças entre as principais variáveis foram avaliadas com o teste estatístico 

ANOVA simples: pontos cardeais das leituras (Norte, Este, Sul e Oeste), Local 

(Companhia das Lezírias e Tróia), dimensões dos pinheiros (classes DAP) e estado 

sanitário (saudáveis e afectados).   

As comparações temporais foram efectuadas tendo em conta as dimensões dos 

pinheiros, considerando-se para o efeito dois grupos de pinheiros saudáveis, com diâmetros 

inferiores ou superiores a 14cm, e os pinheiros que morreram durante o ensaio ou no final 

do ano, recorrendo ao teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov.  

 
 
3.1.2.3 - Medição do Fluxo de Seiva 

 

Para testar a hipótese de que a infecção por Bursaphelenchus xylophilus se 

manifesta pela interrupção ou redução abrupta do fluxo de seiva xilémico foram 

monitorizados seis pinheiros na parcela de Tróia durante os meses da Primavera e Verão de 

2004 e 2005. Estas árvores foram seleccionadas com base na probabilidade de virem a ser 

naturalmente infectadas pelo facto de se encontrarem próximas de árvores infectadas em 

anos anteriores e por serem representativas do povoamento (Granier et al., 2000). 

Figura 13 – Aparelho utilizado para 
medir a resistência eléctrica do 
lenho dos pinheiros bravos das 
parcelas. 
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As árvores escolhidas tinham diâmetros superiores a 20cm e uma zona do tronco à 

altura do peito, foi reduzida e homogeneizada a superfície em cerca de 30cm de extensão e 

perfurado em dois locais com uma broca de 2mm.  

Cada sensor para medição do fluxo de seiva era constituído por duas sondas 

inseridas radialmente no xilema (evitando-se zonas com calos de resina), em que a sonda 

superior foi aquecida e a inferior mantida à temperatura do lenho. Após colocação das 

sondas, essa zona do tronco foi isolada sucessivamente contra a intrusão de animais, a 

chuva e a radiação solar directa (Fig. 14a,b).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Instalação do ensaio de monitorização do fluxo de seiva em pinheiro bravo na 
parcela de Tróia durante os anos de 2004 e 2005; (a) esquema de colocação das 
sondas (Foto de E. Sousa); (b) aspecto final dos pinheiros com isolamento térmico 
e contra a chuva; (c) painel Solar. 

 
 

O índice do fluxo de seiva K foi calculado a partir das diferenças das temperaturas 

registadas pelas sondas e relacionado empiricamente com a velocidade média do fluxo de 

seiva (Perämäki et al., 2001). Os termopares das sondas de cada sensor foram conectados a 

um Data-Logger (Campbell Scientific) programado para registar as medições a cada dez 

minutos, obtendo-se directamente a diferença de temperatura entre ambas, para calcular a 

densidade do fluxo de seiva em momentos de fluxo positivo (∆T) e fluxo nulo (∆Tmax). 

Sonda aquecida 

Sonda referência 

b 

c 

a 
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O reduzido custo e o baixo consumo eléctrico (aspecto essencial em situações de 

ausência de energia eléctrica) contribuíram decisivamente para a opção por um painel solar 

fotovoltaico para o aquecimento das sondas superiores (Paço & Ferreira, 2004) (Fig.14c). 

 

 

3.2 - Interacção Insecto Vector – Hospedeiro 

 

O estudo da interacção entre M. galloprovincialis e o hospedeiro P. pinaster foi 

desenvolvido em duas partes experimentais. Na primeira procurou-se aprofundar o 

conhecimento quanto ao padrão de distribuição de distribuição deste insecto no hospedeiro 

e a interacção deste com as outras espécies de subcorticais e xilófagos, que se estabelece 

nos pinheiros mortos. Na segunda parte foi estudado o comportamento dispersivo de M. 

galloprovincialis no interior dos povoamentos de pinheiro bravo, factor condicionante do 

sucesso das operações de erradicação e vital para a compreensão do alastramento da 

doença. 

 

 

3.2.1 - Insectos Subcorticais e Xilófagos Associados ao Hospedeiro 

 

A abordagem das comunidades de insectos subcorticais e xilófagos associados aos 

pinheiros mortos na zona afectada da península de Setúbal foi condicionada pelas 

operações de erradicação do NMP, nomeadamente quanto ao abate das árvores apenas no 

Inverno seguinte e a não remoção do cepo e raízes.  

 

3.2.1.1 - Na Parte Aérea  

 

Os pinheiros que morreram nas parcelas de acompanhamento de Tróia e 

Companhia das Lezírias foram prospectados quanto à entomofauna subcortical aquando do 

seu abate. Foram também recolhidas amostras periódicas de insectos adultos de todas as 

espécies encontradas, para extracção de nemátodos. 

Os pinheiros que morreram nas parcelas de Tróia e da Companhia das Lezírias 

entre 2002 e 2007 foram abatidos no Inverno seguinte, seguindo a regulamentação das 
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operações de erradicação e o tronco e ramos destas árvores foram prospectados com a 

inventariação dos insectos subcorticais e xilófagos, assim como, alguns predadores. 

Na prospecção dos pinheiros mortos os troncos foram divididos em toros com um 

metro e os ramos agrupados de acordo com os nós de inserção. Cada segmento do tronco 

foi cuidadosamente descascado e registadas as espécies de insectos que o colonizavam, 

quer pela identificação directa ou o seu transporte para laboratório, onde concluíram o 

desenvolvimento permitindo deste modo a identificação dos estados adultos. 

Para a análise estatística foram consideradas as cinco classes de DAP e as seis 

secções do tronco de cada pinheiro (três até ao início da copa e outras três ao nível da 

copa) e calculada a percentagem de cada secção colonizada pelas diferentes espécies de 

insectos inventariadas. Foi efectuada a análise de variância não-paramétrica Kruskal-

Wallis para avaliar as diferentes preferências das espécies que colonizaram os pinheiros 

bravos mortos nas parcelas de estudo. 

 

3.2.1.2 - Nas Raízes 

 

Este estudo foi efectuado paralelamente com o da distribuição do NMP (ver cap. 

3.1.1.2) na península de Tróia entre os meses de Abril e Junho de 2004, tendo-se 

inventariado as espécies de insectos que as colonizavam em toda a sua extensão. Sempre 

que não foi possível a identificação imediata foi transportado material para o laboratório 

onde as larvas completaram o seu desenvolvimento e identificados os imagos.  

 

 

3.2.2 - Distribuição do Insecto Vector no Hospedeiro  

 

Para o estudo da distribuição de M. galloprovincialis no hospedeiro foi efectuada 

uma amostragem intensiva de seis pinheiros seleccionados pela presença de M. 

galloprovincialis (pelas galerias de alimentação e serrim característicos) na zona afectada, 

perto da Comporta, no início de 2005. As características dendrométricas dos pinheiros 

(DAP, altura total e altura da copa) foram medidas no terreno e as partes dos troncos com 

sinais da colonização pelo insecto vector foram cortadas em secções com um metro de 

comprimento e transportadas para o laboratório.  
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Já no laboratório, as secções foram medidas (comprimento, diâmetros de ambos os 

topos e espessuras da casca), descascadas, assinalados e contabilizados os orifícios ovais 

de entrada das galerias centrípetas e medida a sua localização relativamente à base da 

secção para posterior cálculo da sua altura real na árvore. Com base na localização das 

galerias centrípetas foram cortados pequenos segmentos, com uma serra de bancada, e as 

câmaras pupais abertas com um machado e faca. 

O material biológico encontrado (pré-pupas, pupas ou adultos) foi retirado para 

placas de Petri de poliestireno com 5cm de diâmetro, forradas com círculos de papel de 

filtro. As pré-pupas retiradas e não danificadas pelo método foram pesadas. Com esta 

informação procedeu-se ao mapeamento da colonização e à avaliação da dimensão das pré-

pupas relativamente à densidade de colonização. 

Foram também utilizados os resultados da prospecção dos pinheiros mortos nas 

parcelas de Tróia e Companhia das Lezírias, entre 2001 e 2007, com a avaliação da 

colonização no tronco e ramos dos pinheiros mortos nas parcelas. 

 

 

3.2.3 - Comportamento Dispersivo de Monochamus galloprovincialis 

 

Para a compreensão da expressão e distribuição espácio-temporal da doença da 

murchidão dos pinheiros, foi estudado o comportamento dispersivo do insecto vector num 

povoamento de pinheiro bravo, tendo permitido elaborar um modelo matemático preditivo. 

A validação consistiu na comparação das simulações produzidas para quatro anos (2001 a 

2004) com a evolução ocorrida na parcela de acompanhamento localizada na península de 

Tróia (case study – ver cap. 3.1). 

 

3.2.3.1 - Estudo Sobre a Dispersão de Monochamus galloprovincialis 

 

O estudo sobre a dispersão de M. galloprovincialis foi efectuado numa parcela 

quadrada com cerca de 56 metros de lado, correspondendo a uma área total de 0,31ha, num 

povoamento equiénio e homogéneo com uma idade média de sete anos, plantado num 

compasso regular de três por dois metros, numa zona plana da Companhia das Lezírias e 

circundado a Este e a Sul por montado de sobro (Quercus suber L.) (Fig. 15). Foi 

necessário efectuar a desmatação de arbustos (Cistus ladanifer L. e Reseda lutea L.) da 
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parcela, com motorroçadoras e enxadas, tendo sido deixados no terreno alguns sobreiros e 

catapereiros (Pyrus bourgueana Face) com porte arbóreo. Os 273 pinheiros foram 

georeferenciados com recurso a uma bússola e uma fita métrica e medidas as variáveis: 

altura total, altura da copa, diâmetro a 1,30m e distância entre árvores e entre copas . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Localização relativa da parcela de estudo onde decorreram os ensaios da dispersão 

e do povoamento adulto de Pinus pinaster onde foram colocadas as armadilhas com 
atraentes químicos para captura dos imagos de Monochamus galloprovincialis. 

 
 

A metodologia aplicada foi baseada na descrita por Shibata (1981; 1986), Adachi et 

al. (1990) e Togashi (1990), Hanks et al. (1998), Franklin et al. (2000) e Smith et al. 

(2001), com adaptações para o comportamento específico de M. galloprovincialis. 

Foram efectuados dois ensaios independentes durante o mês de Junho de 2005, de 

modo a coincidir com o período de maior actividade dos insectos no campo.  

No primeiro ensaio foram libertados 105 insectos (56 fêmeas e 49 machos) com um 

a cinco dias de idade, no dia 13 de Junho de 2005, tendo sido divididos por nove pinheiros 

no centro da parcela. Os insectos foram transportados do laboratório até ao campo em 

caixas de acrílico com 55cm x 35cm x 35cm, contendo no máximo 15 insectos e 

segmentos de ramos de pinheiro bravo recém-cortados sem agulhas, para se alimentarem 

até à sua largada.  

N 
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Montado 
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O segundo ensaio, iniciado no dia 28 de Junho de 2005 envolveu a libertação de 73 

insectos (30 fêmeas e 43 machos) em seis pinheiros. Estes insectos permaneceram numa 

câmara climatizada de 21m3 (2,60m x 2,50m x 3,24m), à temperatura de 22±1 ºC, com um 

fotoperíodo normalizado de acordo com o real, até perfazerem nove a 12 dias de idade, 

dispondo de ramos de pinheiro bravo frescos para se alimentar. Deste modo, possibilitou-

se o desenvolvimento muscular e sexual dos insectos e ao fim desse tempo foram 

recolhidos, marcados e colocados nas caixas de acrílico para transporte até à parcela, tal 

como no ensaio anterior. 

Os insectos utilizados em ambos os ensaios foram obtidos em laboratório a partir de 

madeira infestada recolhida na zona afectada, tendo sido retiradas as larvas no último 

estádio que se encontravam garantidamente isentas de nemátodo, porque o nemátodo 

apenas se transfere da madeira para o adulto teneral.  

A marcação dos insectos foi efectuada com verniz colorido e segundo um código 

individual para machos e fêmeas com base em todas as combinações possíveis de cinco 

posições, quatro nos élitros e uma no pronotum (Fig. 16a). A mesma combinação foi usada 

em machos e fêmeas dado que o dimorfismo sexual através das antenas é facilmente 

perceptível e inequívoco. 

A técnica de largada dos insectos marcados consistiu na sua colocação sobre o 

tronco das árvores próximo do centro geográfico da parcela, na parte central da copa, 

limitando ao máximo o seu manuseamento. O número de árvores utilizadas para este fim 

esteve relacionado com o número de insectos a libertar, de modo a evitar densidades 

elevadas sobre o mesmo hospedeiro.  

As recapturas foram efectuadas três dias após a largada, no primeiro ensaio, e no 

segundo ensaio após 1, 3, 7, 14, 21 e 28 e 35 dias.  

A prospecção da parcela iniciou-se sempre pelos pinheiros onde foram colocados 

os exemplares marcados, junto do ponto central, com a avaliação cuidada do tronco e dos 

ramos da copa (Fig. 16b) e nas árvores de maiores dimensões foi necessária a utilização de 

um escadote para a procura de insectos ao nível da parte superior da copa (Fig. 16c).  

Após a avaliação visual foram colocadas duas faixas de pano branco com 5m x 

2,5m uma de cada lado do tronco, ao longo da linha de plantação e sobrepostas (Fig. 16c) e 

para provocar a queda dos insectos, eventualmente não detectados, sobre o pano abanou-se 
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a bicada da árvore e, simultaneamente, aplicou-se da técnica das batidas com uma vara 

PVC de 2m de comprimento (Fig. 16d). 

Os exemplares deste modo recuperados foram registados com anotação do seu sexo 

e do código de cores e ainda identificada a árvore onde foi encontrado. Posteriormente, o 

insecto foi recolocado no tronco da mesma árvore e, no caso de várias recapturas, os 

exemplares foram recolocados em posições distanciadas. 
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Figura 16 – Exemplar de Monochamus galloprovincialis com posições da marcação para o ensaio 
sobre a dispersão (a) (foto cedida por P. Costa) e metodologia utilizada na recaptura dos 
insectos: árvore central (b) colocação do lençol e escadote (c), prospecção visual e 
aplicação da técnica das batidas nos ramos (d) (fotos cedidas por P. Dores). 

 
 

O efeito do sexo e da dimensão dos insectos nas distâncias percorridas, foi 

avaliado, com recurso a uma ANOVA simples, tendo sido também considerados os 

insectos que permaneceram no mesmo pinheiro entre recapturas. 
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Para estudar a influência do vento no comportamento em voo recorremos à 

estatística descritiva circular (Zar, 1984). Neste procedimento foram excluídos os 

percursos registados entre as árvores da mesma linha devido à probabilidade dos insectos 

terem percorrido a distância pelas copas que se encontravam juntas ou cujo intervalo era 

muito reduzido. Nas situações particulares em que ocorreram falhas na sequência temporal 

de recapturas foi considerado um percurso único entre as árvores onde o insecto 

encontrado, considerando-se que no resto do tempo esteve parado numa das árvores onde 

não foi detectado. 

Para determinar quais os factores que parecem condicionar o voo do insecto (Y), 

foi utilizada a análise discriminante pelo método progressivo “Forward”, para obtenção de 

uma regressão polinomial que represente de forma parcimoniosa as diferenças (Zar, 1984): 

YA = �0 + � 1 X 1 + � 2 X 2 + � 3 X 3 + � 4 X 4 + � 4 X 5 +……. + � K XK 

 

Foram utilizadas 25 variáveis: duas variáveis relacionadas com os insectos 

libertados (comprimento do élitro e peso), sete variáveis climáticas (velocidade e direcção 

do vento, temperaturas do ar mínima, média e máxima, humidade relativa e pressão 

atmosférica), 12 variáveis dendrométricas dos pinheiros (DAP, altura total, área e volume 

da copa dos pinheiros de origem e destino do voo e do mais próximo do ponto de início do 

voo), duas variáveis relacionadas com as distâncias entre os pinheiros e duas variáveis da 

proximidade do povoamento adulto que se perfilava a sudoeste (direcção e distância).   

Para cada dia em análise foi calculado o ângulo médio da direcção do vento e dos 

voos registados. Foram considerados os registos diários para as 0 horas, 6 horas e 18 horas 

sendo o registo para as 12 horas eliminado, devido ao comportamento crepuscular do 

insecto. O intervalo de tempo para recolha dos dados teve início desde as 18 horas do dia 

da largada, até às 6 horas de cada dia em que foi efectuada a recaptura. Os dados 

climáticos utilizados foram cedidos pela Base Aérea nº6 de Figo Maduro, localizada no 

Montijo, na margem sul do rio Tejo, a poucos quilómetros do local onde decorreu o ensaio. 

Uma segunda análise efectuada ao comportamento em voo de M. galloprovincialis 

no interior do povoamento procurou avaliar quais são os principais factores que 

condicionam a escolha da árvore hospedeira para pousar, ou seja, a decisão de terminar o 

voo. Para tal, foi pressuposto que a percepção visual do insecto em voo está limitada, no 
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plano horizontal, a um ângulo de 45º para cada lado da direcção do voo (Schilstra, 1999). 

Foi realizada uma ANOVA múltipla comparando as características dendrométricas dos 

pinheiros escolhidos (para inicio e fim do voo) com os existentes ao longo dos percursos 

efectuados, dentro do campo visual do insecto. 

Para todos os tratamentos estatísticos descritos foi utilizado programa Statistica 

(versão 6.1 – Statsoft Inc., 2003). 

 

 

3.2.3.2 - Estimativas Populacionais de Monochamus galloprovincialis em 
Tróia 

 

Nos anos de 2001 a 2003 foram realizados ensaios durante o mês de Agosto, na 

proximidade da parcela de acompanhamento da península de Tróia, para a obtenção de 

estimativas das populações de M. galloprovincialis com base no método de marcação/ 

largada/ recaptura.  

Os insectos libertados em todos os ensaios foram obtidos em laboratório, pelo 

procedimento anteriormente descrito (ver cap. 3.2.3.1) e tinham diferentes idades, desde 

recém-emergidos (1-4 dias) a outros com cerca de três semanas, em pleno período de pasto 

de maturação, tendo estes sido mantidos em laboratório com raminhos verdes de pinheiro 

bravo para alimentação. Antes de serem transportados para o campo foram marcados com 

códigos relacionados com a sua idade à data da largada. 

O ponto de largada estava localizado no centro de quatro circunferências 

concêntricas com 50m, 100m, 200m e 400m de raio, definidas pelas armadilhas com 

aguarrás e etanol como atraentes químicos (atraentes básicos pois o primeiro é composto 

pelos terpenos aromáticos da resina do pinheiro bravo e o etanol é libertado em maiores 

quantidades pelas árvores em declínio). Na primeira distância foram colocadas duas 

armadilhas segundo as orientações Norte e Sul; na segunda circunferência foram colocadas 

quatro armadilhas nos quatro pontos cardeais e oito armadilhas nas restantes distâncias 

(Fig. 17). As armadilhas foram visitadas semanalmente retirando-se os insectos capturados 

e procedeu-se à renovação dos atraentes.  
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A estimativa populacional foi efectuada pela aplicação do índice de Lincoln que 

pressupõe a existência de um único momento de libertação de r insectos marcados onde se 

pretende efectuar a estimativa e as visitas posteriores permitem a captura aleatória de n 

exemplares dos quais m se encontram marcados (Rodrigues, 1993). 

A estimativa da população N resulta da proporção do número de indivíduos 

recapturados relativamente aos inicialmente marcados ser a mesma dos exemplares 

capturados sem marcação relativamente à população total da área em que decorre o ensaio 

(Southwood, 1978). Sempre que as recapturas foram inferiores a 10 exemplares marcados, 

os cálculos das estimativas populacionais realizou-se após a adição de uma unidade ao 

valor das capturas (n) e das recapturas (m) (Bailey, 1951 in Begon, 1979). 

 
    N =  
 

 

3.2.3.3 - Modelo Processual para Descrição da Doença da Murchidão dos 
Pinheiros  

 

Foi desenvolvido um modelo misto baseado nas características das árvores 

hospedeiras, no comportamento individual de M. galloprovincialis (Individual Based 

Model) e na sua interacção através dos processos bio-ecológicos definidos na relação 

r . (n+1) 
(m+1) 

50m 

100m 

200m 

400m 

Figura 17 – Esquema de colocação das 
armadilhas para os ensaios 
realizados para a obtenção de 
estimativas populacionais de 
Monochamus galloprovincialis 
pelo método de marcação- largada- 
recaptura de insectos marcados;   
L - local central da largada. 
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forética (Process Based Model). Deste modo, foi possível descrever o comportamento de 

cada insecto vector no interior do povoamento, simular a sua movimentação e, 

consequentemente, a expansão da doença, de acordo com a localização e características de 

cada árvore hospedeira existente nesse povoamento. O fluxograma da figura 18 representa 

a estrutura do programa. 

O modelo foi construído com base nos dados do ensaio da movimentação do 

insecto vector utilizando a distribuição espacial dos pinheiros da parcela onde decorreu o 

ensaio e as movimentações observadas entre as árvores. Foi assim simulada a selecção dos 

locais de paragem para pasto com a infecção do novo hospedeiro, tendo o programa 

fornecido uma simulação diária da localização dos insectos para possibilitar a comparação 

com os resultados obtidos no ensaio da movimentação do insecto vector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 – Fluxograma do Modelo para simulação da dispersão de Bursaphelenchus 

xylophilus, baseado na estrutura dos povoamentos e no comportamento dispersivo do 
insecto vector, Monochamus galloprovincialis. 
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Os parâmetros biológicos de M. galloprovincialis considerados no modelo foram 

obtidos do trabalho realizado em Portugal, pela Estação Florestal Nacional (Naves, 2007), 

e as taxas de contaminação por B. xylophilus foram determinadas com base nas 

prospecções dos exemplares capturados na Zona Afectada pelo PROLUNP, durante os 

anos de 2001 a 2003. 

O modelo desenvolvido foi escrito na linguagem C++ e composto por vários 

módulos (processos) interactuantes responsáveis pelos cálculos e simulações de cada uma 

das variáveis (hospedeiro, vector, nemátodo e clima) numa base diária iniciando-se as 

simulações no dia um de Janeiro e finalizando no dia 31 de Dezembro (Fig. 19). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Fluxograma hierárquico do modelo processual “Process Model” elaborado para 

simular a evolução da Doença da Murchidão dos Pinheiros causada por 
Bursaphelenchus xylophilus em função do comportamento dispersivo do insecto vector 
em Portugal, Monochamus galloprovincialis (Baseado em Clark & Gelfand, 2006).  
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O modelo comporta um programa de gestão e coordenação (Header file) e sete 

outros programas principais: 

1. Módulo gerador e gestor da matriz (Latice.cpp); 

2. Módulo gestor das propriedades de cada variável (XXXproperty.cpp); 

3. Módulo gestor dos ficheiros com a informação sobre as variáveis, input files 

(datamanager.cpp); 

4. Módulo de previsão do comportamento do insecto vector (vector.cpp), que 

contém toda a programação necessária para descrição do voo, dos períodos de 

alimentação, da transmissão do nemátodo, etc.; 

5. Módulo de gestão do povoamento (host.cpp), que determina a atractibilidade, o 

número de nemátodos introduzidos e desenvolvimento de sintomas;  

6. Módulo de gestão do comportamento do nemátodo B. xylophilus (pathogen.cpp). 

 

• O Hospedeiro vegetal - Pinus pinaster. 

O modelo foi elaborado com base na distribuição dos pinheiros na parcela utilizada 

no ensaio realizado sobre o comportamento dispersivo de M. galloprovincialis (ver cap. 

4.2.3.1) e para a validação recorreu-se à parcela de acompanhamento da repartição 

espácio-temporal da doença da murchidão dos pinheiros, na península de Tróia (ver cap. 

4.1).  

Cada hospedeiro está caracterizado pelas variáveis dendrométricas, altura total, 

dimensão da copa (área projectada no solo), diâmetro do tronco a 1,30m e localização 

(x,y). A colocação dos pinheiros na matriz do modelo respeitou as distâncias reais da 

parcela de Tróia e a dimensão das copas pelo que algumas quadrículas da matriz foram 

ocupadas por mais do que um pinheiro. Sempre que tal sucedeu o modelo pressupõe que a 

árvore de maiores dimensões prevalece, ignorando as restantes, até à sua morte.  

Em cada acção do modelo, que equivale a um dia, é calculada a atractibilidade de 

cada árvore da parcela baseada na altura, dimensão da copa e fase de desenvolvimento de 

sintomas da infecção por B. xylophilus, factores que o modelo pressupõe como 

determinantes para a quantidade de voláteis emitidos e visibilidade para o insecto vector, 

calculando, deste modo, a atractibilidade de cada célula da matriz. 
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• O Nemátodo - Bursaphelenchus xylophilus 

O número de nemátodos transportados pelos insectos recém-emergidos é atribuído 

aleatoriamente, dentro dos valores obtidos das amostragens efectuadas em cada ano aos 

insectos capturados nas armadilhas instaladas na zona afectada pelo PROLUNP e as curvas 

de transmissão para o hospedeiro são de acordo com o descrito por Naves et al. (2006a).  

 

• O Insecto vector - Monochamus galloprovincialis 

O modelo considera uma fase inicial de dispersão com 10 dias de duração, durante 

a qual o insecto vector, logo após emergir, inicia um voo sem responder aos estímulos do 

hospedeiro, parando apenas para repousar. Esta fase prolonga-se até ao começo do período 

de pasto de maturação em que procura hospedeiros saudáveis para se alimentar 

permanecendo no mesmo pinheiro entre um e quatro dias (dependendo da dimensão). É 

nesta fase, com duração de duas semanas, que ocorre a transmissão dos nemátodos para o 

hospedeiro vegetal.  

A taxa de infecção de M. galloprovincialis e o número de nemátodos transportados 

foi determinado de acordo com os valores das prospecções realizadas aos exemplares 

capturados na rede de armadilhagem do PROLUNP, em toda a área afectada, nos vários 

anos da simulação. 

Uma vez concluída a maturação sexual, o modelo pressupõe que o acasalamento 

possa ocorrer durante o pasto. Depois de acasalar, a fêmea coloca entre dois e dez ovos no 

tronco do pinheiro enfraquecido e desloca-se na procura de outro hospedeiro favorável, 

para continuar a postura até atingir o máximo de 50 ovos. O macho permanece mais tempo 

no mesmo hospedeiro (dois a quatro dias) esperando por fêmeas.  

O modelo atribui a cada insecto um dia de aparecimento e outro de 

desaparecimento da matriz (por morte ou emigração), sendo a duração máxima da 

permanência correspondente à longevidade natural (cerca de 45 dias).  
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• Pressupostos do voo de Monochamus galloprovincialis 

O modelo possui uma matriz estrutural base onde são atribuídas coordenadas a 

todos os hospedeiros (árvores) e insectos vector. Assim, cada unidade da matriz 

corresponde à área de um metro quadrado e contém informação quanto à existência de 

hospedeiro, à dimensão da copa do hospedeiro e à atracção exercida sobre o vector. Cada 

ponto da matriz é rodeado por outras oito células onde o vector se pode movimentar. O 

limite da matriz está conectado ao exterior e, uma vez que o vector alcance as células que 

constituem o limite é considerado que emigra e não se prevendo o seu regresso. 

O voo de M. galloprovincialis é descrito por um sistema de coordenadas 

tridimensional (eixos X, Y e Z, sendo o último a altura do voo) iniciando numa de oito 

direcções possíveis (de acordo com a estrutura da matriz) podendo o insecto optar por uma 

de três células que se encontram na direcção assumida (Fig. 20a). Se essas três células 

apresentarem igual atracção ou esta for nula, então o insecto tem igual probabilidade de 

escolher uma direcção (seguir em frente, virar à direita ou para a direita), caso uma dessas 

células exerça maior atracção (por conter um pinheiro), então será para ela que 

direccionará o seu voo (Fig. 20b). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figura 20 – Esquema representativo das opções da movimentação de Monochamus 

galloprovincialis na matriz do programa: a) sem preferência; b) com preferência por 
célula que contêm maior atractibilidade conferida pela presença de um hospedeiro. 

 
 

Considerou-se que os insectos iniciam o seu voo à altura da copa (altura de voo) e 

que a altura de início de voo é determinada de acordo com as características da copa da 

árvore e pelo tempo de permanência do insecto; caso a árvore seja pequena e a copa 

apresente um volume reduzido então assume-se que o insecto consegue sempre atingir o 

a b 
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topo da copa, pelo que a altura para iniciar o voo será igual à altura total da árvore. No 

caso de árvores de maiores dimensões e/ou com a copa volumosa, então o insecto pode 

subir até ao topo de um ramo lateral, nunca alcançando a bicada; assim a altura de início de 

voo será entre metade da altura da copa e a altura total da árvore (quanto mais volumosa a 

copa menos insectos atingem a bicada). 

Os adultos de M. galloprovincialis voam ao nível da copa dos pinheiros, 

paralelamente ao solo e a altura de voo decresce a uma taxa fixa (cansaço), associada à 

idade do insecto e extensão do voo, até que encontre um hospedeiro sendo, então, 

equacionada a possibilidade de terminar o voo e pousar. Se a árvore encontrada for maior 

do que a altura do voo o insecto pousa. Uma vez na árvore, o insecto permanece entre zero 

e quatro dias, dependendo da sua dimensão. Em povoamentos mistos e caso se trate de 

uma árvore não hospedeira, considera-se que o insecto pousou acidentalmente ou por 

cansaço e reiniciará o seu voo no mesmo dia. Após efectuado o pasto, cada insecto sobe 

para o topo da copa do pinheiro para iniciar novo voo, a uma altura que depende da altura 

da árvore onde se encontra e numa direcção definida aleatoriamente. 

 

• Validação do modelo 

O desempenho do modelo foi validado com os dados da parcela de 

acompanhamento de Tróia, através da confrontação das simulações para cada ano (2001 a 

2004) com as mortalidades e infecções ocorridas. A utilização da informação de apenas 

três anos está relacionada com o facto da mortalidade associada a infecções por B. 

xylophilus observada nos anos posteriores ter sido muito reduzida e já em 2004 apenas 

morreu um pinheiro infectado. Para efeitos da validação assumiu-se que o nemátodo da 

madeira do pinheiro foi o responsável pela mortalidade observada na parcela, sempre que 

as amostras de madeira foram positivas. O modelo produziu 2000 simulações para cada 

ano resultando em duas listagens relacionadas com cada pinheiro saudável da parcela, 

relativamente ao número total de visitas de M. galloprovincialis e ao número de B. 

xylophilus transmitidos ao hospedeiro (probabilidade de infecção e morte). 

Para aplicação da análise estatística, as variáveis produzidas pelo modelo foram 

transformadas em percentagens relativamente à árvore hospedeira com valores mais 

elevados (ranks) e estabelecida uma correlação não paramétrica do coeficiente de 

Spearman com a mortalidade observada (pinheiro morto com NMP= 1, restantes= 0).  
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3.3 - Avaliação e Desenvolvimento de Meios de Luta 

 

3.3.1 - Ao Nível do Hospedeiro (case study – Erradicação em Tróia) 

  

As operações de limitação da doença da murchidão dos pinheiros na península de 

Tróia foram iniciadas em finais de 2000, tendo-se realizado anualmente, até 2007. A 

erradicação envolve a inventariação e marcação dos pinheiros mortos ou com sintomas da 

doença (Outubro - Novembro) tendo, para o efeito, sido adoptadas as fichas de 

recenseamento dos pinheiros a erradicar do PROLUNP (Fig. 21), onde consta a fotografia 

aérea e uma tabela para colocar a informação relacionada com cada pinheiro marcado: 

localização (quadrícula da fotografia) e características dendrométricas (DAP e altura total). 

Posteriormente, com base nos resultados da prospecção, foi efectuado o abate das árvores 

marcadas e também de todas aquelas que entretanto desenvolveram sintomas. O corte foi 

obrigatoriamente concluído até ao mês de Abril, antes do início do período de voo de M. 

galloprovincialis (Fig. 22).  

As densidades iniciais de pinheiro bravo foram estimadas para toda a península 

com base nas fotografias aéreas e aferidas no campo. A aferição foi efectuada nas 

quadrículas em que, após as operações de erradicação de 2005 e 2006, a estimativa foi 

inferior a 40 pinheiros vivos (n= 15 quadrículas) e noutras seleccionadas aleatoriamente 

(n= 36). A metodologia consistiu na contagem e medição (DAP) dos pinheiros vivos e 

também na contagem e medição dos diâmetros dos cepos dos pinheiros cortados, ambos 

contidos no interior de um círculo com 20m de raio, ou em todo o hectare definido pela 

quadrícula, sempre que existiam menos de 100 pinheiros.  

A extrapolação do DAP dos pinheiros cortados foi efectuada com o auxílio da 

equação de regressão ajustada aos valores de DAP e diâmetro do cepo, de uma amostra 

aleatória de 182 pinheiros, recolhida nas várias zonas da península.   

Em dois momentos intermédios do acompanhamento da mortalidade (2003 e 2006) 

foram recolhidas amostras de madeira para despiste de B. xylophilus de pinheiros 

seleccionados aleatoriamente aquando do seu abate durante o processo de erradicação, para 

avaliação da mortalidade associada às infecções por NMP. A amostra de madeira consistiu 

num disco do tronco ao nível do primeiro terço da copa, para maximizar a probabilidade de 

detecção do nemátodo. 
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Figura 21 – Ficha de recenseamento dos pinheiros mortos ou com sintomatologia associada à 

doença da murchidão dos pinheiros, utilizada nas campanhas de erradicação da 
península de Tróia entre 2000/2001 e 2006/2007. 
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Figura 22 – Processo de abate dos 
pinheiros mortos ou com sintomas 
da presença de Bursaphelenchus 
xylophilus na península de Tróia.  
a) Abate das árvores marcadas ou 
sintomáticas; b) Processamento 
das árvores com toragem e 
desrrama; c) Remoção do 
povoamento de todo o material das 
árvores cortadas. 

c 
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Finalmente, foi analisada a evolução da mortalidade em relação aos objectivos de 

gestão subjacentes a áreas específicas da península de Tróia: o campo de Golfe e o pinhal 

propriedade do grupo Pestana. 

 

 

3.3.2 - Ao Nível do Insecto Vector (Armadilhas e Atraentes) 

 

O estudo para o desenvolvimento do conjunto armadilha-atraente químico mais 

eficaz para a captura de M. galloprovincialis envolveu a realização de vários ensaios, 

durante os anos de 2002 a 2006, de acordo com o fluxograma da figura 23. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 – Fluxograma representando os oito ensaios realizados para a definição do conjunto 

armadilha-atraente químico mais eficaz na captura de Monochamus galloprovincialis. 
Cada caixa retrata um ensaio independente, onde foram testadas as variáveis referidas. 

 
 
Todos os ensaios ocorreram nos meses de Junho a Setembro, de forma a coincidir 

com maior número de M. galloprovincialis em voo nos povoamentos. Semanalmente 

procedeu-se à recolha dos exemplares de M. galloprovincialis e das outras espécies de 

subcorticais e xilófagos capturados nas armadilhas e também à verificação doa atraentes, 

procedendo-se à sua renovação, quando necessário.  

Armadilhas  Atraentes 

2002 

2004 

2006 

(a) Painéis 
cruzados e 3 novas 

2 Feromonas de escolitídeos e 
mistura japonesa de aleloquímicos 

2005 

(a) 3 Variantes de 
painéis cruzados 

(b) 4 Combinações 
de aleloquímicos 

(b) 2 Feromonas 
de escolitídeos 

 4 Armadilhas 3 Aleloquímicos 

(c) Aleloquímicos 
e nova feromona 
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De um modo geral o atraente e/ou armadilha que apresentou melhores resultados 

num ensaio voltou a ser utilizado no ensaio seguinte, em confronto com novas hipóteses. 

Os ensaios de 2001 e 2002 foram realizados na península de Tróia, mas a aplicação 

de medidas para a limitação da doença, desde 2000, resultaram no decréscimo acentuado 

das populações de M. galloprovincialis. Assim, a partir de 2004 os ensaios passaram a ser 

realizados nas proximidades da Comporta, cerca de 15km mais a Sul, ainda na zona 

afectada. 

No quadro VI, pode-se encontrar a listagem dos diferentes atraentes e armadilhas 

testados em cada ensaio. 

 

• Atraentes testados 

Nos ensaios iniciais, considerando que M. galloprovincialis é um insecto xilófago 

secundário, procurou-se estudar o comportamento olfactivo relativamente aos odores 

emitidos pelo hospedeiro vegetal (aleloquímicos e etanol). Posteriormente, foram 

ensaiadas misturas vendidas comercialmente, noutros países (Japão e Áustria), para a 

captura do género Monochamus e diversas feromonas de escolitídeos, importantes insectos 

primários da comunidade subcortical do pinheiro bravo em Portugal, nomeadamente 

ipsenol e ipsdienol de I. sexdentatus e metil-butenol de O. erosus (ver cap. 4.2.2.1).  

 

• Armadilhas testadas 

Os diversos tipos de armadilhas testados foram, numa primeira fase, construídas 

com base na bibliografia disponível sobre armadilhas utilizadas na captura de insectos 

xilófagos e subcorticais florestais e, posteriormente, procedeu-se à aquisição de modelos 

comercializados internacionalmente.  

Todas as armadilhas foram suspensas por cordas, em ramos do terço inferior da 

copa dos pinheiros, com o objectivo de maximizar as capturas por posicionar as armadilhas 

ao nível da região do tronco do hospedeiro preferencialmente escolhida para a colonização 

por M. galloprovincialis e, consequentemente, à altura do voo (ver cap. 4.2.1 e 4.2.3.1).  
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Quadro VI – Tipo e quantidade de armadilhas e respectivos atraentes utilizados nos ensaios para a 
captura de Monochamus galloprovincialis. 

 

 Armadilhas 
Data/  
Atraente 

Multifunil 
1 

Tubo 
vertical 

Paineis 
cruzados 

transparentes 

Paineis 
cruzados 

negros 

Paineis 
cruzados 

perfil 
Japonesa Collosus 

Multifunil 
2 

2002 (20 Jun-10 Set)         
Etanol(2) 3 3 3      
�-pineno(3) 3 3 3      
�-pineno(3)+etanol(2) 3 3 3      
Aguarrás(4) 3 3 3      
Aguarrás(4)+etanol(2) 3 3 3      
Resina(5) 3 3 3      
Resina(5)+etanol(2) 3 3 3      
Testemunha 3 3 3      

2004a (25 Jun-8 Out)         
Aguarrás(4)+etanol(2) 4  4 4 4    

2004b (9 Jul-3 Set)         
Aguarrás(4)+etanol(2)   16      

2005a (7 Jul-14 Out)         
Aguarrás(4)+etanol(2)   4   4 4 4 

2005b (9 Jul-3 Set)         
Aguarrás(4)+etanol(6)   4      
Aguarrás(4)+etanol(6)+ 
Ipsenol(7)   4      
Aguarrás(4)+etanol(6)+ 
Ipsdienol(8)   4      
Aguarrás(4)+etanol(6)+ 
Ipsenol(7)+Ipsdienol(8)   4      

2005c (29 Jul-14 Out)         
Aguarrás(4)+etanol(6)   3      
Aguarrás(4)+etanol(6)+ 
Verbenona(9)   3      
Mistura japonesa(10)+etanol(6)     3         

2006 (10 Jul-19 Set)         
Aguarrás(4)+etanol(6)   5      
Mistura japonesa (10)+ etanol(6)     5         
Aguarrás(4)+etanol(6)+         
mistura austríaca(11)   5      
Aguarrás(4)+etanol(6)+ 
Ipsenol(7)+Ipsdienol(8)   5      
Aguarrás(4)+etanol(6)+      
Metil-butenol(12)   5      

 

(1) 78% �-pineno, 17% �-pineno, 5% limoneno (Resipez Lda.), em copos com 20ml. 
(2) Etanol absoluto 99% (Panreac), em dois tubos de ensaio com 10ml cada, tapado e com seis orifícios junto da tampa. 
(3) �-pineno 99,9% (Fluka, Chemika), em dois tubos de ensaio com 10ml cada, tapado e com seis orifícios junto da tampa. 
(4) 82% �-pineno, 15% �-pineno, 1% limoneno, 1% canfeno (Prorresina), em copos com 20ml (2002); em copos de 100ml (após 2002). 
(5) Resina recolhida de pinheiros aleatórios próximos das parcelas, durante as 24h antes da renovação, através de incisões no tronco. 
(6) Etanol UHR (Pherotech Inc., Canadá). 
(7) Ipsenol bubble cap (Pherotech Inc., Canadá). 
(8) Ipsdienol bubble cap (Pherotech Inc., Canadá). 
(9) Verbenona bubble cap (Pherotech Inc., Canadá). 
(10) 97% �-pineno+ 2% �-pineno+ 1% canfeno (Sakei Chemical Co., Japão) (cedido por K. Nakamura). 
(11) 99% �-pineno+1% canfeno (Firma Witasek, Áustria) (cedido por C. Tomiczek). 
(12) Metil-butenol (Pherotech Inc., Canadá). 
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A armadilha de multifunil 1, utilizada de 2001 a 2004, foi construída com base na 

armadilha descrita por Lindgren (1983). Era constituída por nove funis de plástico verde 

alinhados, com a extremidade mais fina cortada, medindo cada um 16cm de altura e 20cm 

de diâmetro. No último funil foi colado um frasco de plástico com 50cl de capacidade, com 

uma pastilha insecticida no seu interior, para recolha e retenção dos insectos capturados 

(Fig. 24a). 

A armadilha de tubo vertical foi baseada na armadilha denominada Stove-pipe por 

Fatzinger (1985). Consistia num tubo de PVC preto com 80cm de altura e 15cm de 

diâmetro, ao qual se fizeram dois anéis de perfurações localizados a 25cm de cada 

extremidade, para ajudar a dispersão dos atraentes colocados no seu interior. O tubo foi 

aparafusado a uma tampa preta de balde do lixo invertida e o conjunto foi coberto por cola 

entomológica Temocid (Quelmer). Para prevenir a captura indesejada de aves e morcegos 

colocou-se um cilindro de rede metálica de galinheiro com 5cm de malha, a toda a altura 

do tubo e fixa à bordadura da tampa (Fig. 24b). 

A armadilha de painéis cruzados transparente teve por modelos a armadilha 

“Cross-vane” descrita por Wilkening et al. (1981) e a utilizada comercialmente no Japão 

para captura de M. alternatus (Nakamura et al., 1999). A armadilha era formada por duas 

placas de acrílico transparente, com 30cm de lado e 40cm de altura, encaixadas 

perpendicularmente por entalhes de 15cm. Sob esta estrutura foi preso um funil com 32cm 

de diâmetro, que conduzia os insectos interceptados para o frasco de plástico com 50dl de 

capacidade, fixo na sua extremidade, e que continha uma pastilha insecticida (Fig. 24c). 

As variantes da armadilha de painéis cruzados totalmente negros, para simular a 

armadilha descrita por McIntosh et al. (2001) (Fig. 24d), e com perfil vertical negro 

central ocupando 1/3 da área (Not & Groot, 2001), foram feitas com a colocação de 

película plástica adesiva na armadilha de painéis cruzados transparentes (Fig. 24e). 

A armadilha de painéis cruzados Japonesa (comercializada por Sakei Chemical Co. 

e cedida por K. Nakamura) era totalmente construída em PVC negro e consistia num 

conjunto de quatro painéis cruzados quadrados com 20cm de lado, sob os quais estava 

colocado um recipiente com água e detergente, para recolher os insectos interceptados. Os 

painéis apresentam uma abertura na zona média superior para colocação dos contentores 

com os atractivos (mistura de voláteis terpénicos e etanol) sobrepostos (Fig. 24f). 
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Figura 24 – Armadilhas testadas nos ensaios para a captura de Monochamus galloprovincialis: 
(a) multifunil 1; (b) tubo vertical; (c) painéis cruzados transparentes; (d) painéis 
cruzados negros; (e) painéis cruzados com perfil; (f) painéis cruzados Japonesa; (g) tipo 
collosus; (h) multifunil 2 (Fotos com diferentes escalas). 
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A armadilha tipo Collosus foi construída com painéis cruzados longos de PVC negro 

(110cm), colocados sobre um funil de 32cm de diâmetro, com um copo para recolha das 

capturas, tendo sido adaptada do modelo comercializado com o mesmo nome por 

Pherotech Inc. (Fig. 24g). O último tipo de armadilha testado foi a multifunil 2, 

constituída por 16 unidades e adquirida a Pherotech Inc. que a comercializa para a captura 

de insectos xilófagos e subcorticais (Fig. 24h). 

 
• Delineamentos experimentais 

O primeiro ensaio comparativo com armadilhas e atraentes, foi realizado em 2002, 

tendo sido testados três tipos armadilhas (multifunil, tubo vertical e painéis cruzados 

transparentes), sete combinações de três aleloquímicos (a resina, a aguarrás e �-pineno) e 

uma testemunha (armadilhas sem atraentes). Os três tipos de armadilhas foram dispostos 

em grupos, distando 50m entre elas e todas com o mesmo atraente químico, formando-se 

um bloco com oito grupos de armadilhas, onde foram colocados simultaneamente todas as 

combinações de atraentes. Semanalmente os atraentes foram substituídos por outro 

diferente, efectuando-se a rotação no sentido dos ponteiros do relógio (fig. 25), tendo o 

ensaio sido concluído ao fim de oito semanas, quando todas as oito combinações de 

atraentes já tinham sido testadas em todas as posições do bloco. A localização relativa dos 

atraentes for sorteada e para que houvesse repetições em cada momento de todos os 

arranjos armadilha/atraente, instalaram-se na península de Tróia três blocos. 

Nos ensaios realizados nos anos seguintes foram testadas armadilhas ou atraentes 

de modo isolado, pelo que foi adoptado o delineamento experimental do quadrado latino, 

com as armadilhas colocadas com 100m de distância entre si. De acordo com os 

pressupostos deste delineamento, em cada linha e cada coluna estiveram representadas 

todas as modalidades das variáveis em estudo, sem repetições.  

Em 2004 foram realizados dois ensaios com quadrado latino tendo no primeiro (a) 

sido comparadas três variantes da armadilha de painéis cruzados e a armadilha multifunil 

(todas com o atraente aguarrás e etanol) e no segundo (b), utilizaram-se 16 armadilhas de 

painéis cruzados transparentes com quatro combinações de aguarrás e etanol, misturados 

em três proporções diferentes (2:1, 1:2 e 1:1), em dois copos de plástico com 20ml por 

cada armadilha, ou em recipientes separados (copo de plástico aberto com 20ml com a 

aguarrás e dois tubos de ensaio tapados com 10ml com o etanol). 
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 23 Jul. 30 Jul 6 Agos. 13 Agos. 20 Agos. 27 Agos. 3 Set. 10 Set. 

a Aguarrás+ 
etanol 

Aguarrás Pineno+ 
etanol 

Testemunha Resina Resina+ 
etanol 

Etanol Pineno 

b Pineno 
Aguarrás+ 

etanol Aguarrás 
Pineno+ 
etanol Testemunha Resina 

Resina+ 
etanol Etanol 

c Etanol Pineno 
Aguarrás+ 

etanol Aguarrás 
Pineno+ 
etanol Testemunha Resina 

Resina+ 
etanol 

d 
Resina+ 
etanol Etanol Pineno 

Aguarrás+ 
etanol Aguarrás 

Pineno+ 
etanol Testemunha Resina 

e Resina 
Resina+ 
etanol Etanol Pineno 

Aguarrás+ 
etanol Aguarrás 

Pineno+ 
etanol Testemunha 

f Testemunha Resina 
Resina+ 
etanol Etanol Pineno 

Aguarrás+ 
etanol Aguarrás 

Pineno+ 
etanol 

g 
Pineno+ 
etanol Testemunha Resina 

Resina+ 
etanol Etanol Pineno 

Aguarrás+ 
etanol Aguarrás 

h Aguarrás 
Pineno+ 
etanol Testemunha Resina 

Resina+ 
etanol Etanol Pineno 

Aguarrás+ 
etanol 

 
Figura 25 – Delineamento experimental da disposição das armadilhas e atraentes químicos testados 

na captura de Monochamus galloprovincialis. As setas indicam o sentido de rotação 
semanal dos atraentes entre os blocos, de acordo com o quadro apresentado. 

 
 

No ensaio de painéis cruzados e três novas 2005(a), foi colocada uma armadilha de 

painéis cruzados transparentes em confronto com três tipos de armadilhas comercializadas 

no Japão e Canadá, tendo em todas sido utilizado em todas a aguarrás e o etanol. Noutro 

ensaio realizado nesse ano 2005(b), também com o desenho experimental do quadrado 

latino, o conjunto de atraentes base (aguarrás e o etanol) foi testado isoladamente, 

combinado com cada uma das duas feromonas de escolitídeos (ipsenol e ipsdienol) e com 

ambas. 
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No ensaio de aleloquímicos e nova feromona de escolitídeos, efectuado em 2005 

(c) foi comparado o atraente-base com a mistura de aleloquímicos utilizada no Japão, 

conjuntamente com etanol e uma nova feromona, a verbenona, com o atraente-base. As 

três combinações de compostos atractivos foram testadas em armadilhas de painéis 

cruzados transparentes, separadas 20m entre si, e colocadas perpendicularmente ao vento 

dominante. Foram instaladas três repetições dos grupos de armadilhas tendo, no total, sido 

utilizadas nove armadilhas.  

Finalmente, no ensaio realizado em 2006, voltou a ser utilizado o quadrado latino 

para dispor 25 armadilhas de painéis cruzados transparentes, cada linha e cada coluna 

comportaram cinco armadilhas, para testar duas feromonas de escolitídeos e mistura de 

aleloquímicos utilizada no Japão) e a colocação um reforço de �-pineno (em recipiente 

individual) com a aguarrás e o etanol, de base. 

 
• Tratamentos estatísticos 

O tratamento estatístico utilizado para os resultados de todos os ensaios foi a 

ANOVA simples para avaliar o efeito isolado de cada variável: atraente químico, 

armadilha e tempo (semana). Posteriormente os factores foram testados simultaneamente 

com o recurso a ANOVA múltipla, onde a interacção entre os factores fixos (armadilha e 

atraente) e o factor aleatórios (tempo-semanas) com cada uma das anteriores, para testar se 

havia diferenças na eficácia de capturar o insecto vector entre armadilhas, entre atraentes 

ou entre combinações de armadilhas e atraentes. 

Uma vez que em praticamente todos os ensaios o número de exemplares 

recuperados por armadilha foi inferior a 10 exemplares e/ou várias armadilhas não 

capturaram qualquer insecto até ao final dos ensaios, houve assim necessidade de 

transformar os dados pela fórmula �(x+0,5), escolhida por garantir também a normalidade 

e a homocedasticidade dos dados (Roelofs & Carde, 1977; Zar, 1984).  

Quando foram registadas diferenças estatisticamente significativas efectuou-se um 

teste complementar de comparações múltiplas, Fisher Least Square Differences por ser o 

mais robusto e apresentar maior poder discriminatório do que os restantes testes 

disponíveis (ex: Tukey HSD, Newman-Keuls, Bonferroni, Scheffé e Duncan) (Zar, 1984). 

Os tratamentos estatísticos foram efectuados com o auxílio do software Statistica (versão 

6.1 – Statsoft Inc., 2003). 
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4 - Resultados e Discussões 
“The field of forest entomology must in its very nature rest upon an ecological foundation.”  
 (K. Graham, 1956) 
 

 

4.1 - Interacção Nemátodo – Hospedeiro 

 

4.1.1 - Distribuição do Nemátodo da Madeira do Pinheiro 

 

4.1.1.1 - Distribuição no Povoamento 

 

A parcela delimitada no início de 2001, na península de Tróia (Fig. 26a), continha 

um pinheiro manso e 194 pinheiros bravos que apresentavam uma distribuição espacial 

resultante da regeneração natural. Quando a parcela foi estabelecida incluía dez pinheiros 

mortos, dos quais oito se encontravam infectados por B. xylophilus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 26 – Parcela de acompanhamento da doença da murchidão dos pinheiros na península de Tróia 
(1) e na Companhia das Lezírias (2), em Janeiro de 2001. Dimensões dos círculos 
proporcionais aos Diâmetros a 1,30m de altura (DAP); 

            - Pinheiros bravos mortos com NMP;           - Pinheiro bravo saudável removido; 
            - Outras espécies;       - Pinheiros bravos mortos sem NMP. 

 
 

a b 
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Já a parcela da Companhia das Lezírias (Fig. 26b) estava incluída num povoamento 

plantado, contendo 199 pinheiros bravos e uma vintena de pequenos sobreiros, ainda com 

cortiça virgem, provenientes da regeneração natural. A parcela foi definida de modo a 

abranger oito pinheiros mortos, encontrando-se B. xylophilus em amostras de madeira 

retiradas de cinco.   

As dimensões dos pinheiros na Companhia das Lezírias eram mais homogéneas do 

que em Tróia, patente nos desvios padrões inferiores (tanto dos diâmetros dos troncos-DAP 

como das alturas totais) (Quadro VII). Os pinheiros em Tróia são mais grossos mas na 

Companhia das Lezírias apresentam maiores alturas (Fig. 27).  

 
 
Quadro VII – Caracterização dos pinheiros bravos presentes nas parcelas de acompanhamento da 

doença da murchidão dos pinheiros na Companhia das Lezírias (CL) e em Tróia, em Janeiro 
de 2001 (x – média; � - desvio padrão, em cm).  

 

  DAP  Altura Total  Altura da Copa 
 n (x ± �) Min Máx (x ± �) Min Máx (x ± �) Min Máx 

Tróia 193 20,7±9,6 4,0 43,0 10,5±3,5 3,5 20,4 3,6±1,7 1,0 8,5 

CL 199 18,0±4,8 6,0 28,5 12,9±2,4 5,5 17,3 7,3±1,4 3,5 10,0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Gráfico de dispersão das variáveis dendrométricas: Diâmetros a 1,30m (DAP) e 
(Htotal) Altura Total dos pinheiros bravos que compunham inicialmente as parcelas de 
acompanhamento. Tróia com círculos abertos e recta tracejada e Companhia das 
Lezírias com símbolos preenchidos e a recta contínua. 
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O maior DAP médio dos pinheiros de Tróia está relacionado com o predomínio da 

classes DAP4 (maior ou igual a 20cm e menor que 35cm) (42%) e a existência de outros de 

grandes dimensões (DAP5= 8,3%), enquanto que os pinheiros na Companhia das Lezírias 

que predominavam apresentavam diâmetros do tronco maiores que 14cm e menores que 

20cm a classe (DAP3= 42%) e nenhum tinha o DAP maior que 35cm (Fig. 28a).  

As análises de variâncias aplicadas confirmaram a existência de diferenças altamente 

significativas entre as parcelas para todas as variáveis dendrométricas dos pinheiros 

incluídos nas parcelas: DAP – F(1,383)= 14,89, p= 0,0001; Altura Total – F(1,383)= 60,73, p< 

0,0001 e Altura da Copa – F(1,383)= 127,59, p< 0,0001.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Caracterização dendrométrica dos pinheiros incluídos na parcela de acompanhamento 

instalada na península de Tróia. Distribuição de frequências por: (a) Classes de Diâmetro a 
1,30m altura (DAP); (b) Altura total; (c) Altura da Copa. 
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Estas diferenças na estrutura dos povoamentos resultaram, sem dúvida, dos 

diferentes objectivos de gestão subjacentes, sendo a produção de madeira na Companhia das 

Lezírias enquanto que para Tróia a parcela faz parte de um ecoresort turístico. A Companhia 

das Lezírias promove a maior homogeneidade do povoamento, resultando na concentração 

da distribuição das frequências de alturas totais em menos classes (apenas três contra cinco) 

(Fig. 28b).  

Para ambas as parcelas os histogramas da distribuição das dimensões das copas são 

idênticos aos das alturas totais, estando as variáveis muito correlacionadas (rCLezírias =0,73; 

rTróia=0,86), tal como entre as alturas totais e DAP (rCLezírias =0,76; rTróia=0,81), pelo que 

todas as análises comparativas serão realizadas relativamente aos DAP. 

A distribuição inicial dos pinheiros no interior da parcela de Tróia seguia um padrão 

agrupado (cluster), de acordo com o cálculo do índice considerado (�2/ x =3,86). A análise 

da distribuição espacial da mortalidade registada entre 2000 e 2007, tanto a relacionada com 

os pinheiros infectados por NMP (�2/ x = 2,68) como a global (�2/ x = 2,83), também seguiu 

o mesmo padrão agrupado.  

Apesar da distribuição inicial dos pinheiros da parcela poder ter condicionado a 

distribuição da mortalidade, pensamos que a mortalidade observada exibiu um padrão 

agrupado, com taxa de mortalidade superior a 50% em oito das 25 quadrículas definidas 

pelo método estatístico utilizado. Se em duas quadrículas morreu o único pinheiro existente, 

mais relevante foi a mortalidade noutras cinco quadrículas com maiores densidades iniciais, 

tendo morrido dois de três pinheiros, três de quatro, quatro de cinco e sete de nove (Fig. 29). 

A parcela da Companhia das Lezírias, como já foi anteriormente referido, foi 

delimitada no interior de um povoamento plantado com compasso regular, apresentando 

assim uma distribuição espacial uniforme (�2/ x = 0,97) (Fig. 30).  

A mortalidade que ocorreu nesta parcela durante o nosso estudo originou duas 

manchas independentes. A primeira, resultou do alastramento do foco inicial, junto do 

extremo Nordeste e a outra mancha, junto do limite Sul da parcela, derivou de um foco de 

mortalidade que surgiu em 2002, ao afectar algumas das árvores extra seleccionadas (ver 

capítulo 4.1.2.1), e que alastrou no ano seguinte para o interior da parcela. A existência de 

duas manchas de mortalidade independentes condicionou o resultado da análise estatística sendo 

aparentemente casual (random), quer para o total de pinheiros mortos (�2/ x =1,33), quer 

apenas para a mortalidade associada ao NMP (�2/ x =1,55).  
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Figura 29 – Pinheiros cortados durante as operações de erradicação da Doença da Murchidão dos Pinheiros 

efectuadas na parcela de acompanhamento de Tróia, entre 2001/2002 e 2006/2007. Os círculos 
representam os pinheiros existentes na parcela e encontram-se representados à escala 
relativamente aos Diâmetros à Altura do Peito. 
    – Pinheiro manso;     – Pinheiros bravos saudáveis;     – Pinheiros bravos mortos infectados com 
Bursaphelenchus xylophilus;     – Pinheiros bravos mortos por outros agentes;      – Pinheiro bravo 
saudável cortado por ter sido danificado;    – Pinheiros bravos mortos infectados com B. xylophilus 
removidos em anos anteriores. 

 
 

No entanto, consideramos que existe um padrão agrupado pois morreram todos os 

pinheiros localizados na quadrícula da extremidade Noroeste da parcela (três pinheiros) e 11 

dos 24 pinheiros existentes no conjunto das quatro quadrículas dessa zona, onde existia o 

foco original, tendo todos os pinheiros mortos sido infectados por B. xylophilus. 

Assim, a comparação dos padrões de mortalidade, relativamente à distribuição inicial 

dos pinheiros e entre as parcelas indicia que a acção dos agentes bióticos que provocaram a 

morte dos pinheiros (principalmente B. xylophilus e escolitídeos), apesar de condicionada 

pela distribuição inicial e dimensão dos pinheiros, formou núcleos de mortalidade elevada 

em oposição a zonas das parcelas onde não morreu qualquer pinheiro.  
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Figura 30 – Pinheiros cortados durante as operações de erradicação da Doença da Murchidão dos Pinheiros 
efectuadas na parcela de acompanhamento da Companhia das Lezírias, entre 2001/2002 e 
2006/2007. Os círculos representam os pinheiros existentes na parcela e encontram-se 
representados à escala relativamente aos Diâmetros à Altura do Peito. 
      – Sobreiros;       – Pinheiros bravos saudáveis;      – Pinheiros bravos mortos infectados com 
Bursaphelenchus xylophilus;     – Pinheiros bravos mortos por outros agentes;      – Pinheiro bravo 
saudável cortado por ter sido danificado;   – Pinheiros bravos mortos infectados com B. xylophilus 
removidos em anos anteriores. 
 
 

Durante os seis anos em que decorreu o estudo (2001 a 2007) morreram 74 das 193 

árvores inicialmente existentes na parcela de Tróia, o que correspondeu à mortalidade de 

mais de um terço do pinhal bravo existente (38,3%). A mortalidade repartiu-se por todas as 

classe de diâmetro, tendo apresentado valores relativos entre os 17,0% (classe DAP3 - entre 

14 e 20cm) e 63,6% dos pinheiros iniciais (classe DAP1 – até 7cm) (Fig. 31a).  

Na Companhia das Lezírias, a mortalidade foi nitidamente inferior, tanto para o valor 

global (n= 24pb; 12,1%) como para cada classe DAP (Fig. 31b), apresentando uma 

distribuição mais uniforme pelas classes e nunca atingindo os valores registados em Tróia 

(Fig. 31c). 
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Na Companhia das Lezírias a mortalidade encontrada aquando da sua delimitação foi 

a mais elevada de todo o estudo (n= 8pb), encontrando-se cinco pinheiros infectados por B. 

xylophilus, repartidos por três classes de tamanho (DAP2= 2pb; DAP3= 2pb; DAP4= 1pb). 

Posteriormente, toda a mortalidade registada esteve associada à contaminação pelo 

nemátodo tendo morrido 17 pinheiros, pertencentes às classes DAP3 e DAP4. Anualmente 

morreram no máximo, quatro pinheiros (2001/2002= 2pb; 2002/2003= 3pb; 2003/2004= 

4pb; 2004/2005= 4pb; 2005/2006= 3pb; 2006/2007= 1pb) (Fig. 32a).  

A mortalidade representada a preto na figura 31b e também na figura 32b (referente a 

2003/2004) esteve relacionada com o abate selectivo de pinheiros saudáveis com melhores 

fustes, no âmbito da gestão dos recursos florestais realizada em toda a propriedade 

(Companhia das Lezírias), sem que tivesse sido possível salvaguardar a área de estudo. 

Nesta operação foram cortados 19 pinheiros (DAP3, n= 8pb; DAP4, n= 11pb) e ainda 

danificados e removidos outros três mais pequenos (DAP1= 1pb; DAP2= 2pb).  

Esta operação foi apresentada por ter ocorrido exactamente a meio da duração do 

estudo o que se repercutiu na mortalidade registada após essa data (percentualmente passou 

a ser mais elevada).   

Figura 31 – Distribuição da mortalidade (padrão 
traçado) registada nas parcelas de          
(a) Tróia e (b) Companhia das Lezírias, 
por classe de DAP, entre 2001 e 2007, em 
valores absolutos. Secções das barras a 
cinzento representam os pinheiros vivos 
em 2007 e a tracejado os que morreram. 
Os pinheiros verdes cortados em        
2003/ 2004 na Companhia das Lezírias 
surgem a negro; (c) Mortalidade total 
percentual em relação ao número inicial 
de pinheiros existentes de cada classe. 
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Figura 32 – Distribuição da mortalidade dos pinheiros das parcelas de acompanhamento de Tróia e 

Companhia das Lezírias pelas classes de tamanho do Diâmetro a 1,30m (DAP):              
(a; c) pinheiros mortos infectados por Bursaphelenchus xylophilus; (b; d) isentos de        
B. xylophilus, mortos por outras causas, incluindo o abate de pinheiros sãos efectuado na 
Companhia das Lezírias em Dezembro de 2003. 

 
 

Em Tróia observou-se, ao longo dos anos, uma alteração da incidência da 

mortalidade relacionada com a infecção por B. xylophilus. Nos três primeiros anos, 27 dos 

38 pinheiros que morreram encontravam-se infectados pelo NMP e tinham DAP superior a 

20cm (2000/2001, n= 8pb; 2001/2002, n= 10pb; 2002/2003, n= 9pb) (Fig. 32c) enquanto 

que nos últimos três anos a presença do nemátodo foi apenas detectada em dois dos 23 

pinheiros que morreram (2004/2005, n= 1pb; 2006/2007, n= 1pb).  
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Os dois pinheiros infectados pertenciam às classes DAP4 e DAP5 e, há excepção de 

outros três (DAP4=2; Dap5= 1), os restantes que morreram eram de pequenas dimensões 

(DAP<20cm= 19pb) (Fig. 32d).  

A inversão dos padrões de mortalidade ocorreu no ano de 2003, quando a 

mortalidade associada à infecção pelo nemátodo passou a ser menor (com NMP, n= 6pb; 

sem NMP, n=7pb) tendo morrido mais pinheiros de menores dimensões (DAP<20cm, n= 8pb; 

DAP>20cm, n=5pb) (Fig. 33). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 – Distribuição da mortalidade de pinheiros bravos ocorrida na parcela de Tróia, 

agrupados por intervalos de DAP e relacionados com presença do Nemátodo da Madeira do 
Pinheiro, ao longo dos anos de estudo. 

 
 

O que importa realçar dos resultados obtidos nas duas parcelas é que, na Companhia 

das Lezírias, a mortalidade relacionada com NMP foi, ao longo dos anos, baixa e uniforme e 

não se observou mortalidade devido a outros agentes (insectos ou doenças); em comparação, 

em Tróia, a mortalidade inicial devido a NMP era elevada mas progressivamente observou-  

-se um decréscimo, tornando-se residual relativamente a outras causas. 

Assim, na globalidade do estudo, os pinheiros infectados por NMP tinham dimensões 

superiores a 15cm, tanto na Companhia das Lezírias (87,5%) e em Tróia (97,1%). Já os 

pinheiros mortos por outras razões foram de todos os tamanhos. 
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4.1.1.2 - Distribuição no Hospedeiro 

 

• Na Parte Aérea 

As análises de variâncias efectuadas aos quantitativos de B. xylophilus encontrados 

nas seis amostras do tronco e a amostra composta dos ramos, retiradas aquando do abate dos 

pinheiros infectados, realizado sempre em Novembro/Dezembro, revelaram que os níveis 

populacionais na Companhia das Lezírias (44,74±95,1 NMP/g) são significativamente 

superiores, F(1,195)=4,3667, p=0,0380 aos encontrados nos pinheiros infectados da parcela de 

Tróia (25,67±37,4 NMP/g).  

Os grandes desvios padrões observados resultam da referida variabilidade da 

contaminação observada nas diferentes zonas dos pinheiros e entre árvores, o que se deveu, 

em grande medida, às diferenças na intensidade das contaminações registadas entre os 

diferentes anos do estudo (F(6,185)=6,160, p<0,0001), com as maiores densidades de 

nemátodos a serem obtidas em 2004, 2001 e 2006, por esta ordem (Quadro VIII).  

 
 
Quadro VIII – Quantidade de Bursaphelenchus xylophilus por grama de madeira do tronco, 

das amostras recolhidas à altura do peito, dos pinheiros mortos nas parcelas de Tróia e 
Companhia das Lezírias. Prospecções efectuadas aquando do seu abate em 
Novembro/Dezembro, dos vários anos. Valores médios e desvio padrão. GH - Grupos 
Homogéneos Tukey da análise de variância múltipla.  

 
 Ano Média±� GH 

Tróia 2000 15,2 ± 20,2    b 
 2001 48,8 ± 52,8 a b 
 2002 6,6 ± 10,4    b 
 2003 16,4 ± 17,2    b 
 2004 - - 
 2005 - - 
 2006 1,1 ± 2,7    b 

Companhia  2000 4,4  ± 2,3 a b 
das Lezírias 2001 47,6 ± 38,9 a b 

 2002 33,6 ± 57,0 a b 
 2003 15,0 ±29,2    b 
 2004 94,8 ± 154,8    a 
 2005 15,2 ± 19,1    b 
 2006 43,7 ± 34,4 a b 

 
 

A distribuição vertical de B. xylophilus nas amostras de madeira retiradas a cada uma 

das seis diferentes alturas do tronco e dos três níveis de altura de inserção dos ramos não 

apresentou diferenças estatísticas significativas: F(9,182) = 0,694, p=0,7134, tendo as maiores 
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concentrações sido obtidas nos ramos (r1= 50,72 PWN/g e r3= 40,19 PWN/g) e na região do 

tronco imediatamente abaixo do início da copa (t3= 50,67 PWN/g) e ao nível da copa (t5= 

38,24 PWN/g e t4= 36,93 PWN/g) (Fig. 34). 

O acompanhamento dos 60 pinheiros adicionais, entre 2002 e 2004, seleccionados 

junto das parcelas, permitiu a detecção de sete que deixaram de produzir resina, tendo sido 

abatidos no prazo de uma semana e recolhidas 161 amostras de madeira. Para além de sete 

amostras de madeira do tronco (cepo e os terços abaixo e acima do início da copa) 

amostraram-se individualmente os ramos mais grossos (média de 16 ramos por pinheiro).  

 
 

 
Figura 34 – Padrão da distribuição da abundância de B. xylophilus por secções do tronco e grupos de 

ramos amostrados, provenientes dos pinheiros mortos nas parcelas de Tróia e Companhia 
das Lezírias. As barras descrevem o número médio de nemátodos por grama de madeira e 
as linhas são o erro padrão associado. 

 
 

Dos sete pinheiros abatidos, cinco estavam infectados pelo NMP. Em três o 

nemátodo já se encontrava disperso por toda a árvore; nos restantes dois pinheiros (um em 

Tróia e outro na Companhia das Lezírias) apenas uma amostra do tronco (NMPTróia= 2,89/g 

e NMPCLezírias= 0,04/g) e poucos ramos com inserção nessa zona do tronco se encontrava 

infectado por NMP; um de 14 ramos amostrados na árvore de Tróia (NMP= 10,27/g) e 

quatro ramos pertencentes ao mesmo nó (NMPmédio= 0,17/g), dos nove ramos amostrados 

da árvore da Companhia das Lezírias) (Fig. 35).  
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Estes resultados indicam com clareza que o início da contaminação destes pinheiros 

por B. xylophilus ocorreu ao nível do terço inferior da copa, e foi a partir daí que terá 

ocorrido a multiplicação e dispersão que, passados alguns meses, ocupa toda a árvore.  

 

• Nas Raízes 

O processo de expor as raízes permitiu atingir cerca de dois metros de profundidade 

em redor da raiz aprumada principal e localizar nove raízes secundárias (identificadas pelas 

letras A a I) que se expandiam em todas as direcções e, durante o seu trajecto, contactavam 

com as raízes de outros pinheiros, nomeadamente as raízes C e I, que se encontravam 

entrelaçadas com o colo e raízes secundárias de dois pinheiros localizados a 3,20m e 4,10m 

para Este (Fig. 36). 

As raízes secundárias do pinheiro apresentavam entre 0,9m (raiz D) e 21,30m de 

extensão (raiz H), formando uma malha com o total de 122,7m. A raiz E era muito 

ramificada e entrelaçada prolongando-se por 43,28m sob o aceiro (Fig. 37).  

Nas imediações encontravam-se 13 pinheiros saudáveis, que produziram resina 

normalmente quando se iniciou a prospecção da raiz, distando do cepo infectado entre 

3,20m e 16,50m, e ainda um cepo em avançado estado de decomposição do qual não foi 

possível o despiste de NMP, localizado a 3,60m na direcção 5º NE. 

 

Figura 35 – Localização das 
amostras de madeira com 
o Nemátodo da Madeira 
do Pinheiro em duas 
árvores monitorizadas nas 
imediações das parcelas 
de Tróia e da Companhia 
das Lezírias. 
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Figura 37 – Esquema da distribuição das raízes secundárias amostradas relativamente ao cepo 

de origem e aos pinheiros circundantes representados à escala. 
     - Cepo a que pertencem as raízes amostradas.  
     - Cepo em decomposição;         - Pinheiros vivos.  
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Figura 36 – (a) O cepo, a raiz principal e algumas 
raízes secundárias (C, E, I), amostradas para 
extracção de Bursaphelenchus xylophilus. 
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A distribuição de B. xylophilus nas raízes secundárias é muito irregular e na 

generalidade em reduzido número, pois apenas de uma amostra da raiz A foram 

contabilizados mais do que 10 nemátodos por grama de madeira (28,2 NMP/g).  

O nemátodo não coloniza as partes mais finas das raízes mantendo-se relativamente 

próximo do cepo. Apenas na raiz G foram detectados alguns nemátodos (sempre menos de 

um por grama de madeira) em três amostras de uma secção com 1,8cm que se encontrava a 

12,7m do cepo. O diâmetro dessa raiz na zona mais distante da amostra era muito pequeno 

(< 0,5cm) (Fig. 38). 

 
 

 Distância ao cepo (m) 

Raiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A                      

B                      

              C1        

          C2            

D                      

           E1a           

          E1b            

            E1c          

           E2a           

                      

         E2c             

F                      

                    G1  

                      

H                      

      I1                

         I2             

 
Figura 38 – Distribuição das amostras de madeira das raízes que se revelaram positivas relativamente 

à presença de Bursaphelenchus xylophilus (      ). 
 
 

O facto de algumas das raízes contaminadas com B. xylophilus (nomeadamente as 

secções da raiz C, com 7 NMP/g e da raiz I, com 3,2 NMP/g) se encontrarem em contacto 

com outras raízes de pinheiros saudáveis não implicou que tenha ocorrido a transmissão, 

porque nenhum deles morreu no espaço de um ano após ter sido realizado este estudo, nem 

as amostras deles retiradas foram positivas para a presença de nemátodo. 
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4.1.2 - Métodos para Avaliação Precoce da Doença 

 

4.1.2.1 - Indução do Fluxo de Resina  

 

A aplicação da técnica da indução do fluxo de resina aos pinheiros das parcelas de 

Tróia e Companhia das Lezírias, revelou-se de grande utilidade e acuidade na detecção 

precoce de pinheiros enfraquecidos.  

Todos os pinheiros que não revelaram alteração na produção de resina mantiveram-

se verdes. Dos pinheiros que apresentaram uma redução da produção de resina apenas 

quatro por cento vieram a morrer e morreram 99% dos pinheiros que não produziram 

qualquer resina (Fig. 39).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39 – Resultados da aplicação da técnica de indução do fluxo de resina nos pinheiros com 

DAP> 14cm, nas parcelas de acompanhamento de Tróia (a) e Companhia das Lezírias (b). 
 

 
 

a b 
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Deste modo, consideramos que a técnica da resinagem induzida dos pinheiros para a 

avaliação precoce da infecção por B. xylophilus é uma metodologia eficaz em termos 

qualitativos, podendo relacionar-se a ausência de produção de resina com o 

enfraquecimento, que posteriormente conduzirá à morte do pinheiro, em mais de 93% das 

situações monitorizadas (em apenas oito de 123 situações os pinheiros não morreram). 

Na figura 40 estão representados os resultados do acompanhamento da descoloração 

das copas dos pinheiros que morreram nas parcelas de acompanhamento de Tróia e da 

Companhia das Lezírias, entre 2001 e 2004, bem como a detecção da infecção por B. 

xylophilus nas amostras de madeira recolhidas do tronco a 1,30m de altura. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da sua observação podemos corroborar o que tem sido descrito para os sintomas 

associados ao declínio dos pinheiros, quer devido à infecção por NMP, quer devido a 

outros agentes. De facto, todos os pinheiros que morreram ao longo do estudo 

a 

Figura 40 – Padrão temporal do surgimento de sintomas visuais ao nível da copa dos pinheiros 
monitorizados e percentagem de amostras de madeira do tronco, recolhidas a 1,30m 
de altura, com NMP, em Tróia (a) e na Companhia das Lezírias (b). 

b 
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apresentaram a alteração gradual na coloração das agulhas, até toda a copa ficar castanha. 

No entanto, nem sempre a descoloração ligeira da copa (até 10%), se traduziu na morte do 

pinheiro, como se verificou, na Companhia das Lezírias, em 2001, 2002 e 2003. 

Este desfasamento entre as situações de descoloração ligeira e a consequente morte 

do pinheiro parece estar relacionado com as características do pinhal, muito denso, onde 

frequentemente as copas se sobrepunham, causando forte ensombramento. 

Tal como foi referido no capítulo anterior, é possível observar na figura 40 que todos 

os pinheiros que morreram na parcela da Companhia das Lezírias, ao longo do estudo, 

estavam infectados com NMP, enquanto que na parcela de Tróia, uma parte importante da 

mortalidade foi devida a outros factores. 

Este padrão temporal entre a cessação da resinagem e a descoloração da copa foi 

bastante uniforme ao longo do estudo, de tal modo que as análises de variância não 

revelaram diferenças estatisticamente significativas, entre as parcelas de Tróia e da 

Companhia das Lezírias (F(1,39)= 0,83, p= 0,3666), entre classes DAP (F(3,37)= 0,29,             

p= 0,8322) e entre os vários anos do estudo  (F(3,37)= 0,69, p= 0,5615).  

Ao relacionar-se os resultados obtidos pela indução mecânica da produção de resina, 

com o aparecimento dos sintomas visuais, verifica-se que, em todos os anos, os pinheiros 

deixaram de produzir resina cerca de mês e meio antes do amarelecimento significativo das 

agulhas (> 25% da copa), o que só começou a ser observado a partir do mês de Julho (com 

excepção de dois pinheiros em 2001) (Fig. 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41 – Incidência da falha na produção de resina, surgimento de sintomas visuais ao nível 

da copa e detecção de NMP (Bursaphelenchus xylophilus) nas amostras de madeira, 
nos pinheiros monitorizados em Tróia e na Companhia das Lezírias. Sombreados 
representam o período do Outono e Inverno em que o insecto vector já não voa. 
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Do mesmo modo, nunca foi detectado B. xylophilus na primeira amostra de madeira 

do tronco recolhida ao nível do DAP e quanto mais tarde ocorreu a infecção maior o 

intervalo de tempo que foi necessário decorrer entre a paragem da produção de resina e a 

presença de nemátodo nas amostras. No início do Outono, quando M. galloprovincialis 

deixou de voar (acabando assim as novas infecções) o nemátodo só tinha sido encontrado 

em metade dos pinheiros que morreram infectados durante o estudo.  

Finalmente, relacionou-se o aparecimento de sintomas visuais com a detecção de B. 

xylophilus nas amostras tendo-se observado nos pinheiros que morreram, uma vez mais, um 

desfasamento entre a descoloração da copa, que surge primeiro, e a infecção generalizada, 

apesar dos desvios padrões obtidos para ambos os locais sejam muito elevados (Quadro IX). 

 
 
Quadro IX – Evolução temporal da sintomatologia das árvores das parcelas de estudo após 

pararem de produzir resina e apresentarem sintomas visuais (agulhas amarelas) e as 
amostras de madeira recolhidas à altura do peito estarem infectadas com 
Bursaphelenchus xylophilus (média±desvio padrão). 

 

 n Sintomas visuais       n NMP 

Tróia 28 47,9 ± 25,0 dias 20 78,6 ± 41,9 dias 
C. Lezírias 13 39,2 ± 34,1 dias 13 100,0 ± 64,1 dias 

TOTAL 41 45,1 ± 28,1 dias 35 87,0 ± 51,9 dias 

 
 

É, no entanto, importante ressalvar que os sintomas visuais de descoloração da copa 

não são específicos para a identificação da infecção por NMP, pois são semelhantes aos dos 

pinheiros que morreram devido a outros factores bióticos, como os escolitídeos. Corrobora 

esta ideia o facto de que o intervalo de tempo entre a cessação da resinagem e o 

amarelecimento das agulhas ter sido idêntico para os pinheiros contaminados e para os que 

morreram devido a outras causas: F(1,39)= 0,41; p= 0,5246. 

Pode-se então sintetizar que, para as condições edáfo-climáticas vigentes na zona 

afectada da península de Setúbal, se observa uma progressão temporal dos sintomas da 

contaminação por B. xylophilus. Estes começam com a falha no fluxo de resina, seguindo-se 

cerca de mês e meio depois, os sintomas visuais expressos pelo amarelecimento da copa do 

pinheiro. Finalmente, o pinheiro morre passado mais um mês. 
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4.1.2.2 - Medição da Resistência Eléctrica do Lenho 

  

Foram obtidas mais de nove mil medições de resistência eléctrica do lenho dos 

pinheiros das parcelas de Tróia e Companhia das Lezírias. Das análises de variância 

efectuadas registaram-se diferenças estatisticamente significativas: entre as medições 

realizadas nos quatro pontos cardeais principais (F(3,9245)= 36,78, p< 0,0001), com valores 

superiores registados a Norte; entre as parcelas (F(1,2480)= 293,18, p< 0,0001), com valores 

superiores na Companhia das Lezírias; entre as diferentes classes de dimensão dos pinheiros 

(F(1,2477)= 170,57, p< 0,0001), tendo sido mais baixa quanto maiores os pinheiros; e entre os 

diferentes meses em que foi medida a resistência (F(1,2473)= 36,33, p< 0,0001). 

O teste de médias de Tukey aplicado permitiu a formação de três grupos 

homogéneos, com os valores mais baixos registados nos primeiros (Abril e Maio) e últimos 

meses (Agosto e Setembro) e os mais elevados nos meses intermédios de Junho e, 

especialmente, durante Julho.  

Finalmente foram também obtidas diferenças estatisticamente significativas entre as 

leituras efectuadas nos pinheiros saudáveis e nos que já revelavam sintomas visuais, com o 

amarelecimento da copa (F(1,2480)= 34,02, p< 0,0001). 

No entanto, os resultados obtidos não foram satisfatórios, atendendo aos objectivos 

deste estudo, pois esta técnica não permitiu a detecção precoce da infecção por B. 

xylophilus. Os valores registados nos pinheiros infectados mas ainda sem sintomas visuais, e 

que acabaram por morrer no final do ano, não diferiram dos obtidos nos pinheiros saudáveis. 

As figuras 42 e 43 mostram os valores médios das medições de resistência eléctrica 

obtidos para cada pinheiro das parcelas de Tróia e Companhia das Lezírias, entre Abril e 

Setembro de 2004. 

O único pinheiro da parcela de Tróia que morreu no ano em que foi efectuada a 

monitorização da resistência eléctrica do lenho, deixou de produzir resina em finais de 

Julho, tendo os seus valores de resistência se mantido ao nível das leituras obtidas nos 

pinheiros saudáveis das suas dimensões (Fig. 42). Acresce que a morte deste pinheiro não se 

deveu à infecção por B. xylophilus. 
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Figura 42 – Evolução das medições de resistência eléctrica dos pinheiros na parcela de Tróia 

(em K�). A seta indica o momento em que a única árvore que morreu esse ano deixou 
de produzir resina.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 43 – Evolução das medições de resistência eléctrica dos pinheiros na parcela da 
Companhia das Lezírias (em K�). As setas indicam o momento em que os pinheiros 
que morreram deixaram de produzir resina.  
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Os pinheiros da parcela da Companhia das Lezírias apresentaram o nemátodo nas 

amostras de madeira das quatro mortalidades registadas. Nestes pinheiros as leituras de 

resistência eléctrica não se alteraram imediatamente após deixarem de produzir resina, 

mantendo-se idênticas aos valores das árvores saudáveis da mesma classe de dimensões 

(Fig. 43). A resistência só mostrou alterações significativas quando os pinheiros já 

apresentavam fortes sintomas visuais, em Setembro. 

Como foi referido anteriormente, as leituras de resistência eléctrica do pinheiro que 

morreu na parcela de Tróia foi idêntica à generalidade das árvores sãs da mesma classe de 

tamanho e tratando-se de apenas uma árvore não foi possível efectuar a comparação 

estatística com as restantes. As únicas diferenças estatísticas significativas verificaram-se 

quando foram comparadas as medições efectuadas nos pinheiros pequenos (DAP< 20cm) 

com os restantes de maiores dimensões (Quadro X). 

 
 
Quadro X – Estatística não paramétrica comparativa dos valores de resistência eléctrica obtidos nas 

árvores da parcela de Tróia (árvores de pequenas dimensões: DAP< 14cm). Teste Teste 
Kolmogorov-Smirnov (significância de p< 0,05). 

  

Árvores saudáveis de maiores dimensões vs. Árvores saudáveis de pequenas dimensões 

 Max Dif 
Negativa 

Max Dif 
Positiva 

Estatística 
p 

Média 
(�15cm) 

Média 
(<15cm) 

Desv P. 
(�15cm) 

Desv. P. 
(<15cm) 

N 
(�15cm) 

N   
(<15cm) 

30 Abril -0,550 0,00 p < ,001 15,14 21,54 3,892 5,148 105 29 *** 
14 Maio -0,547 0,00 p < ,001 14,81 20,73 3,888 4,447 103 27 *** 
26 Maio -0,466 0,00 p < ,001 16,50 22,48 4,090 6,015 104 27 *** 
22 Junho -0,541 0,00 p < ,001 17,51 23,95 4,219 5,455 107 29 *** 
17 Julho -0,526 0,00 p < ,001 18,36 24,00 4,325 5,018 106 28 *** 
28 Julho -0,545 0,009 p < ,001 18,99 23,89 4,549 3,985 104 28 *** 
17 Agosto -0,608 0,00 p < ,001 15,22 21,18 4,260 5,403 107 28 *** 
9 Setembro -0,527 0,00 p < ,001 16,85 23,00 3,758 5,524 103 28 *** 
***Estatisticamente significativo (p<0,001) 

 
 
A diferença nas leituras obtidas entre os pinheiros mais finos e os de maiores 

dimensões voltou a ser observada para a parcela da Companhia das Lezírias. Nesta parcela 

morreram quatro pinheiros, no ano em que foi realizado este estudo, mas as comparações 

estatísticas não revelaram diferenças entre os pinheiros que morreram e os restantes, para a 

maioria das medições. Somente na leitura de Setembro foram estatisticamente diferentes, 

quando já era visível a descoloração das agulhas (Quadro XI). 
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Quadro XI – Estatística não paramétrica comparativa dos valores de resistência eléctrica obtidos nas 
árvores da parcela da Companhia das Lezírias (árvores de pequenas dimensões: DAP< 
15cm). Teste Kolmogorov-Smirnov (significância de p< 0,05). 

 

Árvores doentes vs. Árvores saudáveis de maiores dimensões 

 Max Dif 
Negativa 

Max Dif 
Positiva 

Estatística 
p 

Média 
(doente) 

Média 
(�15cm) 

Desv P. 
(doentes) 

Desv. P. 
(�15cm) 

N 
(doente) 

N   
(�15cm) 

28 Abril -0,264 0,128 p > ,10 10,75 11,18 1,399 1,608 4 129 NS 
15 Maio -0,341 0,112 p > ,10 11,00 11,82 1,947 1,679 4 129 NS 
27 Maio -0,227 0,331 p > ,10 12,31 12,25 2,014 1,556 4 129 NS 
22 Junho -0,155 0,471 p > ,10 15,00 14,19 1,061 1,880 4 129 NS 
17 Julho -0,094 0,311 p > ,10 15,25 14,62 1,958 2,071 4 127 NS 
17 Agosto -0,465 0,031 p > ,10 12,13 13,45 1,479 2,027 4 127 NS 
10 Setembro 0,00 0,750 p < ,05 45,94 15,71 41,539 2,111 4 129 * 

Árvores doentes vs. Árvores saudáveis de pequenas dimensões 

 Max Dif 
Negativa 

Max Dif 
Positiva 

Estatística 
p 

Média 
(doente) 

Média 
(<15cm) 

Desv P. 
(doentes) 

Desv. P. 
(<15cm) 

N 
(doente) 

N    
(<15cm) 

28 Abril -0,741 0,00 p < ,05 10,75 14,43 1,399 4,386 4 27 * 
15 Maio -0,851 0,00 p < ,025 11,00 14,98 1,947 3,898 4 27 ** 
27 Maio -0,565 0,00 p > ,10 12,31 16,47 2,014 3,836 4 27 NS 
22 Junho -0,629 0,00 p > ,10 15,00 17,72 1,061 3,014 4 27 NS 
17 Julho -0,454 0,00 p > ,10 15,25 18,04 1,958 2,862 4 27 NS 
17 Agosto -1,000 0,00 p < ,005 12,13 19,26 1,479 4,129 4 27 ** 
10 Setembro -0,250 0,50 p > ,10 45,94 21,89 41,539 3,620 4 27 NS 

Árvores saudáveis maiores vs. Árvores saudáveis de pequenas dimensões 

 Max Dif 
Negativa 

Max Dif 
Positiva 

Estatística 
p 

Média 
(�15cm) 

Média 
(<15cm) 

Desv P. 
(�15cm) 

Desv. P. 
(<15cm) 

N 
(�15cm) 

N    
(<15cm) 

28 Abril -0,512 0,00 p < ,001 11,18 14,43 1,608 4,386 129 27 *** 
15 Maio -0,550 0,00 p < ,001 11,82 14,98 1,679 3,898 129 27 *** 
27 Maio -0,652 0,00 p < ,001 12,25 16,47 1,556 3,836 129 27 *** 
22 Junho -0,613 0,00 p < ,001 14,19 17,72 1,880 3,014 129 27 *** 
17 Julho -0,639 0,008 p < ,001 14,62 18,04 2,071 2,862 127 27 *** 
17 Agosto -0,764 0,00 p < ,001 13,45 19,26 2,027 4,129 127 27 *** 
10 Setembro -0,755 0,00 p < ,001 15,71 21,89 2,111 3,620 129 27 *** 

NS – não significativo; Estatisticamente significativo * (p=0,01); ** (p=0,05); *** (p<0,001) 
 

 

Assim, a avaliação da medição da resistência eléctrica da madeira dos pinheiros não 

resulta como potencial método de detecção precoce do seu enfraquecimento e/ou infecção. 

As únicas diferenças significativas das leituras dos pinheiros infectados por B. xylophilus 

(Companhia das Lezírias) só foram observadas quando os pinheiros já apresentavam 

sintomas visuais, pois não se podem comparar com os pinheiros mais finos (DAP< 14cm), 

devido a importantes diferenças fisiológicas do xilema activo.   
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4.1.2.3 - Medição do Fluxo de Seiva 

 

As curvas da evolução da densidade média de fluxo de seiva no xilema das árvores 

estudadas, entre Maio e Setembro de 2004 e de 2005, na parcela de Tróia, encontram-se 

representadas na figura 44.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De salientar que durante o período de estudo não se observou qualquer interrupção 

do fluxo de seiva que se pudesse atribuir ao ataque pelo nemátodo, pois nenhum dos 

pinheiros foi infectado, nem mesmo até final de 2007, quando já não eram monitorizados.  

Os valores mais elevados de densidade de fluxo ocorreram nos meses de Maio, em 

resposta ao ainda elevado teor de humidade no solo, associado a condições de elevado 

potencial evaporativo da atmosfera. De um modo geral, o fluxo registado foi bastante 

reduzido porque as árvores tinham copas de pequenas dimensões e também porque os anos 

em que decorreu este estudo foram muito secos, especialmente 2005, que apresentou valores 

de pluviosidade inferiores a 2004. A flutuação diária do fluxo de seiva em três dos pinheiros 

monitorizados (Fig. 44c) permitiu constatar o aumento do fluxo durante o dia e, mais tarde, 

a diminuição, em resposta ao abaixamento da luminosidade resultante do pôr-do-sol. 

Figura 44 – Flutuação do fluxo de seiva de 
pinheiros bravos monitorizados 
durante os anos de 2004 e 2005, na 
parcela da península de Tróia;             
a) variação geral em 2004; b) variação 
geral em 2005; c) Variação diária em 
três pinheiros. 
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4.1.3 - Discussão  
 

A mortalidade registada na parcela da Companhia das Lezírias foi, em todos os 

aspectos (quer anual ou por classe de tamanho dos pinheiros) inferior à mortalidade 

registada na parcela da península de Tróia. Este facto está certamente relacionado com as 

diferenças de estrutura dos povoamentos, nomeadamente a homogeneidade de dimensões 

dos pinheiros e inexistência de pinheiros de grandes dimensões na Companhia das Lezírias, 

ao passo que na parcela de Tróia e, de um modo geral, nos povoamentos da península, 

existem pinheiros de grande porte que se evidenciam por estarem intercalados com 

pequenos pinheiros e zonas de baixa densidade com clareiras. 

No entanto, apesar da mortalidade na parcela de Tróia ter sido substancialmente 

maior, esta diferença é menos evidente quanto à mortalidade associada à presença do NMP, 

pois em Tróia apenas metade dos pinheiros mortos revelaram NMP enquanto que na parcela 

da Companhia das Lezírias a incidência foi muito superior (88%). Com efeito, grande 

percentagem da mortalidade ocorrida entre 2001 e 2007 na parcela da Companhia das 

Lezírias esteve associada à presença do Nemátodo da Madeira do Pinheiro.  

Analisando a incidência da mortalidade associada à infecção por NMP nos pinheiros 

de maiores dimensões (DAP> 20cm), então a diferença entre as parcelas é mais significativa 

(Tróia= 33/144= 23% e Companhia das Lezírias= 20/152= 13%). 

Tal como foi referido por vários autores para várias pragas (por ex: Lorio, 1994; 

Rocchini et al., 2000) a monitorização do fluxo de resina é um indicador bastante fiável para 

a avaliação do estado sanitário dos pinheiros. A precisão deste método no diagnóstico 

precoce de árvores infectadas por B. xylophilus obtida neste estudo (96% em Tróia e 90% na 

Companhia das Lezírias) foi idêntica à referida por Mamiya (1988) em trabalho semelhante 

realizado no Japão num povoamento de P. densiflora.  

A aplicação do método de detecção precoce da infecção por B. xylophilus pela 

indução mecânica do fluxo de resina, permitiu uma produção média por ensaio em 24 horas 

nas árvores da parcela de Tróia correspondente ao tubo de ensaio cheio, variando entre 

9,7ml/ árvore/ dia e mais de 11ml/ árvore/ dia. Estes valores são nitidamente superiores aos 

obtidos por Linit et al. (1993) em Pinus taeda L. (3,5ml/ árvore/ dia), embora a ferida 

induzida por estes autores ter sido consideravelmente menor (2,54cm diâmetro).  
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Outro resultado do estudo efectuado por Linit et al. (1993) foi o intervalo de tempo 

que decorreu entre a inoculação de B. xylophilus e o decréscimo significativo no fluxo de 

resina (entre três e seis meses), que foi muito superior à resposta obtida no nosso estudo para 

o pinheiro bravo. Tratando-se de uma espécie diferente de pinheiro o seu comportamento foi 

distinto do por nós observado em pinheiro bravo, tal facto estará relacionado com a maior 

dificuldade que B. xylophilus terá para superar as defesas ou com a maior tolerância desta 

espécie, que lhe permite sobreviver durante mais tempo. 

Embora não seja possível a determinação exacta da altura em que ocorreram as 

inoculações naturais, quatro pinheiros que morreram infectados pelo Nemátodo da Madeira 

do Pinheiro na parcela de Tróia, deixaram de produzir resina na monitorização efectuada em 

finais de Maio (dois em Maio de 2002 e dois em Maio de 2003) e, considerando que o 

insecto vector apenas inicia o seu período de voo em meados desse mês, indiciam que o 

pinheiro bravo apresenta grande sensibilidade à infecção por B. xylophilus, nas condições 

observadas em Portugal. Esta característica é confirmada pelos resultados obtidos com as 

árvores extras, que foram abatidas imediatamente após cessarem a produção de resina, 

quando a dispersão do NMP era ainda muito limitada, indicador de que as inoculações 

teriam sido recentes. 

A variabilidade de produção de resina entre as árvores idênticas está relacionada com 

factores morfológicos, anatómicos físicos e químicos da constituição das árvores, 

nomeadamente o número e comprimento dos canais resiníferos e a viscosidade da resina 

produzida (Schopmeyer et al., 1953).  

O pinheiro bravo produz grandes quantidades de resina, sendo capaz de afectar 

negativamente o sucesso reprodutivo de algumas espécies de escolitídeos, nomeadamente do 

género Ips (Philips & Croteau, 1999; Fady et al., 2004). Por outro lado, a produção de resina 

é estimulada por agressões como o fogo superficial, feridas ou a inoculação de fungos 

(Lombardero et al., 2006).  

A produção de resina em resposta ao ataque por insectos que tentam colonizar o 

floema e câmbio subcortical é efectivamente o efeito mais estudado da actuação das defesas 

induzidas, nomeadamente em resposta à actividade dos escolitídeos (Takasu et al., 2000). 

Muitos dos terpenóides que a constituem são tóxicos não só para os insectos como também 

para os seus fungos simbiontes transportados por eles, tais como o complexo Ceratocystis-

Ophiostoma, e que estimulam a produção dos metabolitos de defesa (Raffa & Berryman, 
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1982; Levieux et al., 1989; Raffa, 1991; Lombardero et al., 2006). Para além das defesas 

induzidas os pinheiros (como é característicos das coníferas) possuem também um conjunto 

de defesas contra o ataque dos agentes nocivos de natureza constitutiva, promovidas por 

substâncias estruturais (celulose, hemicelulose, lenhina e suberina) (Cowling & Horsfall, 

1980; Rodrigues Jr., 1980; Weinhold & Handcock, 1980; Alfaro et al, 1984; Scriber, 1984; 

Kemp & Burden, 1986).  

Apesar do método ter funcionado bem em ambas as parcelas, foi possivel constatar 

que na parcela da Companhia das Lezírias a produção de resina foi ligeiramente inferior à 

obtida em Tróia. Esta diferença de comportamento estará relacionada com a estrutura e a 

densidade do povoamento da Companhia das Lezírias pois, embora o número inicial de 

pinheiros ter sido idêntico, a disposição regular terá permitido que praticamente todos os 

pinheiros apresentassem crescimentos idênticos com as copas mais desenvolvidas, 

provocando considerável ensombramento. 

Para fins de exploração comercial da produção de resina são desaconselhadas 

densidades superiores a 200 pinheiros por hectare, porque a produção é tanto maior quanto 

mais luminosidade for interceptada pela copa (Abelard, 2007). Com efeito, tanto a parcela 

de Tróia como a da Companhia das Lezírias apresentavam uma densidade superior a 600 

pinheiros por hectare e mesmo considerando apenas os que foram submetidos à técnica da 

indução da produção de resina (DAP> 20cm), as densidades continuam muito acima desse 

limite (Tróia= 476pb/ha; Companhia das Lezírias= 502pb/ha). 

A produção de resina é também negativamente afectada pelo envelhecimento da 

árvore, o clima, a humidade do solo e a densidade do povoamento, e outros factores que 

diminuam o vigor da árvore (Berryman et al., 1984). Por outro lado, situações de seca 

também provocam a redução da pressão de exsudação e do fluxo total da resina, aumentando 

a susceptibilidade geral das árvores (Berenbaum, 1988). 

O fluxo de resina produzido nas primeiras 24 horas após a incisão está directamente 

correlacionado com a produção anual (Schopmeyer et al., 1953), tendo Gameiro (1935) 

referido a exsudação é máxima nas primeiras 24 horas, com a obtenção de 58% da resina 

produzida numa semana. A produção considerada como ideal nos nossos enstudos para 24 

horas (10ml) foi idêntica à obtida por Palma (2007), com metodologia idêntica, para a região 

de Sesimbra referindo ainda esta autora a grande variabilidade existente entre pinheiros 

próximos e entre as extracções realizadas ao longo do tempo no mesmo pinheiro.   
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Extrapolando o quantitativo obtido para uma campanha completa de resinagem 

(cerca de seis meses) obteríamos a de aproximadamente 1,8litros (cerca de 2Kg). Esta 

quantidade de resina estimada é idêntica aos registos nacionais disponíveis de produção por 

incisão obtida (entre os 2,4Kg em 1953 e os 2,6kg em 1954) (Themudo & Carneiro, 1958) e 

ao estimado para os anos de 2001 a 2003 (2 a 4Kg) (Mendes et al., 2004; Palma, 2007). 

A substituição do vazadouro pela aplicação de um alfinete, após descasque 

superficial da casca, possibilita a diminuição do impacte negativo desta técnica nas árvores, 

para efeito de monitorização qualitativa em larga escala. Esta técnica foi utilizada num 

ensaio que envolveu a inoculação de B. xylophilus em pinheiros com oito anos na zona 

afectada, constatando-se que o fluxo de resina cessou passados cinco a 35 dias, nos 

pinheiros que acabaram por morrer, sendo contínuo nos restantes (PHRAME, 2006). 

A expressão visual da infecção dos pinheiros por B. xylophilus, com o 

amarelecimento das agulhas, só ocorreu, em média, ao fim de mês e meio, o que é bastante 

mais lento do que as três semanas observadas nos Estados Unidos da América, quer para P. 

clausa var. clausa e P. elliotti var. elliotti, com 9 a 16 anos (Blakeslee et al., 1987) quer para 

P. sylvestris, com 15 a 80 anos (Malek & Appleby, 1984).  

O intervalo de tempo referido para a descoloração da copa de P. thunbergii, no 

Japão, variou entre sete e 51 dias, dependendo do mês em que se iniciou o seu declínio 

(quando deixaram de produzir resina) (Togashi, 1989), enquanto que no nosso estudo 

obtivemos um padrão mais uniforme, independente do mês, do ano ou do local (Tróia ou 

Campanhia das Lezírias). 

Estudos entretanto realizados em Tróia pela equipa da Estação Florestal Nacional, 

com a inoculação de B. xylophilus em pinheiros jovens de quatro anos, permitiram constatar 

que o desenvolvimento dos sintomas visuais é um processo gradual tendo 67% dos pinheiros 

inoculados desenvolvido sintomas ao fim de quatro semanas e 50% morrido ao fim de seis 

semanas (PHRAME, 2006). Considerando a reduzida dimensão média das árvores, os 

nossos resultados parecem enquadrar-se bem neste padrão. A distribuição de B. xylophilus 

nos pinheiros bravos em Portugal parece concentrar-se nos ramos e no tronco ao nível do 

início da copa, idêntico ao observado por Blakeslee et al., (1987) em P. clausa, nos Estados 

Unidos da América. A sua detecção em amostragens de madeira à altura do peito apenas é 

possível cerca de dois meses depois da infecção, intervalo de tempo necessário para que 

ocorra a sua multiplicação e invasão de todo o pinheiro. 
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Trabalhos realizados no Japão indicam que os nemátodos conseguem progredir 40-

50cm por dia, no interior da madeira dos pinheiros (Suzuki & Kiyohara, 1978). No entanto, 

verificou-se que a população de nemátodos inoculados em pinheiros silvestres jovens sofre 

uma redução nas primeiras duas semanas, eventualmente devido à activação das defesas do 

hospedeiro, e apenas nas semanas seguintes aumenta drasticamente provocando então a 

sintomatologia característica (PHRAME, 2006). 

A inexistência de estudos em P. pinaster obrigou a utilização dos resultados obtidos 

com P. sylvestris, tendo-se para o efeito extraído os registos máximos do padrão de 

flutuação diária. Assim, o valor máximo obtido no nosso estudo foi na ordem dos 3,5 x     

10-5m3m-2s-1,  o que é semelhante ao valor referido por Granier et al. (1996) e Köstner et al. 

(1998) (3,0 x 10-5m3m-2s-1), muito inferior aos valores apresentados na Suécia (4,0 x  10-

2m3m-2s-1) por Lundblad et al. (2001), mas superior ao valor obtido por Poyatos et al. 

(2005), nos Pirinéus de Espanha (6,13 x 10-6m3m-2s-1), ou na República Checa (2,2 x 10-

9m3m-2s-1) por Cermak et al. (2004). 

As condições climáticas dos locais de realização dos esses estudos foram obviamente 

distintas das vigentes em Tróia e, considerando a época do ano em que ocorrem as infecções 

por B. xylophilus, então os fluxos de seiva registados em Tróia são mais reduzidos, 

rondando 1 x 10-5m3m-2s-1. Estes valores parecem corresponder ao máximo do fluxo de seiva 

para as condições de Tróia, pois foram escolhidos pinheiros de grande porte e isolados, em 

torno de uma clareira central, não sofrendo qualquer ensombramento. As principais 

condicionantes foram a reduzida dimensão da copa (o que é geral de todos os pinheiros de 

Tróia), a natureza do solo (areias com fraca capacidade de retenção de água) e as condições 

de secura estival, bem patente no decréscimo registado nos meses de Verão em ambos os 

anos. 

Quando a disponibilidade de água não é factor limitante, está descrito que P. 

contorta Douglas e P. sylvestris apresentam o fluxo elevado nos dias com muita 

luminosidade (Spittlehouse, 2002; Poyatos et al., 2005). Muitos estudos demonstraram o 

efeito negativo da falta de água na resistência da canópia e a sua relação com o potencial 

hídrico antes do amanhecer (Lu et al. 1995), o teor de água no solo (Granier & Loustau, 

1994) ou com a quantidade de água disponível no solo (Granier & Bréda, 1996).  

A resposta das diferentes árvores ao “stress” hídrico foi amplamente estudada por 

Granier et al. (1999), verificando-se que Quercus petraea (Matt.) Liebl. é tolerante (Bréda et 



Resultados e Discussões 91

al., 1993), enquanto que P. pinaster prefere evitar esses efeitos (Aussenac & Granier, 1978). 

Efectivamente, Ryan et al. (2000) verificaram que o fluxo de água de algumas árvores quase 

parou em resposta ao “stress” hídrico”. 

A técnica de medição do fluxo de seiva de Granier tem algumas limitações pois, por 

exemplo, determina arbitrariamente que o fluxo de seiva no período nocturno é nulo, 

ignorando a possibilidade de ocorrer transpiração nocturna (Granier, 1987) e que durante 

esse período ocorre o re-preenchimento da árvore (Do & Rocheteau, 2002). Além disso, 

ignora também a variação da condutividade térmica na madeira relacionada com a direcção 

do fluxo de calor relativamente às fibras, com a humidade e temperatura da madeira, com a 

heterogeneidade do fluxo, com os defeitos intrínsecos e com a variabilidade das árvores 

numa floresta (Saugier et al., 1997; Hongmei, 2001).  

Caso algum dos pinheiros monitorizados tivesse sido infectado por B. xylophilus, 

seria expectável que ocorresse a diminuição do fluxo de seiva antes da descoloração da 

copa, tal como foi registado por vários autores que apenas observaram a descoloração um 

mês a oito semanas depois do ataque de escolitídeos (Ballard et al., 1982; Billings & Ward, 

1984; Wullschleger et al., 2004). Os escolitídeos são vectores de fungos pertencentes ao 

grupo Ophiostoma/ Ceratocystis, causadores do azulamento da madeira, que se 

desenvolvem no cerne, libertando toxinas para o fluxo xilémico, promovendo o bloqueio 

vascular e alterando o balanço hídrico, contribuindo assim para a morte da árvore (Caird 

1935; Bramble & Holst 1940; Basham 1970; DeAngelis et al., 1986; Paine et al., 1997). 

No entanto, quando a condução xilémica entra em colapso a descendência dos 

escolitídeos já abandonou a árvore e tanto o floema como o câmbio já se encontram tão 

danificados que a sua morte já seria inevitável, antes mesmo que a alteração da velocidade 

do fluxo de seiva fosse registada (Wullschleger et al., 2004). Com efeito, Lorio et al. (1995), 

observaram árvores que foram atacadas por escolitídeos, de um modo em que a morte era 

irreversível, mas continuaram a transpirar durante várias semanas. 

Deste modo, a utilização deste método para avaliação precoce da infecção por NMP 

estaria comprometida porque praticamente todos os pinheiros que morreram nas parcelas de 

Tróia e da Companhia das Lezírias foram colonizados por escolitídeos (resultados 

apresentados detalhadamente no próximo capítulo), apresentando o azulamento da madeira. 

Teria sido difícil diferenciar e atribuir a causa de alterações nas leituras. 
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Do mesmo modo, a medição da resistência eléctrica dos pinheiros das parcelas não 

funcionou como método de avaliação precoce da infecção por B. xylophilus porque apenas 

permitiu separar as árvores infectadas pelo NMP das sãs quando o seu declínio era já 

evidente pelo amarelecimento das agulhas.  

Outra diferença significativa foi detectada nas leituras obtidas nos pinheiros de 

menores dimensões relativamente aos maiores, e enquandra-se na correlação descrita entre 

as dimensões das árvores e a condutividade eléctrica, relacionada com o comprimento e 

diâmetro dos traqueídos (Bolton & Petty 1978; Mencuccini et al., 1997; Carll & TenWolde, 

1996). Com efeito, os pinheiros de pequenas dimensões, onde predomina o lenho juvenil, 

diferem significativamente do lenho adulto, porque apresentam paredes celulares menos 

espessas, traqueídos mais curtos, mais conteúdo de lenhina e hemicelulose e menor de 

celulose (Myers, 2002) e as diferenças constitutivas da madeira originam leituras de 

resistência eléctrica inferiores nas árvores dominantes relativamente às dominadas, de 

menores dimensões (Dunn & Rowland, 1986).  

As árvores vivas apresentam colunas líquidas contínuas que preenchem dos vasos 

xilémicos alongados (traqueídos no caso dos pinheiros) e intercomunicantes por poros o que 

produz elevados valores de condutividade eléctrica e, inversamente, reduzida resistência 

(Arnold & Andrews, 2004). 

Por outro lado, os valores de resistência mais elevados obtidos na parcela de Tróia 

relativamente à da Companhia das Lezírias, para pinheiros de dimensões idênticas, devem-

se, principalmente, ao facto das copas dos pinheiros da última serem consideravelmente 

mais desenvolvidas (Wargo & Skutt, 1975). Existe uma grande variabilidade nos resultados 

da aplicação deste método, tendo as diferentes interpretações sido amplamente abordadas 

por Cermak et al. (2004) e Tatarinov et al. (2005).  

No entanto, alguns autores conseguiram relacionar a resistência eléctrica da madeira 

com a desfolha (Wargo & Skutt, 1975), com a taxa de crescimento de pinheiro (Ko & 

Morimoto, 1985) e com o estado de dormência de bétulas (Betula pendula Roth.) 

(Santamour Jr., 1982).  

Em todos os casos, as medições reflectem a alteração das condições químicas no 

interior da árvore e da actividade do câmbio (Santamour Jr., 1982). Deste modo, bétulas sem 

sintomas visuais ou com apenas ramos secos isolados e dispersos na copa apresentavam 

resistência eléctrica elevada no tronco, constituindo alvos potenciais para o ataque pelo 
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buprestídeo xilófago, Agrilus anxius Gory., que prefere as árvores enfraquecidas e 

vulneráveis (Ball & Simmons, 1984).  

As propriedades eléctricas da madeira permitem distinguir pinheiros (P. sylvestris) 

resistentes ou susceptíveis à doença da podridão castanha (Brown Rot) (Tiitta et al., 2003), 

ou aferir a vitalidade das árvores e auxiliar na determinação da espécie mais adequada para 

futuras plantações (Torelli et al., 1999; Schmitt et al., 2003; Hyvönen et al., 2003). 

Foi ainda testado, durante 2004, em alguns pinheiros da parcela de Tróia, um método 

acústico para a detecção da ocorrência de cavitação dos vasos condutores. Este método 

baseia-se no que está descrito por Kuroda (1996), de que a actividade do nemátodo provoca 

a cavitação dos traqueídos, sendo este acontecimento que leva à morte dos pinheiros. Os 

resultados preliminares, por nós obtidos, foram inconclusivos, pois apenas foi possível 

escutar a actividade larvar dos xilófagos que colonizavam os pinheiros já mortos, tal como 

foi descrito por Izumi & Okamoto (1990) e Izumi et al. (1990). 

Face ao insucesso dos restantes métodos de avaliação precoce da infecção por B. 

xylophilus ensaiados, e como a descoloração da copa só é um sintoma óbvio tardiamente e é 

idêntico ao resultante do ataque de outras pragas, a monitorização do fluxo de resina 

mostrou-se como uma ferramenta muito fiável para identificação dos pinheiros, muito antes 

de ser possível recuperar o nemátodo de amostras de madeira do tronco, recolhidas a 1,30m 

de altura. 

A obtenção de dois pinheiros com B. xylophilus apenas nalguns ramos e na secção do 

tronco onde os ramos estavam unidos, permite concluir que a inoculação natural dos 

pinheiros ocorre ao nível dos ramos e posteriormente o nemátodo multiplica-se e invade 

toda a árvore, inclusive a raiz. A inoculação artificial efectuada em 2006, em quatro 

pinheiros com cerca de 15 anos, no interior da área afectada, permitiu constatar que o maior 

número de NMP foi recuperado da parte superior das árvores (ramos) e que a multiplicação 

apenas ocorreu após a descoloração das agulhas já ser evidente. No outro ensaio já atrás 

referido com pinheiros jovens, a prospecção do nemátodo revelou a sua presença em toda a 

árvore morta, inclusive nas raízes primária e secundárias, mas com maior concentração no 

segmento onde foi efectuada a inoculação (PHRAME, 2006). 

Os pinheiros que deixaram de resinar nos meses de Julho e Agosto apresentaram as 

maiores densidades de nemátodo, muito provavelmente porque foram infectados quando se 

encontravam em voo os maiores efectivos populacionais de M. galloprovincialis e porque a 
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transmissão de B. xylophilus do insecto vector para o hospedeiro está concentrada nas duas 

primeiras semanas de vida do insecto (Naves et al., 2007a).  

A prospecção exaustiva da raiz foi necessária porque a distribuição espacial das 

raízes e a distribuição do NMP no interior da madeira são heterogéneas, pelo que a 

amostragem parcial de apenas algumas das raízes secundárias (como sugerido nos 

protocolos do Forest Health Monitoring – Hess et al., 2002a) ou procedimentos como a 

amostragem em intervalos regulares, entre outros (Schuurman & Goedewaagen, 1971; 

Hanada et al., 1987; Myridis & Chamzas, 1998; Atkinson, 2000; Bolte & Villanueva, 2006) 

não permitiria avaliar com rigor a dispersão do nemátodo pela raiz, nem detectar zonas de 

contacto entre as raízes de pinheiros infectados e pinheiros saudáveis.  

A distribuição da raiz prospectada é idêntica à descrita por Sudmeyer (2002) e 

Sudmeyer et al. (2004) para esta espécie de pinheiro, com grande extensão horizontal e 

concentração nos 50cm superficiais do solo. 

A presença de B. xylophilus nas raízes dos pinheiros não implica que seja possível a 

sua passagem directamente para as raízes saudáveis nas proximidades. Por um lado, segundo 

Maugé (1987), não ocorrem enxertias naturais entre as raízes de pinheiros bravos e, por 

outro lado, mesmo que os nemátodos abandonem o hospedeiro infectado pelos orifícios 

causados pela actividade dos insectos que colonizam as raízes mortas, a baixa probabilidade 

de concluir todo o processo de sobrevivência, movimentação no solo, capacidade de 

localização e penetração numa raiz de um pinheiro saudável, torna este risco de contágio 

muito improvável ou negligenciável, como afirmam Mamiya & Shoji (1989).  

Com efeito, o derrame de soluções aquosas com B. xylophilus em caixas de areia 

onde estavam enterrados, a diferentes profundidades, pequenos segmentos recém-cortados 

de pinheiro bravo, nunca permitiu a recuperação de um único nemátodo na madeira (Falcato, 

2007). Pode-se assim concluir que B. xylophilus está dependente de um organismo ou 

processo que o transporte do pinheiro morto onde se encontra para o interior de outro 

saudável, o que ocorre em Portugal ao nível da copa, sendo por si incapaz de completar o 

processo de infecção. 
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4.2 - Interacção Insecto Vector – Hospedeiro 

 

4.2.1 -  Insectos Subcorticais e Xilófagos Associados ao Hospedeiro 

 

4.2.1.1 -  Na Parte Aérea 

 

Foram prospectados 72 dos 98 pinheiros que morreram entre 2001 e 2007 (Tróia= 

55pb; Companhia das Lezírias= 17pb), com a identificação de todos os insectos subcorticais 

e xilófagos. Na Companhia das Lezírias todos os pinheiros mortos prospectados tinham sido 

infectados por B. xylophilus enquanto que na parcela de Tróia o nemátodo foi detectado em 

22, tendo os restantes 33 pinheiros morrido por outras causas.  

A grande maioria dos pinheiros (89%) foi densamente colonizada por várias espécies 

de subcorticais e xilófagos, com a excepção de oito pinheiros de pequenas dimensões que 

morreram em Tróia, em 2001 (DAP1= 1; DAP2= 3) e em 2006 (DAP1= 2; DAP2= 2, cuja 

mortalidade terá sido devida a factores abióticos como, por exemplo, a seca intensa que se 

sentiu entre 2003 e 2005. Durante o intervalo de tempo definido por estes anos, observaram-

se surtos populacionais de processionária do pinheiro, Thaumetopoea pytiocampa, nos 

pinhais de Tróia, que poderão ter estado associadas ao enfraquecimento e morte das árvores. 

Para além de M. galloprovincialis (resultados apresentados no cap. 4.2.1) foram 

também identificadas outras três espécies de cerambícideos: Arhopalus syriacus, 

Acanthocinus griseus e Pogonocherus peroudi Mulsant; seis espécies de escolitídeos: 

Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus, Tomicus piniperda, Hylurgus ligniperda, Pytiogenes 

bidentatus Herbst e exemplares dos géneros Crypturgus e Hylastes (sendo alguns 

exemplares da hilésina negra H. ater (Payk.)). Encontrou-se ainda, uma espécie de 

curculionídeo Pissodes castaneus, e vários buprestídeos (alguns ao género Chrysobotris). 

Por fim, registou-se a presença, sempre ocasional (n< 4pb), de Sirex noctilio F. e de 

Xylocopa sp., da ordem Himenóptera e de térmitas (ordem Isoptera). 

A espécie mais frequente, em termos de número de pinheiros colonizados, e também 

a mais abundante, foi o bóstrico pequeno do pinheiro (O. erosus), detectado em 79,2% das 

árvores de ambas as parcelas, colonizando o tronco de 77,9% e os ramos de 35,2% dos 

pinheiros prospectados (Fig. 45).  
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Figura 45 – Espécies de insectos subcorticais e xilófagos que colonizaram os pinheiros mortos 

das parcelas de Tróia e da Companhia das Lezírias. 
 
 

Alguns taxa foram encontrados colonizando exclusivamente o tronco: P. perroudi, A. 

syriacus, T. piniperda, H. ligniperda, Crypturgus sp., I. sexdentatus, Crypturgus spp., 

Hylastes spp., Sirex sp., Xylocopa sp. e térmitas.  

A maior intensidade de colonização dos pinheiros com dimensões maiores que 7cm e 

menores que 35cm (classes DAP2 a DAP4) (Quadros XII), esteve relacionado com o facto de 

serem as classes mais representadas nas parcelas e também as mais contaminadas por B. 

xylophilus, logo com maior mortalidade (DAP4= 21pb) (ver cap. 4.1.1.1).  

Outro factor condicionante foi a maior disponibilidade de substrato para a 

colonização pelas diferentes espécies de insectos providenciada pelas pinheiros com DAP 

maiores que 14cm (DAP3= 14pb; 72 registos, pertencentes a 10 taxa) cuja listagem de 

espécies foi idêntica à classe DAP inferior, mas com mais pinheiros prospectados (DAP2= 

21pb, 80 registos, pertencentes a 13 taxa). 

Os ramos dos pinheiros de menores dimensões (DAP< 14cm) foram colonizados 

apenas por P. bidentatus (n= 5pb) e, num caso, por P. castaneus. Os ramos mais grossos 

pertencentes às árvores maiores foram também colonizados por O. erosus, M. 

galloprovincialis e por buprestídeos.  
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Quadro XII – Frequência de ocorrência das diferentes espécies de insectos que colonizaram os 
pinheiros mortos nas parcelas de acompanhamento de Tróia e da Companhia das Lezírias, 
(CL/T) por classes DAP (Diâmetro à Altura do Peito; limite das classes em centímetros) 
(S - presença de Bursaphelenchus xylophilus; N – ausência de B. xylophilus). 

 

  DAP1<7 DAP2<14 DAP3<20 DAP4<35 DAP5>35 Total 
Ordem/ Família/ Espécie n N S N S N S N S N S N S 

Isoptera 4 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0/2 2/0 

Coleoptera              

 Cerambycidae              
M. galloprovincialis 34 0/0 0/0 0/2 0/0 0/1 5/1 0/0 6/14 0/1 0/4 0/4 11/19 

A. syriacus 54 0/1 0/0 0/13 0/0 0/3 6/2 0/1 9/16 0/1 0/2 0/19 15/20 
A. griseus 46 0/1 0/0 0/8 0/0 0/3 6/2 0/1 6/16 0/1 0/2 0/14 12/20 

P. perroudi 1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 

 Scolytidae              
O. erosus 61 0/3 0/0 0/15 0/1 0/4 8/2 0/1 7/17 0/1 0/2 0/24 15/22 

P. bidentatus 37 0/2 0/0 0/11 0/1 0/2 3/1 0/1 4/10 0/0 0/2 0/16 7/14 
T. piniperda 14 0/0 0/0 0/5 0/0 0/2 0/0 0/1 3/3 0/0 0/0 0/8 3/3 

H. ligniperda 13 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 3/0 0/1 1/6 0/1 0/0 0/3 4/6 
Crypturgus spp. 7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/5 0/1 0/0 0/1 0/6 

I. sexdentatus 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/2 0/1 0/1 0/1 2/3 
Hylastes spp. 4 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 0/0 0/0 0/1 0/3 

 Curculionidae              
P. castaneus 25 0/1 0/0 0/2 0/1 0/1 4/2 0/0 3/10 0/1 0/0 0/5 7/13 

 Buprestidae 35 0/1 0/0 0/8 0/0 0/3 3/1 0/1 4/11 0/1 0/2 0/14 7/14 

Hymenoptera              
S. noctilo 2 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 

Xylocopa sp. 1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 

 
 

As espécies de cerambícideos Arhopalus syriacus (Reiter) (70,1% dos pinheiros), A. 

griseus (59,7%) e M. galloprovincialis (46,8%) foram as mais frequentes ao nível do tronco, 

com a particularidade de apresentarem padrões de distribuição que revelam comportamentos 

de exclusão interespecífica.  

Com efeito, A. syriacus surgiu exclusivamente no tronco e preferencialmente na base 

da árvore com casca mais grossa, enquanto que M. galloprovincialis colonizou o tronco ao 

nível da copa, onde a casca é mais fina. Finalmente, A. griseus surgiu na porção intermédia 

do tronco, fazendo a transição entre as duas espécies anteriores. Quanto à colonização dos 

ramos, M. galloprovincialis preferiu os ramos mais grossos da base da copa e A. griseus a 

zona média da copa (Fig. 46).  
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Figura 46 – Distribuição vertical da colonização por cerambícideos ao longo do tronco e dos ramos 
dos pinheiros mortos nas parcelas de Tróia e da Companhia das Lezírias. As ocorrências 
foram distribuídas por seis secções do tronco (t1 na base a t6 na bicada) e três secções da 
copa, equivalentes às secções do tronco ao nível da copa (t4 a t6). 

 
 

Estes dois escolitídeos revelam também diferentes preferências pela região do tronco 

dos pinheiros que colonizam, denotando o bóstrico grande maior aptidão pela base enquanto 

que a hilésina parece preferir a região do tronco ao nível da copa. Em contraste surge a 

distribuição mais generalista do bóstrico pequeno do pinheiro (Fig. 47). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47 – Distribuição vertical da colonização por escolitídeos ao longo do tronco e dos ramos dos 

pinheiros mortos nas parcelas de Tróia e da Companhia das Lezírias. As ocorrências foram 
distribuídas por seis secções do tronco (t1 na base a t6 na bicada) e três secções da copa, 
equivalentes às secções do tronco ao nível da copa (t4 a t6). 
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Apenas os cerambicídeos A. syriacus e M. galloprovincialis, os escolitídeos de 

reduzidas dimensões e de menor importância para a sanidade dos povoamentos (P. 

bidentatus e Crypturgus spp.), o curculionideo P. castaneus e os buprestídeos, ocorreram de 

modo diferente nas duas parcelas.  

Todos os insectos detectados em quantitativos mais importantes (os cerambicídeos, 

O. erosus, P. castaneus e os buprestídeos) denotaram preferências na colonização dos 

pinheiros, não só na distribuição vertical, atrás descrita, como também seleccionaram os 

pinheiros de maiores dimensões (DAP) (Quadro XIII).  

 
 
Quadro XIII – Resultados da análise de variância não paramétrica Kruskal-Wallis aplicada aos 

resultados da colonização dos pinheiros mortos nas parcelas de Tróia e Companhia das 
Lezírias pelas diferentes espécies de insectos subcorticais e xilófagos relativamente à 
dimensão dos pinheiros mortos (DAP), à localização da parcela (entre parêntesis os graus 
de liberdade). 

 

Espécie Parcela (1, 581) DAP (1, 581) 

M. galloprovincialis H= 19,50; p< 0,0001 H= 77,22; p< 0,0001 

A. syriacus H= 6,38; p= 0,0115 H= 51,21; p< 0,0001 

A. griseus H= 1,05; p= 0,3059 NS H= 54,83; p< 0,0001 

O. erosus H= 0,71; p= 0,3997 NS H= 20,87; p= 0,0003 

I. sexdentatus H= 0,22; p= 0,6386 NS H= 53,82; p< 0,0001 

T. piniperda H= 0,89; p= 0,3454 NS H= 8,77; p= 0,0672 

H. ligniperda H= 0,01; p= 0,9228 NS H= 6,12; p= 0,1906 NS 

P. bidentatus H= 4,26; p= 0,0390 H= 9,45; p= 0,0508 

Hylastes spp. H= 1,63; p= 0,2024 NS H= 5,37; p= 0,2514 NS 

Crypturgus spp. H= 3,85; p= 0,0499 H= 15,26; p= 0,0042 

P. castaneus H= 3,73; p= 0,0535 H= 22,40; p= 0,0002 

Buprestídeos H= 3,33; p= 0,0680 H= 85,64; p< 0,0001 

Sirex sp. H= 1,35; p= 0,2449 NS H= 12,17; p= 0,0161 

Xylocopa sp. H= 0,54; p= 0,4632 NS H= 4,84; p= 0,3037 NS 

Térmitas H= 0,54; p= 0,4632 NS H= 4,84; p= 0,3037 NS 

 NS – Diferenças estatísticas não significativas. 
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Quanto ao vector do NMP, demonstrou preferência pelas zonas do tronco com menor 

diâmetro e com casca mais fina. O diâmetro do tronco nas zonas colonizadas variou entre 

15cm, onde a casca tinha cerca de 2cm de espessura, e menos de 5cm de diâmetro, com a 

espessura da casca inferior a 0,5cm. Estes valores limites dos diâmetros do tronco 

encontram-se incluídos nos intervalos definidos no estudo anterior, enquanto que as 

espessuras da casca foram muito finas tendo o limite sido inferior ao valor mínimo anterior 

encontrado. 

Por outro lado, colonizou os ramos de nove dos pinheiros prospectados (10,8%), 

todos de maiores dimensões (DAP3= 1pb; DAP4= 5pb; DAP5= 3pb).  

Os dois himenópteros, Sirex noctilo (n= 2pb; 2,7%) e Xylocopa sp. (n= 1pb; 1,4%) 

foram apenas detectados na prospecção efectuada na parcela de Tróia em finais de 2006. A 

importância destas espécies para os objectivos do nosso estudo relaciona-se com a 

semelhança dos seus orifícios com os realizados pelos adultos de M. galloprovincialis, 

aquando da emergência dos pinheiros, podendo causar identificações erradas e a 

consequente sobrevalorização da abundância do insecto vector do NMP (Fig. 48). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48 – Orifícios de emergência de Xylocopa sp. (a), de Monochamus galloprovincialis (b) 

e de Sirex noctilio (b) e himenópteros adultos: Xylocopa sp. (d) e S. noctilio (e) (na 
mesma escala), que colonizaram as árvores mortas da parcela na península de Tróia 
(Fotos a, b e d por P. Naves). 

 
 
 
 

a b c 

d e 
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4.2.1.2 - Nas Raízes 

 

A prospecção da raiz e a recolha para laboratório de secções colonizadas com 

estádios larvares permitiu a identificação de três espécies de cerambicídeos: Ahropalus 

syriacus (n= 32), também muito frequente na zona basal dos troncos, A. ferus (Mulsant) (n= 

1) e Spondylis buprestoides (L.) (n= 19). Durante a prospecção no campo ou já em 

laboratório, 21 larvas de cerambicídeos foram mortas sem ter sido possível a sua 

identificação. A raiz H, apesar de muito longa era muito fina, pois a 1,4m de distância do 

cepo apresentava 1,6cm de diâmetro, pelo que não foi colonizada por qualquer xilófago. 

 

Estes exemplares foram recolhidos na raiz aprumada principal, até à profundidade 

onde foi possível recolher (cerca de 2m) (S. buprestoides, n= 5), e em sete das nove raízes 

secundárias prospectadas, até à distância máxima do cepo de 11,5m, onde apresentava 

apenas 1,5cm de espessura (raiz E) (Quadro XIV).  

 
 
Quadro XIV – Insectos xilófagos recolhidos das raízes amostradas do pinheiro bravo em Tróia. 

Zona colonizada indica a distância máxima relativamente ao cepo e o respectivo 
diâmetro (cm), a que foram recolhidos os insectos: Sb- Spondylis buprestoides; As- 
Ahropalus syriacus; Af- A. ferus; Ceramb.- cerambicídeos não identificados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona colonizada Insectos recolhidos 
Raiz Dist. Diâmetro  Sb As Af Ceramb. Total 

Principal -  5    5 

A 150 3,0  20 1 7 28 

B 150 2,2 1   3 4 

C 120 2,0  2  2 4 

D 40 4,3   8  3 11 

E 1 150 1,5 13 2   15 

F 80 2,5    4 4 

G 79 2,0    2 2 

H -     0 

I -     0 
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4.2.2 - Distribuição do Insecto Vector no Hospedeiro 
 

Os seis pinheiros mortos seleccionados para este estudo pertenciam às classes 

dendrométricas mais frequentes e mais colonizadas por Monochamus galloprovincialis, 

classe DAP3 e DAP4 (14cm <DAP <35cm), no interior da zona afectada (Quadro XV). 

 
 
Quadro XV – Características dendrométricas dos pinheiros prospectados para avaliação da 

selecção para postura por M. galloprovincialis. 
 

Pinheiro DAP (cm) Altura Total (m) Altura copa (m) 

 Pb1 19,0 11,2 7,5 

Pb2 24,5 11,7 4,7 

Pb3 22,2 11,9 5,7 

Pb4 15,5 11,4 5,5 

Pb5 20,0 12,5 5,5 

Pb6 22,0 12,4 7,1 

 

 

A densidade de colonização por M. galloprovincialis encontrada variou entre 155 

câmaras pupais (2,83 câmaras/ dm3) e 15 câmaras pupais (0,56 câmaras/ dm3) por pinheiro, 

que se encontravam distribuídas por, aproximadamente, metade do comprimento dos troncos 

(de 41,1% a 54,9%), com a excepção do pinheiro P6 onde as 15 câmaras estavam 

concentradas em 23,6% do tronco (Quadro XVI). 

O pinheiro Pb2, que possuía o maior diâmetro à altura do peito, possibilitou a 

extracção de larvas em zonas do tronco com diâmetros mais extremos (de 19,20cm a apenas 

3,40cm), enquanto que o pinheiro Pb1 registou a maior amplitude de espessura de casca na 

zona colonizada (entre 7,36cm e 1,16cm).  

Como se pode verificar do Quadro XVI, a distribuição das 628 câmaras de pupação 

de M. galloprovincialis concentrou-se na zona do início da copa, ao nível do último terço do 

tronco antes da copa (t3= 21,7%) e dos dois terços inferiores no interior da copa (t4= 39,3%; 

t5= 29,3%). As tendências da distribuição vertical encontrada em cada pinheiro prospectado 

foram descritas por polinómios de quarto grau (Fig. 49).  
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Quadro XVI – Pinheiros seleccionados para estudo da colonização por M. galloprovincialis com a 
caracterização dendrométrica dos hospedeiros: diâmetro (cm) (negrito-DAP), altura (cm), 
espessura da casca (cm), superfície (dm2) e volume (dm3); o número (n) e densidade das 
câmaras de pupação, por área e volume das secções do tronco.  

 

Hospedeiro Insecto vector 

Pinheiro Secção Diâmetro Altura  Esp. Casca Superfície  Volume  n  (x/dm2) (x/dm3) 

Pb1 t1 19,0 120 1,25 73,58 34,95 0 0 0 
 t2 18,1 250 1,08 70,10 31,72 0 0 0 
 t3 16,6 370 0,74 64,29 26,68 0 0 0 
 t4 14,3 620 0,60 111,86 39,85 53 0,47 1,33 
 t5 11,0 870 0,29 86,15 23,64 83 0,96 3,51 
 t6 5,0 1120 0,18 39,45 4,96 19 0,48 3,83 

Pb2 t1 24,5 230 0,99 179,50 109,95 0 0 0 
 t2 18,3 470 0,62 134,08 61,34 0 0 0 
 t3 16,3 700 0,58 119,06 48,37 71 0,60 1,47 
 t4 10,0 860 0,27 49,07 12,24 50 1,02 4,09 
 t5 5,0 1010 0,15 24,72 3,11 21 0,85 6,76 
 t6 3,5 1170 0,10 17,22 1,51 0 0 0 

Pb3 t1 22,2 210 0,86 144,06 79,96 0 0 0 
 t2 18,9 410 0,71 122,65 57,95 0 0 0 
 t3 16,9 620 0,68 109,67 46,34 12 0,11 0,26 
 t4 13,7 810 0,50 81,73 27,99 70 0,86 2,50 
 t5 10,8 1000 0,31 64,43 17,40 40 0,62 2,30 
 t6 5,3 1190 0,22 31,32 4,11 30 0,96 7,30 

Pb4 t1 15,5 200 1,11 95,72 37,09 0 0 0 
 t2 13,9 390 0,72 77,19 25,79 8 0,10 0,31 
 t3 11,1 590 0,34 68,39 18,94 23 0,34 1,21 
 t4 8,3 770 0,22 47,64 9,85 29 0,61 2,94 
 t5 6,0 960 0,17 34,68 5,22 13 0,37 2,49 
 t6 2,6 1140 0,10 14,97 0,97 0 0 0 

Pb5 t1 20,0 230 1,19 146,53 73,27 0 0 0 
 t2 18,4 470 0,49 134,99 62,18 1 0,01 0,02 
 t3 15,6 700 0,36 114,30 44,58 30 0,26 0,67 
 t4 11,2 880 0,24 64,47 18,05 42 0,65 2,33 
 t5 7,8 1070 0,22 44,47 8,59 18 0,40 2,10 
 t6 4,0 1250 0,13 23,03 2,30 0 0 0 

Pb6 t1 22,0 180 0,79 122,04 67,12 0 0 0 
 t2 18,9 350 0,65 104,84 49,54 0 0 0 
 t3 16,4 530 0,52 90,98 37,30 0 0 0 
 t4 14.5 770 0,47 107,94 39,20 3 0,03 0,08 
 t5 11,0 1000 0,34 81,37 22,28 9 0,11 0,40 
 t6 4,5 1240 0,27 33,63 3,80 3 0,09 0,79 
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Figura 49 – Distribuição das densidades médias das câmaras pupais de Monochamus 

galloprovincialis ao longo do tronco, em cada pinheiro prospectado (câmaras/dm3). 
 
 

Análise complementar dos dados recolhidos revelou que, ao contrário do que se 

poderia supor, as densidades de câmaras pupais e as dimensões das pré-pupas delas retiradas 

não estavam estatisticamente correlacionadas (r= 0,1930).  

 

 

4.2.3 - Comportamento Dispersivo de Monochamus galloprovincialis 

 

4.2.3.1 - Estudo sobre a Dispersão de Monochamus galloprovincialis 

 

A parcela onde decorreu o estudo (Fig. 50) apresentava características relativamente 

jovens, com valores médios de altura de 3,78± 1,15m e de diâmetros à altura do peito de 

7,38± 3,43m, com distribuições das frequências próxima da curva normal (Fig. 51). A área 

coberta pela projecção das copas chegava aos 30,9% da área total delimitada, enquanto que 

57% do solo se encontrava coberto por mato.  
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Figura 50 – Representação esquemática da georeferenciação das árvores da parcela onde se 
realizou o estudo sobre a movimentação de exemplares de Monochamus 
galloprovincialis marcados e libertados nas imediações da árvore central (dimensão dos 
círculos é proporcional ao DAP). Área em destaque foi onde ocorreram as recapturas e 
está apresentada em detalhe na figura 54. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Distribuição das frequências das características dendrométricas DAP e altura total das 
árvores da parcela dos ensaios. 

 
 
O primeiro ensaio envolveu a libertação de 105 de imagos de M. galloprovincialis 

(56 fêmeas e 49 machos) pelas 16 horas do dia 14 de Junho de 2005. Após terem sido 

colocados no tronco dos pinheiros seleccionados, junto ao centro da parcela, entre 11 e 14 

exemplares por pinheiro e na mesma proporção de sexos, os insectos invariavelmente 

deslocaram-se no sentido ascendente até se imobilizarem junto das axilas das ramificações 

ou irregularidades da casca. Nenhum insecto permaneceu imóvel nem iniciou o voo. 
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No dia 17 de Junho de 2005, pelas 8h30m, foi iniciada a prospecção das árvores da 

parcela na tentativa de encontrar os insectos marcados que tinham sido libertados três dias 

antes. Após uma hora foi identificada uma fêmea marcada (taxa de recaptura inferior a 1%), 

exemplar que voltou a ser encontrado noutra árvore, quatro horas mais tarde (13h10m), e 

mais distante do ponto de largada, percorrendo nos dois voos a distância total 15,03m. Como 

nenhum outro insecto foi recuperado o ensaio foi considerado concluído, por insuficiência 

de recapturas. 

Cerca de mês e meio mais tarde (dia 27 de Julho) um macho foi capturado nas 

armadilhas instaladas no pinhal adulto, que distava cerca de 230m do ponto de largada. 

No segundo ensaio foram libertados 73 imagos marcados (30 fêmeas e 43 machos), 

pelas 16 horas de 28 de Junho, com procedimento idêntico ao efectuado no primeiro ensaio. 

As medições do comprimento do élitro direito e peso dos insectos utilizados estavam 

correlacionadas (r=0,71), sendo os machos mais pesados do que as fêmeas (fêmeas= 

0,3254g; machos= 0,3405g), embora sem significado estatístico (F(71,1)= 0,217; p= 0,6428). 

Comparativamente, os exemplares libertados no segundo ensaio (média= 0,3339g) 

eram significativamente maiores do que os utilizados no primeiro ensaio (média= 0,2311g); 

F(176,1)= 31,55; p< 0,0001. 

Os insectos detectados na prospecção dos pinheiros, encontravam-se geralmente na 

extremidade de ramos isolados. Foram também observados sinais de pasto de alimentação 

dos imagos em vários dos pinheiros.  

No final do segundo ensaio, foram recapturados, pelo menos uma vez, 59 M. 

galloprovincialis marcados (22 fêmeas e 37 machos), representando uma taxa de recaptura 

de 80,8% (73,3% para as fêmeas e 86% dos machos), tendo alguns sido recapturados mais 

do que uma vez (28 insectos por duas vezes e quatro por três vezes), totalizando 90 registos 

de recaptura. 

As recapturas foram decrescendo de modo acentuado, com o decorrer do tempo de 

permanência dos insectos na parcela, até à obtenção de uma única captura na terceira 

semana após a libertação. O ensaio foi concluído com uma última visita à parcela, efectuada 

28 dias após a largada, sem que se tivesse sido encontrado qualquer insecto (Fig. 52). 
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Figura 52 – Capturas de imagos de 

Monochamus galloprovincialis 
com idades entre cinco a 12 
dias, marcados e libertados no 
segundo ensaio. 

 
 

O número máximo de recapturas do mesmo indivíduo foi três vezes (Fig. 53). A 

metodologia para a deteccão dos insectos nas árvores não foi eficaz, pois insectos 

permaneceram na parcela sem que tenham sido capturados continuamente. A ausência de 

continuidade de alguns registos terá resultando de uma falha na prospecção (os insectos 

terão conseguido ficar agarrados nas copas sem serem visualmente detectados e sem caírem 

no lençol), pressupondo-se que tenham permanecido na parcela durante todo o intervalo de 

tempo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 53 – Capturas obtidas de 

Monochamus galloprovincialis 
marcados no segundo ensaio sobre 
o comportamento dispersivo. 

 

 

A imobilidade foi observada tanto para as fêmeas como para os machos que, em dois 

casos, se prolongou até sete dias após a largada (3 visitas). Quatro por cento dos insectos 

estavam mortos quando foram recolhidos após terem caído no pano (3 exemplares).  

Os trajectos definidos pelos pinheiros onde os insectos foram encontrados, nas várias 

visitas efectuadas ao povoamento, e que correspondem aos voos considerados no ensaio, 

encontram-se representados graficamente na figura 54, onde surgem apenas as árvores 

existentes na zona do povoamento onde foram obtidas as recapturas. 
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Figura 54 – Movimentações dos imagos de Monochamus galloprovincialis libertados no segundo 
ensaio, de acordo com as recapturas obtidas em cada visita. Os troncos e as copas dos 
pinheiros estão representados com escalas diferentes. 

                              - DAP= 10cm;            - Copa (5m2);           - Sobreiros;           - Catapereiros 

NDIA 1 NNNDIA 1 NDIA 3 NNNDIA 3

NDIA 7 NNNDIA 7 NDIA 14

DIA 21

NNNDIA 14

DIA 21
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Poderia esperar-se que a probabilidade de recaptura tivesse sido afectada pelo maior 

vigor e sobrevivência dos exemplares de maiores dimensões e mais pesados. O tamanho 

também poderia influenciar a visibilidade dos insectos aquando da prospecção das copas dos 

pinheiros. No entanto, tal como no primeiro ensaio, em que o único exemplar recapturado 

pesava 0,2122g sendo menor do que o valor médio de todos os que foram libertados 

(0,2313g) (F(103,1)= 0,031; p= 0,8606), a dimensão dos exemplares não influenciou, de modo 

estatisticamente significativo, a probabilidade de recaptura no segundo ensaio, não tendo as 

análises de variância simples revelado a existência de diferenças significativas, tanto entre 

os insectos que foram capturados pelo menos uma vez e os que nunca foram encontrados 

(F(71,1)= 0,021; p= 0,8849), como quando se considerou o número de vezes que foram 

recapturados (F(69,3)= 0,044; p= 0,9877).  

O Quadro XVII e a figura 55 referem-se à comparação das movimentações 

registadas entre sexos dos exemplares de M. galloprovincialis marcados e largados no 

segundo ensaio, quanto à distância percorrida em cada voo (distância medida entre os 

troncos dos pinheiros de inicio e fim do voo) e distância total percorrida por cada insecto.  

 
 
Quadro XVII – Movimentação de Monochamus galloprovincialis marcados e capturados no 

segundo ensaio de acordo com o seu sexo (distâncias em metros).  
 
 
 

 

 

 

 
 
Embora a distância média percorrida pelas fêmeas tenha sido superior o valor obtido 

para os machos, as diferenças registadas entre os sexos não foram estatisticamente 

significativas: F(1, 71)= 0,217, p= 0,6428. 

Uma análise mais rigorosa do comportamento dos insectos largados e capturados na 

parcela permitiu a separação das observações em três categorias: insectos imóveis (n= 33 

observações), permaneceram na mesma árvores em duas visitas consecutivas; insectos que 

andaram (n= 9), deslocaram-se entre árvores cujas copas se sobrepunham, existindo a 

possibilidade de terem efectuado a deslocação sem voar; insectos que voaram entre árvores 

(n= 48). 

Sexo Número de 
movimentos  

Distância 
mínima  

Distância 
máxima 

Distância média 
(x±�)  

	 37 1,85 13,90 4,97±2,99 


 22 2,05 14,10 4,30±2,56 
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Figura 55 – Distribuição de frequências da distância total (m) percorrida pelos exemplares de M. 

galloprovincialis de cada sexo, largados no segundo ensaio. A barra a preto corresponde 
aos insectos que permaneceram imóveis entre recapturas. 

 
 

Assim, para retratar os voos foram consideradas as distâncias entre os troncos e entre 

os limites das copas dos pinheiros de origem e destino, tendo sido realizadas duas análises 

estatísticas independentes (Fig. 56).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56 – Comportamento dos imagos de M. galloprovincialis marcados durante o segundo 

ensaio para avaliação da movimentação no interior de um povoamento de pinheiro bravo. 
Falhas na prospecção (quando foi recapturado em duas ocasiões não consecutivas) e 
insectos nunca recapturados (Fugas).  

 
 

A direcção dos ventos no período de recapturas concentrou-se principalmente no 

quarto quadrante (270º - 360º), com excepção do período analisado para o primeiro ensaio, 

onde houve uma maior distribuição, no quarto e terceiro quadrante (200º - 360º).  
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O ângulo médio estimado dos ventos registados identifica o intervalo [320,8º - 

345,8º] como dominante e a velocidade máxima de 52,7 m/s, verificando-se nas direcções 

200º e 275º, sendo a mínima para as direcções entre 205º e 310º.  

O ângulo médio dos voos dos M. galloprovincialis marcados concentrou-se no 

intervalo [210,1º SW - 10,7º NE], pelo que abrange o intervalo determinado para os ventos 

dominantes, podendo-se assim deduzir, que o comportamento em voo dos insectos terá sido 

predominantemente a favor do vento (downwind). Apenas o único exemplar recuperado no 

primeiro ensaio e um macho recapturado no segundo ensaio demonstraram voo dispersivo 

contra a direcção do vento (upwind).  

A direcção dominante da deslocação dos insectos foi também coincidente com a 

localização do povoamento adulto, pelo que os insectos, poderão ter sido estimulados pelo 

efeito visual da silhueta desse povoamento no horizonte, enquanto voavam. 

As maiores distâncias percorridas foram obtidas com a recaptura de três exemplares 

marcados (um do primeiro ensaio e dois do segundo ensaio) nas armadilhas instaladas no 

povoamento adulto mais próximo do local onde decorreram os ensaios e que ficaram à 

distância média ao ponto central das largadas de 237,14m, na orientação média de 245º. O 

último insecto que foi recolhido da armadilha no dia 8 de Setembro de 2005, foi uma fêmea 

que completou 66 dias no campo e 78 dias de longevidade total. 

Todas as deslocações efectuadas pelos insectos marcados durante os dois ensaios, 

sem inclusão dos registos de imobilidade (recapturas sucessivas na mesma árvore) (58 

registos), foram incluídas numa base de dados para a descrição dos factores condicionantes 

do estímulo para o voo de M. galloprovincialis.  

Das variáveis incluídas, duas eram referentes aos insectos libertados (peso e 

comprimento do élitro), sete variáveis climáticas, 12 variáveis dendrométricas dos pinheiros, 

duas variáveis relativas às distâncias entre os pinheiros da parcela e as duas variáveis 

relacionadas com o pinhal adulto mais próximo. A matriz de correlações identificou 

variáveis correlacionadas que foram excluídas (Quadro XVIII). 
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Quadro XVIII – Variáveis admitidas e excluídas para o cálculo das regressões de descrição do 
voo de Monochamus galloprovincialis, por apresentarem elevados coeficientes de 
correlação, entre elas. 

 

Variáveis admitidas correlacionadas Variáveis excluídas 

 Comprimento élitro 
Peso do insecto 0,90 

 Volume copa pinheiro Origem 
Altura pinheiro Origem 0,74 
Área copa pinheiro Origem 0,75 

 Volume copa pinheiro Destino 
Altura pinheiro Destino 0,81 
Área copa pinheiro Destino 0,89 

 Volume copa pinheiro mais Próximo 
DAP pinheiro mais Próximo 0,78 
Altura pinheiro mais Próximo 0,82 
Área copa pinheiro mais Próximo 0,97 

 Temperatura média 
Temperatura máxima 0,98 
Velocidade do vento 0,87 
Pressão atmosférica -0,96 

 Humidade relativa 
Temperatura mínima 0,95 
Temperatura máxima -0,87 
Direcção vento -0,95       

 

Deste modo, no quadro XIX encontra-se a lista de variáveis consideradas para as 

regressões descritivas do voo de M. galloprovincialis, sendo uma referente aos insectos, 

cinco variáveis climáticas, nove variáveis dendrométricas, duas variáveis relativas às 

distâncias entre os pinheiros da parcela e duas variáveis relativas à localização do pinhal 

adulto mais próximo onde foram colocadas armadilhas e capturados alguns insectos 

marcados. As variáveis incluídas nas equações apresentam os coeficientes estatísticos e a 

ordem de inclusão. 
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Quadro XIX – Lista de variáveis consideradas para o cálculo das regressões múltiplas ajustadas à 
distância entre os troncos das árvores de origem e de destino do voo (Distvoo), distância 
entre as margens mais próximas das copas entre as árvores de origem e de destino do voo 
(DistAOAD) e direcção do voo (Dvoo), dos imagos de M. galloprovincialis. AO – árvore 
onde se iniciou o voo; AD – árvore de destino do voo (onde se efectuou a recaptura). Valores 
de significância de p para as variáveis aceites nos modelos e ordem de entrada, entre 
parêntesis. 

  

 Distvoo DistAOAD Dvoo 

Variável relacionada com os Insectos    
Peso (g) 0,0347 (2) 0,0122 (2)  

Variáveis climáticas    
(Dirv) Direcção do vento (graus)*    
(Vv) Velocidade do vento (ms-1)    
(Tmin) Temperatura mínima (ºC)  0,2450 (3)  
(Tmax) Temperatura máxima (ºC)    
(PA) Pressão Atmosférica    

Variáveis dendrométricas dos pinheiros    
(DAPAO) DAP da AO (m)   0,0037 (1) 
(AltAO) Altura da AO (m)   0,1426 (5) 
(AreaAO) Área da Copa da AO (m2) 0,1237 (3)   
(DAPAD) DAP da AD (m)   >0,0001 (2) 
Altura da AD (m)    
(AreaAD) Área da Copa da AD (m2)   0,0003 (3) 
DAP do pinheiro mais próximo da AO (m)    
(AltAP) Altura do pinheiro mais próximo da AO (m) 0,0001 (1) 0,0016 (1)  
(AreaAP) Área da Copa do pinheiro mais próximo da AO (m2)    

Variáveis do povoamento    
Distância da árvore mais próxima da AO (m)    
(AngAP) Ângulo entre AO e pinheiro mais próximo (graus)*    

Variáveis do povoamento adulto próximo    
(Dirpov) Direcção do povoamento (graus)*   0,0294 (4) 
(Distpov) Distância ao povoamento (m) 0,1237 (3)   

*Variáveis utilizadas apenas para a regressão da direcção do voo 
 
 

As equações encontradas que melhor descrevem o voo de M. galloprovincialis no 

interior da parcela de pinheiro bravo e que reflectem as variáveis determinantes para o 

início, orientação e duração do voo, apresentaram todas significância estatística:  

 

Distância do voo (Distvoo= Y): 

Y = 49,690 + 1,067*AltAP + 5,923*Peso – 0,217*Distpov – 0,488*AreaAO  

(r2= 0,3217; F(4,53)= 6,2860; p= 0,0003). 
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Distância entre copa das árvores de Origem e Destino (DistAOAD= W): 

W= 13,997 + 0,889*AltAP + 7,106*Peso – 0,866*Tmin 

(r2= 0,2528; F(3,54)= 6,0906; p= 0,0012). 

 

Direcção de voo (Dvoo= Z): 

Z = 987,966 – 1352,838*DAPAO + 2142,284* DAPAD   – 47,189*AreaAD – 3,100*Dirpov+ 

+ 20,454*AltAO 

(r2= 0,5362; F(5,45)= 10,4058; p< 0,0001). 

 

Quanto às equações que descrevem a extensão do voo, são ambas muito 

condicionadas positivamente pelo peso; quanto maior for o insecto mais extenso o voo 

(indicador de maior capacidade fisiológica) e pela altura do pinheiro mais próximo da 

origem do voo, quando não foi escolhido para ser o destino.  

A equação que descreve o voo pela distância entre os troncos dos pinheiros (equação 

Y) é influenciada negativamente pela dimensão da copa do pinheiro onde se iniciou o voo. 

Como os insectos tendem a movimentar-se para as extremidades dos ramos, em copas muito 

amplas, ficam mais próximos dos outros pinheiros pelo que o voo será tanto maior quanto 

menor for a copa onde se encontra.  

Na equação W, que reporta à distância entre copas, foi incluída uma variável 

climática: a temperatura mínima, com efeito negativo, pelo quanto mais elevada for, mais 

curto será o voo. Esta relação parece ter pouca lógica, considerando que os insectos são 

organismos poiquilotérmicos, no entanto deve-se referir que a amplitude de variação da 

temperatura mínima durante o ensaio foi muito reduzida, oscilando entre 16 e 17ºC, pelo que 

na prática pouco afecta o resultado final, relativamente às restantes variáveis incluídas. 

Quanto à direcção do voo que o insecto enceta, está dependente da dendrometria dos 

pinheiros, sendo afectado em ambos os sentidos pelas características do pinheiro onde se 

encontra (positivamente pela altura e negativamente pelo DAP), positivamente pela altura da 

árvore de origem e negativamente pela área da copa do pinheiro de destino do voo. A outra 

variável considerada diz respeito à direcção em que se encontra o povoamento adulto, 

relativamente ao pinheiro onde se iniciou o voo. 
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Os valores dos diâmetros à altura do peito (DAP), integrados na matriz em metros, 

eram muito reduzidos (entre 0,029 e 0,114), o que reduz significativamente o seu efeito no 

resultado final da equação que descreve a direcção do voo. Por outro lado, as variáveis 

DAPAO e DAPAD têm o efeito de praticamente se anularem, com o resultado de ambas a ser 

tendencialmente positivo, pois a constante positiva de DAPAD é muito superior à constante 

negativa de DAPAO. 

A interpretação da equação Z tem que ter em atenção que o resultado vem expresso 

em graus (entre 0 e 360º) e, sendo a constante muito elevada (987,966), o balanço do 

contributo das variáveis tem que obrigatoriamente ser negativo, o que é principalmente 

influenciado pela variável referente à direcção do povoamento adulto (entre 202º e 273º). A 

inclusão desta variável constitui nova evidência de que os insectos em voo foram sensíveis à 

silhueta do povoamento (como já foi referido na análise estatística do ângulo médio do voo).  

As equações encontradas, atrás descritas, incluem as variáveis que condicionaram o 

início do voo dos imagos de M. galloprovincialis. A segunda fase do voo diz respeito ao 

estímulo que induz o insecto a escolher determinada árvore para terminar o seu voo.  

Considerou-se que a percepção visual do insecto durante o voo está compreendida 

num ângulo de 45º para cada lado do plano horizontal de voo, o que condiciona a tomada de 

decisão e a capacidade de resposta. Com base neste pressuposto foram considerados os 

pinheiros localizados entre a origem e o destino do voo.  

Assim, em 12 percursos os insectos disporiam no seu ângulo de visão de apenas a 

árvore de destino que, para nove, foi a árvore seguinte existente na mesma linha e cujas 

copas se tocavam (não requerendo a ocorrência do voo, situações anteriormente referidas 

como andar) e as restantes três deslocações realizaram-se entre pinheiros localizados 

perpendicularmente em linhas adjacentes.  

Outros 16 percursos foram realizados ao longo da mesma linha e, embora tenham 

sido capturados em árvores não adjacentes, o insecto poderá também ter-se deslocado pelas 

copas, sem necessidade de voar, não tendo por isso sido considerados nesta abordagem. 

Foram deste modo consideradas 92 situações, relacionadas com 42 insectos que 

tinham mais do que um pinheiro no seu campo visual, tendo a ANOVA simples aplicada 

revelado a existência de diferenças estatísticas muito significativas entre os pinheiros 

escolhidos para terminar o voo e os restantes seleccionáveis: F(3,197)= 8,374, p< 0,0001. 
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No entanto, das variáveis dendrométricas avaliadas, que poderiam influenciar a 

escolha dos insectos, apenas a altura total dos pinheiros apresentou diferenças estatísticas no 

teste Tukey, sendo o valor médio dos pinheiros escolhidos (3,90m) superior aos pinheiros 

disponíveis (3,46m). As restantes variáveis analisadas, DAP e o volume da copa, não 

permitiram diferenciar os grupos de pinheiros considerados.  

Estes resultados fornecem indicações quanto à altura de voo dos insectos, pois a 

altura máxima dos pinheiros que não foram seleccionados foi de, aproximadamente, quatro 

metros, enquanto que a altura dos pinheiros onde terminou o voo atingiu 5,45m, superando 

os quatro metros por 14 vezes.  

 

 

4.2.3.2 - Estimativas Populacionais de Monochamus galloprovincialis em Tróia 

 

Os ensaios realizados para obtenção das estimativas populacionais de M. 

galloprovincialis na península de Tróia possibilitaram a captura nas armadilhas de vários 

exemplares marcados, bem como de alguns sem marcação pertencentes à população 

autóctone (Quadro XX). 

 
 
Quadro XX – Exemplares de Monochamus galloprovincialis que foram utilizados nos ensaios 

para a estimativa populacional; insectos marcados largados, capturados/recapturados 
(n/m), agrupados por grupo de armadilhas equidistantes do ponto central de largada.  

 
 Marcados Capturados/Recapturados 
 largados 50 m 100m 200 m 400 m 

Ano 
 	 
 	 
 	 
 	 
 	 

2001 28 20 0/0 2/2 0/0 3/0 0/0 0/0 1/0 0/0 
2002 57 64 1/0 2/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 
2003 38 22 2/1 2/1 0/0 1/0 4/0 3/0 0/0 0/0 

 
 

No ano de 2002, apesar de terem sido libertados mais insectos do que nos outros 

anos (n= 121), não foi possível recuperar qualquer exemplar, o que impossibilitou a 

realização da estimativa populacional. Em cada um dos outros dois anos foram recapturados 

apenas dois exemplares marcados, durante o período de cerca de um mês (34 e 32 dias), em 

que duraram os ensaios. As taxas de recaptura obtidas foram deste modo muito reduzidas 

(4,2% em 2001 e 3,4% em 2003).  
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Como a totalidade das recapturas foram registadas nas armadilhas mais próximas do 

ponto de largada (50m), apenas foram considerados os insectos capturados até à terceira 

coroa de armadilhas (200m) nos cálculos das estimativas, porque as restantes armadilhas 

estariam demasiado longe relativamente à aparente fraca mobilidade exibida por M. 

galloprovincialis (ver cap. 4.2.3.1) e do limitado raio de acção das armadilhas. Deste modo a 

área do povoamento ocupada pela população estimada correspondeu, em 2001 a uma 

circunferência com 100m de raio (31 415m2) e em 2003 com 200m de raio (70,684m2).  

Assim, os resultados das estimativas foram de 96 (2001) e 251 (2003) adultos de M. 

galloprovincialis em voo, nas áreas das estimativas, que correspondem a densidades 

populacionais de, respectivamente, 31 e 36 insectos por hectare, para o período de duração 

dos ensaios. Estas estimativas populacionais serão de seguida utilizadas para as simulações 

do modelo processual, tendo-se extrapolado para o ano de 2002 o valor de densidade 

populacional correspondente a 34 adultos por hectare de pinhal bravo da península de Tróia.  

 
 
4.2.3.3 - Modelo Processual para Descrição da Doença da Murchidão dos 

Pinheiros 
 

Como se trata de um modelo estocástico foram efectuadas 2000 simulações para 

cada ano, de modo a eliminar o efeito do acaso, tendo sido sobre o conjunto das simulações 

geradas para cada ano (entre 2001 e 2004) que se aferiu o rigor das previsões do modelo 

relativamente à mortalidade com infecção por NMP, observada na parcela de Tróia (Quadro 

XXI). O número de insectos em voo sobre a parcela em cada dia da simulação foi 

determinado com base nas estimativas populacionais (ver cap. 4.2.3.2), que foi de 11 

exemplares, para o período de um mês. De seguida foram extrapoladas as 

representatividades das estimativas na curva de voo anual, calculada com base nas capturas 

obtidas na rede de armadilhas instaladas todos os anos.  

As previsões do modelo mostraram uma considerável aproximação à mortalidade 

devido a infecções por B. xylophilus observada na parcela de Tróia, sobretudo nos dois 

primeiros anos, quando a mortalidade foi mais elevada. Efectivamente, na ordenação 

efectuada com base nas simulações do modelo, os pinheiros que morreram surgiram na sua 

maioria (14 em 26) no topo da lista (até à posição 25) para ambas as variáveis, com as 

maiores probabilidades de serem visitados pelo insecto vector e de serem contaminados pelo 

nemátodo. 



Resultados e Discussão 
 
118 

Quadro XXI – Resultados das simulações criadas pelo modelo com o número de visitas de 
Monochamus galloprovincialis (rank1) e de Bursaphelenchus xylophilus transmitidos 
(rank2) para os pinheiros que morreram contaminados na parcela de Tróia (DAP e htotal- 
altura total) em cada ano, com o posicionamento relativamente ao pinheiro melhor 
posicionado. 

 

Valores máximos nas simulações anuais:  *32,0cm; 14,0m; 596 250 NMP.  
 **32,0cm; 14,0m; 13 700 visitas; 325 911 NMP. 
 ***32,0cm; 14,0m; 14 785 visitas; 848 250 NMP.   
 ****32,0cm; 14,0m; 15 482 visitas; 691 944 NMP. 
 

Assim, para o ano de 2001 o modelo indicou como pinheiro mais visitado (valor 

médio por simulação, próximo de nove visitas) e com a transmissão de mais de meio milhão 

de nemátodos (valor médio de 298 exemplares de B. xylophilus, por simulação) uma árvore 

que foi efectivamente infectada e que morreu nesse ano. Para outros sete pinheiros que 

morreram (80% da mortalidade com NMP), o modelo previu para cada pinheiro a infecção 

por mais de 100 000 nemátodos da madeira do pinheiro, equivalendo a valores médios entre 

67 e 102 nemátodos transmitidos por simulação.  

 Pinheiros mortos Visitas do insecto vector NMP transmitidos 

Ano DAP htotal Posição nº  Rank1 Posição nº Rank2 

2001 41,5 20,4 1 17 877 1,00 2 594 805 1,00 
* 30,0 18,1 10 6 526 0,37 13 194 583 0,33 
 32,0 17,5 13 5 710  0,32 14 192 313 0,32 
 33,0 17,0 16 4 930 0,28 20 126 420 0,21 
 27,0 17,6 19 4 382 0,25 25 106 930 0,18 
 28,0 15,5 20 4 186 0,23 24 108 453 0,18 
 28,5 14,0 25 3 540 0,20 23 113 230 0,19 
 32,0 15,7 32 2 873 0,16 27 101 538 0,17 
 32,5 16,8 41 1 946 0,11 44 41 705 0,07 
 23,0 15,8 58 799 0,04 69 14 912 0,03 

2002 32,5 16,0 2 11 561 0,84 5 169 718 0,52 
** 38,5 15,0 7 7 215 0,53 13 113 646 0,35 
 36,0 16,0 15 4 538 0,33 15 91 962 0,28 
 28,5 16,6 18 4 294 0,31 18 71 542 0,22 
 28,0 14,5 19 4 003 0,29 19 69 369 0,21 
 32,5 16,8 27 2 801 0,20 31 42 199 0,13 
 22,5 16,0 31 2 449 0,18 35 36 700 0,11 
 37,0 13,0 70 275 0,02 97 865 0,00 
 20,0 10,0 115 10 0,00 117 0 0,00 

2003 19,0 17,0 25 3 974 0,27 25 114 268 0,13 
*** 30,5 12,0 27 1 807 0,12 27 107 164 0,13 

 24,0 12,0 36 1 291 0,09 36 58 151 0,07 
 30,0 13,0 56 536 0,04 56 21 517 0,03 
 26,0 11,0 62 189 0,01 62 16 675 0,02 
 9,0 8,0 115 2 0,00 115 0 0,00 

2004 
**** 

40,5 15,0 3 12 435 0,80 3 437 815 0,63 
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Aos restantes dois pinheiros que morreram contaminados no primeiro ano, o modelo 

não lhes atribuiu grande probabilidade de serem visitados (menos de uma visita por 

simulação) embora tenha previsto a transmissão de nemátodos. Os pinheiros possuíam uma 

copa muito reduzida pelo que o modelo atribuiu-lhes baixos índices de produção de voláteis 

e, consequente reduzido efeito atractivo para o insecto vector. 

No ano seguinte de 2002, mais de metade dos pinheiros que morreram foram 

considerados em grande risco pelo modelo, registando-se o segundo mais visitado (cerca de 

seis visitas por simulação) e quinto mais infectado (valor médio de 85 exemplares de NMP).  

Mais uma vez, e tal como no ano anterior, dois dos pinheiros que morreram surgiram 

com baixa probabilidade de serem visitados pelo insecto vector (apenas 10 visitas). 

Tratavam-se de duas árvores relativamente pequenas (13 e 10 metros de altura) e que o 

modelo terá ocultado, sobrevalorizando outras de grandes dimensões que se encontravam na 

proximidade. 

Em 2003, as condições de seca extrema sentida enfraqueceu a generalidade do 

povoamento, ocorrendo inclusivamente a morte com infecção de B. xyliphilus de um 

pinheiro com oito metros de altura, apenas 9cm de DAP e a copa muito reduzida. Com 

efeito e como já foi anteriormente referido (ver Fig. 32 do cap. 4.1.1.1), surgiram nesse ano 

as duas únicas infecções de pinheiros pertencentes às classes DAP inferiores a 20cm, facto 

anormal no padrão de infecção por B. xylophilus. 

 Mesmo assim, o programa estimou que todos estes pinheiros seriam infectados pelo 

nemátodo, com quantitativos médios entre 96 e 50 exemplares, por cada visita do insecto 

vector. Estes valores revelam que, apesar de menos visitadas teriam maiores probabilidades 

de serem infectadas com grandes quantitativos de NMP e consequentemente virem a morrer. 

A pouca visibilidade destes pinheiros para M. galloprovincialis em voo deveu-se, sobretudo, 

a possuírem apenas entre 11 e 13 metros de altura.  

Finalmente, em 2004 as previsões do programa voltaram a aproximar-se da realidade 

pois o único pinheiro morto infectado na parcela surgiu como o terceiro mais visitado pelo 

insecto vector (média de 6,2 por simulação) e também como o terceiro mais contaminado 

por B. xylophilus (média superior a 219 NMP), valor apenas superado pelo pinheiro que 

morreu em 2001. 
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Os resultados estatísticos das correlações não paramétricas aplicadas à 

comparação dos resultados dos conjuntos anuais de simulações (ranks) com a 

mortalidade observada encontram-se descritos no quadro XXII. 

 
 
Quadro XXII – Resultados das correlações não paramétricas ajustadas entre a mortalidade 

observada na parcela de Tróia e os resultados das simulações produzidas pelo modelo 
para as variáveis: número total de visitas de Monochamus galloprovincialis a cada 
pinheiro e número de Bursaphelenchus xylophilus transmitidos. 

 

 n Spearman T(n-2) p  

2001      
Mortas x Visitas 183 0,3140 4,4487 <0,0001 *** 

Mortas x Infecção 183 0,3091 4,3723 <0,0001 *** 

2002      
Mortas x Visitas 166 0,2496 3,3011 0,0012 *** 

Mortas x Infecção 166 0,2221 2,9166 0,0040 *** 

2003      
Mortas x Visitas 153 0,0971 1,1986 0,2326 NS 

Mortas x Infecção 153 0,1010 1,2471 0,2143 NS 

2004      
Mortas x Visitas 140 0,1403 1,6650 0,0982 * 

Mortas x Infecção 140 0,1457 1,7297 0,0859 * 

 
 

 

4.2.4 - Discussão 

 

Os estudos relacionados com as comunidades de insectos subcorticais são pouco 

frequentes e a dinâmica destas espécies é normalmente baseada nas capturas obtidas em 

armadilhas de intercepção. Raramente se recorre a métodos de análise directos, que 

envolvem a remoção da casca das árvores, que se tornam muito trabalhosos e demorados 

(Tykarski, 2006). O sucesso evolutivo dos insectos subcorticais e as dificuldades da gestão 

destas espécies está relacionado com a excelente protecção que este habitat proporciona 

contra condições ambientais adversas e contra parasitas e predadores (Raffa et al., 1993). 

A prospecção directa das árvores é, no entanto, o melhor se não o único processo de 

estudar as densidades efectivas das diferentes espécies de insectos nas árvores hospedeiras, 

providenciando uma visão da sucessão temporal (Tykarski, 2006), da interacção 

predador/presa (Mills, 1985) e permite ainda a comparação das densidades de colonização 

entre povoamentos (Vaïsänen et al., 1993). 
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A prospecção da entomofauna que colonizou os pinheiros mortos nas parcelas de 

acompanhamento da doença da murchidão dos pinheiros expôs uma comunidade complexa, 

que coexiste temporalmente, composta por espécies que completam todo o seu ciclo de vida 

na região do câmbio e floema – espécies subcorticais (ex: escolitídeos e curculionídeos), e 

espécies em que a actividade alimentar das larvas consome superficialmente o xilema activo 

superficial e que escavam galerias no xilema para construir câmaras de pupação – xilófagos 

(Coulson et al. 1976; Stephen & Dahlsten 1976). As espécies encontradas foram 

identificadas pelos sinais da sua actividade (galerias larvares, câmaras pupais, orifícios na 

casca ou no lenho, etc.) (Sousa et al., 2004), pela recolha dos estados imaturos para 

identificação directa (Svácha & Danilevsky, 1986) ou permitindo o seu desenvolvimento em 

laboratório, para identificação dos imagos.  

Todas as espécies de xilófagos encontrados já haviam sido referidas em trabalhos 

anteriormente efectuados em Portugal, nomeadamente, os cerambicídeos M. 

galloprovincialis, Arhopalus spp., Acanthocinus sp., P. perroudi, S. buprestoides, 

buprestídeos (incluíndo Chrysobotris solieri Reitt.) (Seabra, 1943; Luna Carvalho, 1950; 

Ferreira, 1993). 

Se os cerambicídeos e os buprestídeos necessitam dos tecidos frescos apenas nos 

primeiros estádios larvares (Yoshikawa, 1987b), pelo que desempenham um papel muito 

importante nos ecossistemas florestais como decompositores, colonizando árvores 

debilitadas ou mortas, como após a ocorrência de incêndios florestais (Baeta-Neves et al., 

1978; Grove, 2002; Hugh et al., 2003; Vanderwell et al., 2006), já os escolitídeos dependem 

em todo o seu ciclo de vida dos tecidos frescos do floema e câmbio, pelo que o seu 

desenvolvimento tem que ser rápido antes que o meio se degrade ou outros organismos 

alterem a sua composição (Rudinsky, 1962). 

A família Scolytidae apresenta a maior diversidade específica na comunidade 

subcortical do pinheiro bravo em Portugal (Cabral, 1959). A importância do bóstrico 

pequeno no ecossistema do pinhal bravo tem sido subalternizada relativamente à hilésina 

(Tomicus spp.) e ao bóstrico grande (I. sexdendatus), mas nos últimos anos vem assumindo 

maior preponderância, pois ao fazer três a cinco gerações anuais passa rapidamente de um 

nível populacional endémico ao estado epidémico (Ferreira & Ferreira, 1990).  
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O gorgulho pequeno do pinheiro P. castaneus, já tinha sido encontrado no tronco, 

nos cepos e raízes de pinheiros-bravos mortos no Norte de Portugal (Cabral, 1959) e num 

povoamento jovem perto de Évora, em deficiente estado fitossanitário (Ribeiro, 1992).  

O aumento da colonização por T. piniperda nas parcelas esteve inversamente 

correlacionado com a incidência de B. xylophilus, especialmente em Tróia. Com efeito, dos 

11 pinheiros colonizados por esta espécie apenas dois estavam infectados pelo B. xylophilus. 

Com excepção de alguns pinheiros de pequenas dimensões que morreram sem terem sido 

colonizados, todos os que não foram infectados por B. xylophilus apresentaram grandes 

populações de uma ou mais espécies de escolitídeos, pelo que é inequívoca a sua implicação 

na morte das árvores. Existe ainda a possibilidade de uma pequena parte dos pinheiros que 

morreram infectados e que foram colonizados por M. galloprovincialis também terem sido 

mortos pelos escolitídeos, pois pode ter ocorrido a infecção pelo nemátodo apenas na 

postura do insecto vector (transmissão secundária) (Naves, 2007). 

O impacte dos escolitídeos nos pinhais da zona mediterrânica é patente na enorme 

mortalidade registada, nos anos 50 e 60 do século passado, nos pinhais da região francesa de 

Les Landes (Romanyk & Cadahia, 1993) e, mais recentemente, nos pinhais da cintura verde 

de Rabat, em Marrocos (Bakry et al., 2001).  

A presença dos escolitídeos, O. erosus, I. sexdentatus e T. piniperda tem várias 

implicações negativas na gestão dos pinhais pois, para além de poderem causar a morte dos 

pinheiros, estes insectos transportam, em depressões da cutícula do tórax, esporos de fungos 

pertencentes ao complexo Ceratocystis-Ophiostoma, responsáveis pelo azulamento da 

madeira (Levieux et al., 1989; Nebeker et al., 1993). O azulado é um importante factor de 

desvalorização da madeira, degradando fisicamente o seu cerne e agente facilitador da 

colonização e do desenvolvimento larvar dos escolitídeos (Cabral, 1995). Apesar de não ter 

sido quantificada, a incidência do azulado da madeira nos pinheiros prospectados foi muito 

frequente. 

O género Crypturgus foi encontrado em sete pinheiros da parcela de Tróia mas a 

incidência desta espécie, de reduzidas dimensões, pode ter sido subestimada devido à 

dificuldade de detecção na madeira já degradada por outros insectos. Com efeito, a espécie 

C. mediterraneus Eich é muito frequente nos pinhais em Marrocos (Bakry et al., 2001). 
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No que diz respeito à distribuição ao longo do hospedeiro das principais espécies 

encontradas, o género Arhopalus colonizaram preferencialmente a zona basal do tronco e as 

raízes, contribuindo conjuntamente com S. buprestoides para a degradação dos cepos 

(Chararas, 1979; Martinelli, 1996; Svacha & Danilevsky, 1986).  

Raízes com espessura inferior a 2,5cm não estavam colonizadas por insectos, porque 

não apresentam capacidade de suporte para o desenvolvimento das larvas, quer na fase de 

alimentação quer para a construção da câmara de pupação. A colonização das raízes por 

insectos e fungos patogénicos pode ser um factor que contribui para o declínio dos pinhais 

(Ferreira, 1993; Erbilgin & Raffa, 2002).  

Os escolitídeos H. ligniperda (13 pinheiros) e H. ater (quatro pinheiros de Tróia) 

foram apenas encontrados na zona basal. Estes escolitídeos tipicamente colonizam a base 

dos troncos de pinheiros debilitados ou recentemente mortos (Bakry et al., 2001). 

Das três principais espécies de escolitídeos recolhidas nas árvores mortas a Hilésina 

do pinheiro, T. piniperda, está completamente ausente na zona basal do tronco aumentando 

a sua presença significativamente ao nível da copa. Esta espécie ataca preferencialmente 

pinheiros mais jovens ou zonas do tronco com a casca mais fina, sendo esta a maior 

condicionante à sua colonização, denotando também preferência por pinheiros debilitados 

por condições edáfo-climáticas adversas ou desfolhas intensas (Romanyk & Cadahia, 1993). 

A distribuição vertical das espécies de cerambicídeos M. galloprovincialis, A. griseus 

e Ahropalus spp., denota um padrão de exclusão mútua, de forma a diminuir a competição 

pelos recursos, situação em que a capacidade das larvas para explorar o alimento disponível 

é determinante na competição intra e interespecífica (Yoshikawa, 1987a).  

As larvas de cerambicídeos surgem mais tarde e quando se alimentam contribuem 

para a degradação das árvores, competindo com os escolitídeos pelo substrato. Devido às 

suas dimensões e grande actividade podem consumir larvas de menores dimensões que 

ocupam a mesma região debaixo da casca dos pinheiros, nomeadamente de escolitídeos 

(Miller, 1986a;b; Flamm et al., 1989; Stephen et al., 1993; Schroeder & Wieslien, 1994; 

Dodds et al., 2001; Raffa et al., 2005) ou estabelecem com eles uma relação mutualista por 

consumirem os seus inimigos naturais (Miller, 1985). A interacção entre os insectos 

subcorticais e os xilófagos são de extrema complexidade devido ao elevado número de 

espécies envolvidas e às diferentes respostas a variações do habitat e das condições 

climáticas que cada uma apresenta (Miller, 1986a).  
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O princípio inerente ao conceito de comunidade é o potencial de interacções que se 

pode estabelecer entre os membros (Prince et al., 1990). A abundância de cerambicídeos na 

maioria dos pinheiros prospectados nas parcelas não parece ter tido impacte significativo na 

colonização por escolitídeos, nomeadamente O. erosus, que foi extremamente abundante em 

praticamente todos os pinheiros. 

A distribuição vertical das diferentes espécies que colonizam os pinheiros reflecte as 

diferentes preferências relativamente à espessura da casca, diâmetro do tronco, padrão de 

deterioração da madeira e altura do voo (Shepherd, 1965; Hosking & Knight, 1975). 

Por fim, um objectivo constante destas prospecções foi a avaliação do insecto vector 

de B. xylophilus, pelo que foram levadas para o laboratório amostras de todos os insectos 

adultos encontrados, onde foram sujeitos ao processo de extracção de nemátodos, tendo 

todas as análises sido negativas, confirmando-se M. galloprovincialis como o único vector 

em Portugal (Penas et al., 2006). 

A colonização dos pinheiros mortos por M. galloprovincialis esteve fortemente 

associada à infecção por B. xylophilus, pois 89% dos pinheiros colonizados encontravam-se 

infectados. Esta associação está relacionada com a preferência do longicórnio por pinheiros 

de maiores dimensões, tanto para o pasto como para a postura. Este facto é de extrema 

importância pois a não erradicação possibilitaria a emergência de vectores infectados de 

grande parte dos pinheiros mortos e consequente dispersão da doença. Maior ênfase deve ser 

feito ao facto de 25% dos ramos desses pinheiros estarem igualmente colonizados, 

representando cerca de 10% dos sobrantes, cuja eliminação se tem revelado ao longo dos 

anos a questão técnica e financeira mais problemática. 

O padrão de colonização do M. galloprovincialis denota uma preferência pela zona 

do tronco ao nível do início da copa dos pinheiros, podendo colonizar regiões do tronco 

muito finas, tal como os ramos, o que levanta muitas dificuldades nas operações de abate e 

destruição dos pinheiros mortos no âmbito da erradicação. Esta preferência já tinha sido 

referida noutras prospecções efectuadas em pinheiros infectados por NMP (Sousa et al., 

2000) e em madeira proveniente de árvores-armadilha (Naves, 2007) marcando uma 

diferença relativamente a M. alternatus, insecto vector no Japão, que efectua as suas 

posturas na região basal do tronco. 
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A densidade de câmaras de pupação encontrada por Naves (2007) em pinheiros 

cortados na península de Tróia foi ligeiramente inferior à verificada no nosso estudo. O 

autor obteve para duas secções de diâmetros do tronco (inferior a 9cm e superior a 9cm), as 

densidades de 60 e 49 câmaras de pupação, enquanto que os nossos resultados foram de, 

respectivamente, 66±2,5 e 64±2,7 câmaras por m2.  

No estudo sobre a movimentação de M. alternatus realizado por Togashi (1990), 

foram utilizados adultos recém-formados, que permaneceram sempre no povoamento. A 

fraca recaptura verificada nos insectos libertados no nosso primeiro ensaio com M. 

galloprovinciallis marcados, ainda sexualmente imaturos (inferior a 1%), indicia a possível 

existência de um voo inicial migratório, após emergência, nunca referida para o género 

Monochamus, com o objectivo provável de que a postura seja efectuada num habitat distante 

do local de emergência, muito possivelmente despoletado geneticamente (Rodrigues, 1982).  

Os movimentos são distintos caso ocorram no interior do habitat – dispersão ou para 

outros habitats – migração (Sappington et al., 1994). A migração é preferencialmente 

definida pelo processo comportamental enquanto que os movimentos dispersivos são 

explicados por processos ecológicos (Kennedy, 1985). A maioria dos insectos migra na 

imaturidade sexual e antes do acasalamento, não sendo resposta a estímulos de novos 

habitats mas como resposta comportamental que ocorre em fases específicas do ciclo de vida 

(Rodrigues, 1982; Shivankar et al., 2006).  

Numa colonização o insecto deve não só ser capaz de realizar um movimento de 

migração eficiente e localizar um novo habitat conveniente, mas também constituir aí uma 

nova população (Safriel & Ritte, 1980). No início do seu voo dispersivo, os escolitídeos 

parecem estar pouco sensíveis às feromonas ou até mesmo aos voláteis do hospedeiro. Nesta 

fase da vida, as reservas de energia sob a forma de gordura no corpo dos insectos recém-

emergidos permite-lhes ampliar a distância do voo conferindo-lhes a vantagem adaptativa da 

dispersão, antes de ficarem receptivos aos hospedeiros (Anderbrant et al., 1985; Gries et al., 

1990; Byers, 1999). Bennet & Borden (1971) demonstraram que o voo continuado, de cerca 

de 30 minutos, de T. lineatum aumentou a capacidade de resposta a estímulos visuais e 

químicos do hospedeiro e às feromonas libertadas pela fêmea. 

As fases de dispersão ou migração são cruciais para todos os organismos. Todos 

estão condenados à extinção se, eles ou a sua descendência, permanecerem sempre no 

mesmo local. No entanto, a dispersão dos indivíduos e populações na natureza é quase 
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sempre a parte do ciclo de vida mais difícil de avaliar (Begon et al., 1990). O movimento de 

dispersão envolve a exploração por recursos (ex: alimento, abrigo, parceiro sexual e lugares 

de oviposição), em que o percurso é imediatamente interrompido assim que os recursos 

forem encontrados, muitas vezes trata-se de um movimento de paragem, “ Station-Keeping”  

(Woiwod et al., 2001).  

Existem geralmente forças selectivas, que contrariam a dispersão em habitats 

estáveis e contínuos, sendo encontrados os indivíduos com maiores capacidades de 

dispersão e colonização nos locais mais imprevisíveis (Wilson, 1995). Observações directas 

do comportamento dispersivo do gorgulho grande do pinheiro, Hylobius abietis (L.) 

constataram que cerca de 90% dos voos ocorrem nas duas primeiras semanas após a 

emergência (Solbreck & Gyldberg, 1979) e a maioria dos insectos voa mais de 10km 

(Solbreck, 1980; Nilssen, 1984). 

A actividade dispersiva de M. alternatus e S. japonicus, segundo Shibata (1987) 

parece depender do compromisso na satisfação das necessidades alimentares dos imagos e 

das larvas. A proximidade de locais apropriados para o pasto e acasalamento dos adultos e 

para oviposição contribui para a natureza sedentária de algumas espécies que procuram 

hospedeiros enfraquecidos. No entanto, adultos que necessitam de se alimentar em 

hospedeiros saudáveis e, posteriormente, procurar hospedeiros enfraquecidos para o 

acasalamento e oviposição, são obrigados a maior mobilidade. Em todos os casos os machos 

tendem a ser mais activos do que as fêmeas (Hanks, 1999).   

Não se registaram diferenças significativas na mobilidade entre os sexos, estando de 

acordo com os resultados obtidos por Shibata (1986), para M. alternatus no Japão. Os 

valores médios da distância percorrida determinados por este autor (10,6m para os machos e 

12,3m para as fêmeas), e a distância média percorrida por semana (10 a 20 metros) 

(Togashi, 1990), são superiores à distância média no nosso ensaio (4,97m para os machos e 

4,30m para as fêmeas), mas idênticos às distâncias máximas (13,90m e 14,10m, 

respectivamente). Os autores registaram também situações de imobilidade dos insectos nas 

árvores de largada. Se considerarmos as recapturas obtidas nas armadilhas instaladas no 

pinhal adulto, a mais de 200m, então as distâncias máximas obtidas são muito superiores às 

registadas para M. alternatus (machos = 54,9m; fêmeas = 58,5m) (Shibata, 1986).  
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As distâncias medidas, percorridas pelos imagos de M. galloprovincialis, poderiam 

ter sido superiores pois, eventualmente, os atraentes utilizados condicionaram a dispersão 

natural do insecto, bem como as pastilhas insecticidas, colocadas nas armadilhas, impediram 

posteriores voos. No entanto, as capacidades dispersivas dos adultos de M. galloprovincialis 

serão inferiores para os casos de insectos infectados por B. xylophilus, porque a acumulação 

de nemátodos nos espiráculos dificulta a respiração e, segundo Humphry & Linit (1989a;b), 

diminuiu a longevidade e a capacidade de voo de M. carolinensis.  

Estudos laboratoriais efectuados com M. galloprovincialis, em Portugal, não 

detectaram diferenças estatisticamente significativas quanto à longevidade de exemplares 

infectados por B. xylophilus, relativamente a insectos isentos (Naves, 2007), demonstrando 

mais uma vez a especificidade da interacção estabelecida em Portugal.  

Para conhecer o comportamento inicial em voo de M. galloprovincialis, novos 

estudos mais direccionados para o voo dispersivo dos insectos recém-emergidos terão que 

ser desenvolvidos. Para tal poderá voltar a recorrer-se à técnica de marcação recaptura com 

armadilhas a diferentes distâncias do ponto de largada (Wolf et al., 1971; Zumr, 1992; 

Turchin & Thoeny 1993) ou a técnicas mais sofisticadas de rádio-telemetria, com a 

aplicação de sensores nos insectos. Esta técnica tem produzido bons resultados já existindo 

miniaturas para insectos com cerca de 5g de peso corporal (Hedin & Ranius, 2002; Ollivier 

et al., 2003, O’ Neal et al., 2004) o que, no entanto, é ainda demasiado pois apenas seis M. 

galloprovincialis largados e recapturados possuíam dimensões superiores a um décimo 

desse valor (0,5g). 

A tendência de movimentação na direcção ao povoamento adulto e a importância das 

variáveis dendrométricas dos pinheiros na determinação da distância e direcção do voo de 

M. galloprovincialis, revelam a importância do estímulo visual na selecção de hospedeiro 

pelos cerambicídeos (Allison et al., 2004; Fukaya et al., 2005). 

Pela análise das equações de regressão definidas, poderemos considerar que a 

distância do voo de M. galloprovincialis é principalmente condicionado pela dimensão do 

pinheiro onde inicia o voo e a decisão de finalizar o voo depende das dimensões dos 

pinheiros envolventes, escolhendo o que mais se evidenciar.  

Assim, caso se encontre num pinheiro grande o insecto iniciará o voo de uma posição 

mais elevada relativamente aos outros pinheiros e o voo tenderá a ser mais longo e 

terminando preferencialmente noutro pinheiro com a copa igualmente volumosa.  
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Se o povoamento possuir grande densidade de pinheiros com dimensões 

homogéneas, então o insecto tenderá a efectuar pequenos voos ou a permanecer mais tempo 

onde se encontra, pois disporá de alimento e eventualmente de local de postura, caso 

entretanto o pinheiro fique debilitado ao ser, por exemplo, infectado por NMP no pasto de 

M. galloprovincialis. 

A actividade dos insectos depende directamente da temperatura logo como seria 

espectável, quanto maior for a temperatura mínima maior será o seu período de actividade e 

as distâncias percorridas. Com efeito, o início de voo só é possível, desde que a temperatura 

ambiente e a intensidade luminosa se encontre entre os valores limites específicos. Os 

indivíduos necessitam elevar a sua temperatura interior face à ambiente para que o 

batimento das suas asas atinja a frequência e amplitude necessária para o voo. O fotoperíodo 

tem grande importância no início da migração, até mesmo nos insectos nocturnos, face às 

variações de iluminação durante os ciclos lunares (Rodrigues, 1982; Hanks et al., 1998; 

Tucker & Holt, 1999).  

Apesar de vários estudos teóricos terem sido desenvolvidos sobre a expansão da 

doença da murchidão dos pinheiros, sendo muito simplificados na sua descrição, podem 

apenas ser úteis na análise de aspectos particulares, tais como a velocidade de expansão a 

larga escala, não permitindo a avaliação do modo como todo o processo se desenvolve a 

uma escala espacial mais reduzida (Yoshimura et al., 1999; Takasu et al., 2000; Togashi & 

Shigesada, 2006).  

Os estudos realizados sobre a velocidade de dispersão da doença e do insecto vector 

no Japão, M. alternatus, apresentam resultados muito díspares, quando aplicados a 

povoamentos com diferentes densidades. Tal deve-se, em parte, ao facto destes modelos 

serem baseados nas equações físicas da difusão, enquanto que um modelo processual 

contém a informação espacial que possibilita a avaliação da dispersão de um modo realista 

sob várias condições, como sejam diferentes densidades e heterogeneidade do coberto 

florestal. 

O modelo que foi construído para prever a dispersão da doença em pequena escala 

(parcela de Tróia), com base no comportamento dispersivo do insecto vector no interior dos 

povoamentos de pinheiro bravo, produziu resultados bastante encorajadores, sem prejuízo 

dos processos ecológicos subjacentes, como por vezes sucede (Odum, 1988) e constitui 

apenas o primeiro passo.  
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 Está projectado o desenvolvimento do modelo para escalas maiores, abrangendo a 

totalidade da península de Tróia e, posteriormente, toda a zona afectada, de modo a obter 

simulações para a evolução desta doença nos anos futuros e detectar zonas especialmente 

vulneráveis, onde deverão ser à priori intensificadas as medidas de erradicação. À escala 

maior será também possível observar como o efeito de Allee se manifesta nas populações de 

M. galloprovincialis, assim como o modo e a frequência com que sucedem as 

recolonizações que impedem a extinção, pelo menos local. 

O termo efeito de resgate destas recolonizações (rescue effect) está relacionado com 

a imigração de indivíduos para uma mancha onde o parasita estava em vias de extinção. Se 

nenhuma mancha de uma meta-população produzir emigrantes suficientes para recolonizar 

manchas vazias, então é previsível que as espécies que ocupam poucas manchas se extingam 

a não ser que sejam salvas por imigração proveniente de fora da meta-população (Hanski & 

Gyllenberg 1993). Este facto ocorre principalmente com os parasitas devido à morte dos 

hospedeiros (Berryman et al., 1984). 

Mas, se a expansão da doença a uma escala espacial limitada (pinhais vizinhos) está 

condicionada pela capacidade de dispersão do insecto vector, a dispersão a longa distância é 

promovida pela actividade humana, através do transporte de madeira infestada. Este facto 

foi apontado como a importante causa para a ocorrência de surtos populacionais de 

escolitídeos (Raffa et al., 2008) e, mais concretamente, como factor que contribuiu 

actualmente para o alastramento da doença da murchidão no Japão, através do insecto vector 

M. alternatus (Kawai et al., 2006). 

Com efeito, os novos focos detectados em Portugal, em finais de 2007 nos concelhos 

de Arganil e Lousã, encontram-se a mais de 140 km dos limites norte da zona afectada. 

A eliminação total dos pinheiros bravos da zona afectada não é uma solução 

desejável para o problema da doença da murchidão dos pinheiros pela sua importância 

socio-económica e ecológica. Com efeito, desde o Holocénico que esta espécie é 

preponderante para a fixação das dunas e foi, em parte por esta razão e para produção de 

madeira para a construção naval, que no século XIV, D. Dinis mandou plantar o Pinhal de 

Leiria (Mota, 1991; Calvet et al., 1997; Anjos & Antunes, 1999).  
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O programa de erradicação contra o nemátodo da madeira do pinheiro prevê apenas 

uma campanha de marcação e corte dos pinheiros mas, a capacidade dos escolitídeos terem 

várias gerações anuais no nosso pais, entre Março e Outubro, possibilitou o incremento das 

suas populações e o progressivo aumento de pinheiros mortos não infectados pelo NMP e, 

contribui para a manutenção de populações elevadas de M. galloprovincialis..  

Assim, justifica-se actualmente complementar as medidas de erradicação contra B. 

xylophilus com armadilhas de voo direccionadas para as principais espécies de escolitídeos 

dos pinhais bravos de Portugal: Ips sexdentatus, Orthotomicus erosus e Tomicus 

piniperda/T. destruens. 
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4.3 - Avaliação e Desenvolvimento de Meios de Luta 

 

4.3.1 - Ao Nível do Hospedeiro (case study – Erradicação em Tróia) 

 

Para a aferição das densidades iniciais do pinhal da península de Tróia foi necessário 

a determinação da regressão para extrapolação do DAP dos pinheiros já cortados, a partir do 

diâmetro dos cepos, DAP= -2,6007+0,8315*CEPO (r2= 0,91). Assim foi possível a 

confirmação dos pinheiros abatidos relativamente aos registos históricos das erradicações 

anteriormente realizadas, para além da contagem dos vivos.  

A maior parte da área da península de Tróia coberta por pinheiro bravo (n= 189 

quadrículas com um hectare; 50,5%) apresentava uma densidade inicial inferior a 100 

pinheiros e 84,0% da área de pinhal (n= 314 quadrículas) tinha menos de 200 pinheiros. As 

restantes densidades de coberto consideradas para o nosso estudo representavam uma área 

relativamente reduzida (apenas 60 hectares) mas contendo praticamente metade dos 

pinheiros bravos estimados para a península (n= 24 191pb; 47,3%). 

Quanto às dimensões das árvores, o povoamento apresentava no início do estudo, em 

2000, uma predominância da classe DAP compreendida entre 20 e 35cm (classe DAP4) em 

qualquer das densidades de coberto consideradas (Quadro XXIII). 

 
 
Quadro XXIII – Composição do povoamento de pinhal bravo em Tróia no início do 

estudo, final do ano 2000. Distribuição do número médio de pinheiros de cada 
classe de tamanho (DAP - Diâmetros do tronco a 1,30m). 

 

Densidade Nº pinheiros (média±�) 
inicial DAP2� 14cm 14cm<DAP3�20cm 20cm<DAP4�35cm DAP5> 35cm Total 

Di>400 109,6±21,77 
(19,8%) 

173,3±37,84 
(30,9%) 

240,8±51,51 
(43,0%) 

35,35±16,51 
(6,3%) 

559,1±78,50 

200<Di�400 41,8±16,34 
(15,7%) 

57,1±16,34 
(21,4%) 

124,6±33,66 
(46,3%) 

43,2±40,17 
(16,6%) 266,8±28,71 

100<Di�200 9,8±5,81 
(7,4%) 

21,7±9,23 
(16,7%) 

78,1±15,85 
(59,9%) 

20,7±15,43 
(16,0%) 130,3±20,34 

Di �100 3,3±2,60 
(6,2%) 

12,9±10,44 
(21,1%) 

27,2±9,65 
(49,9%) 

13,2±6,87 
(22,8%) 56,5±21,38 
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As diferenças mais marcantes verificaram-se ao nível da distribuição dos pinheiros 

de grandes dimensões, ocorrendo em maior número nas zonas com pinhal menos denso, em 

oposição aos locais de pinhal muito denso (mais de 400 por hectare), onde existe maior 

quantidade absoluta e relativa de pinheiros pequenos (classes DAP�20cm).  

Esta distribuição está certamente relacionada com a competição entre as árvores e 

consequente disponibilidade de espaço e recursos para os pinheiros se desenvolverem. 

A análise de variância não paramétrica Kruskal-Wallis efectuada, relacionando a 

abundância relativa das quatro classes de tamanho dos pinheiros em cada uma das quatro 

classes de densidade inicial, revelou a existência de diferenças estatísticas significativas, 

com a formação de grupos homogéneos, por classe de DAP, conforme indicados nos vários 

gráficos da figura 57. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 57 – Estrutura dos povoamentos de pinheiro bravo em Tróia no final do ano 2000, início 

do estudo com a distribuição relativa das classes de tamanho (DAP - diâmetro a 1,30m) 
em cada classe de densidade do povoamento considerada. Símbolo – Mediana;       
Barras – Quartis 75%-25%; Linhas – Mínimo-Máximo; Letras - Grupos Homogéneos 
definidos pela ANOVA não paramétrica Kruskal-Wallis. 
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A distribuição da mortalidade de pinheiro bravo registada ao longo dos sete anos de 

estudo na península de Tróia esteve relacionada com a estrutura dos povoamentos, pois a 

mortalidade mais elevada ocorreu nas classes de tamanho mais frequentes (Quadro XXIV). 

 
 
Quadro XXIV – Número médio de pinheiros-bravos mortos por hectare nos povoamentos de 

Tróia registada nas operações de erradicação do NMP entre 2000 e 2007, de acordo com 
as classes de densidade inicial dos povoamentos. 

 

Densidade Mortalidade (média±�) 
inicial DAP2� 14cm 14cm<DAP3�20cm 20cm< DAP4� 35cm DAP5> 35cm 

Di>400 15,63±10,68 26,04±15,15 44,52±20,09 3,85±5,63 
200<Di�400 8,56±8,95 11,28±10,54 31,48±22,48 5,68±9,78 
100<Di�200 2,50±4,27 4,58±5,95 19,91±14,17 5,29±7,59 

Di �100 0,83±2,07 2,21±3,91 7,33±6,81 2,78±4,15 

Total Geral 3,09±6,28 5,51±9,23 16,25±9,23 3,94±6,24 

 
 

De um modo geral, a classe de diâmetros mais frequente em todo o povoamento 

(DAP4) foi também a que registou maiores taxas de mortalidade, independentemente da 

densidade do povoamento, observando-se padrões diferentes apenas ao nível das classes de 

menores (DAP2� 14cm) e maiores (DAP5> 35cm) dimensões, ocorrendo significativamente 

mais mortalidade de árvores pequenas nos povoamentos mais densos (possivelmente 

relacionado com enfraquecimento devido à maior competição interespecífica por luz e 

nutrientes) e os pinheiros maiores são mais afectados nas manchas de pinhal com menores 

dimensões.  

A avaliação global da mortalidade ocorrida teve impacte diferencial sobre os 

povoamentos, pois ao fim destes sete anos algumas zonas com menor densidade inicial 

ficaram praticamente sem pinheiros bravos. Com efeito, a análise estatística da mortalidade 

ocorrida relativamente à densidade inicial (percentagem de pinheiros mortos) para as 

diferentes classes de densidade do povoamento, embora seja evidente uma tendência para 

maiores valores percentuais nos povoamentos menos densos (onde cada pinheiro tem maior 

peso percentual), a análise de variância não paramétrica agrupou as zonas mais densas 

(densidades superiores a 200 pinheiros por hectare) e individualizou as menos densas      

(H(3, n=374)= 9,7879; p= 0,0207 **). 
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Os resultados das campanhas de erradicação realizadas na península de Tróia entre 

2001 e 2007 estão no quadro XXV e graficamente nas figuras 58, 59 e 60.  

 
 
Quadro XXV – Mortalidade total de pinheiro bravo registada entre 2000 e 2007, por 

quadrículas de um hectare e de acordo com as classes de densidade inicial dos 
povoamentos da península de Tróia. 

 

Densidade Número pinheiros mortos 
Inicial �5 �10 �15 �20 �25 �30 >30 Total 

Di>400         2 1 25 28 
200<Di�400    1 3 2 3 23 32 
100<Di�200 2 6 10 35 11 15 46 125 

Di �100 52 54 26 28 12 7 10 189 

Total 54 60 37 66 27 26 104 374 

 
 

A avaliação do padrão temporal da mortalidade registada deve, em primeiro lugar, 

ter em atenção que o número de pinheiros cortados na primeira campanha de erradicação, 

(Inverno de 2000/2001), reflectiu a mortalidade acumulada desde que a doença da 

murchidão dos pinheiros chegou à península (em data desconhecida), para além da causada 

por outros factores (Fig. 58). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Distribuição espacial da 
mortalidade registada na península de 
Tróia na primeira campanha de 
erradicação do Nemátodo da Madeira do 
Pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus, 
realizada em Janeiro de 2001. 
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Figura 59 – Distribuição espacial da mortalidade registada na península de Tróia nas campanhas de 

erradicação do NMP entre 2001/ 2002 e 2004/ 2005. 
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Figura 60 – Distribuição espacial da mortalidade registada na península de Tróia nas campanhas de 

erradicação do NMP em 2005/ 2006 e 2006/ 2007. 
 
 

Depois da mortalidade inicial, elevada e generalizada por toda a área de pinhal bravo, 

foi possível, ao fim dos três primeiros anos (em 2002/2003) obter o decréscimo global. 

Nesse último ano foram cortados menos de 10 pinheiros por hectare em toda a área, com a 

excepção de nove quadrículas, das quais seis localizadas no interior do campo de golfe e que 

representaram mais de 9% dos pinheiros em pé. Apenas em oito quadrículas no campo de 

golfe a mortalidade relativa atingiu esse nível e porque existiam menos de 100 pinheiros em 

pé. A mortalidade registada em todo o pinhal, nomeadamente em zonas com maior 

densidade (entre 218 e 521 árvores), foi pouco significativa. 

Em 2003/2004, ocorreu um acréscimo de mortalidade, que foi mais importante numa 

região limitada, junto ao cruzamento da Estrada Nacional com o acesso à Base Militar, onde 

existia uma grande quantidade de pinheiros muito finos (com DAP inferior a 14cm) que 

morreram na sequência da intensa desfolha provocada por um surto populacional de 

Processionária do pinheiro (Thaumetopoea pityocampa) e porque se encontravam 

enfraquecidos pelo stress hídrico resultante do Verão muito quente e seco.  
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O Verão de 2004 foi mais ameno, não se voltando a verificar a mortalidade anormal 

dos pinheiros mais finos, contribuindo para novo decréscimo no número de pinheiros 

cortados na campanha de 2004/2005, novamente inferior a mil pinheiros (953), o que 

representou um decréscimo superior a 16%, relativamente à campanha anterior. Assim, 

desapareceram as regiões críticas identificadas nos anos anteriores, devido à alteração das 

condições climáticas, mas também pela melhoria das operações de erradicação. 

A ANOVA não paramétrica efectuada para a mortalidade verificada em cada ano 

reforçou a tendência atrás referida, com diferenças estatisticamente significativas para 

praticamente todos os ano, à excepção do período entre 2002 a 2003 (Quadro XXVI). 

 
 

Quadro XXVI – Mortalidade percentual de pinheiros bravos registada para cada quadrícula de 
hectare na península de Tróia, em cada ano do estudo e por classes de densidade 
(média±desvio padrão). Letras correspondem aos Grupos Homogéneos resultantes da 
ANOVA não paramétrica Kruskal-Wallis. (*) Diferenças significativas. 

 

 Classes de Densidade (pinheiro/ hectare)  
Ano � 400 200-400 100-200 <100 Kruskal-Wallis ANOVA 

2000/ 2001 3,4±1,9(b) 9,0±9,7(b) 12,2±11,2(a)  11,5±16,9(a) H(3, n=374)= 20,2050; p= 0,0002 *** 
2001/ 2002 2,4±1,9 2,9±3,1 3,6±4,7 4,9±9,3  H(3, n=374)= 6,6138; p= 0,0853 NS 
2002/ 2003 0,8±1,0 1,4±1,9 1,9±3,3 3,0±9,8  H(3, n=373)= 5,2958; p= 0,1514 NS 
2003/ 2004 3,2±3,1(a) 2,5±2,8(a) 2,3±3,7(b) 1,5±4,4(b) H(3, n=373)= 51,3459; p< 0,0001 *** 
2004/ 2005 1,4±1,2(c) 1,1±1,8(c) 1,7±3,7(b) 2,4±7,2(a) H(3, n=373)= 19,9931; p= 0,0002 *** 
2005/ 2006 3,1±2,1(c) 4,0±3,7(c) 4,3±6,3(a) 3,5±7,4(b)  H(3, n=373)= 23,7697; p< 0,0001 *** 
2006/ 2007 3,6±3,1(a) 3,2±4,1(a) 2,3±4,0(c) 3,2±7,3(b)  H(3, n=373)= 27,2364; p< 0,0001 *** 

 
 
Assim, de um modo geral, observa-se que a incidência relativa da mortalidade na 

península de Tróia foi maior nas zonas do povoamento com menor densidade inicial, o que 

nos primeiros três anos em que a mortalidade se distribuiu de modo uniforme por todo o 

pinhal, está em grande medida relacionado com o maior valor percentual que cada pinheiro 

representa.  

A partir de 2003, e à medida que foi conseguido o controlo da mortalidade devido à 

infecção pelo NMP, o nível de mortalidade global decresceu significativamente tendo-se 

observado a inversão desta relação, registando-se em 2003/2004 e 2006/2007 maior 

mortalidade no pinhal mais denso, o que esteve relacionado com a crescente impacto dos 

outros agentes bióticos (ver cap. 4.1.1.1), nomeadamente os escolitídeos (como por 

exemplo, O. erosus) (ver cap. 4.2.1.1). 
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A grande parte do povoamento com densidade inferior a 100 pinheiros por hectare 

estava localizada no campo de golfe, onde a condução do pinhal era particular, obedecendo 

a objectivos diferentes do restante povoamento e, principalmente, porque os pinheiros 

beneficiam da rega e fertilização constantes, praticadas nos relvados em que se encontram 

enquadrados.  

Assim, torna-se importante avaliar a incidência da mortalidade relativamente aos 

diferentes objectivos de gestão. Para além do campo de golfe, onde os pinheiros surgem em 

pequenas manchas ou faixas ladeando os relvados, existiam também grupos de pinheiros na 

sua maioria de grandes dimensões, nas zonas urbanizadas da antiga Torralta. Existe ainda 

uma grande faixa de pinhal a Oeste na estrada que percorre longitudinalmente a península, 

propriedade do grupo Pestana, onde a intervenção fitossanitária se iniciou mais tarde (Fig. 

61) (Quadro XXVII). 
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Figura 61 – Zonas homogéneas de pinhal 

bravo na península de Tróia, de 
acordo com as diferentes orientações 
de gestão florestal. 1- Campo de 
golfe. 2- Propriedade do Grupo 
Pestana. 3a- Zona uniforme de 
pinhal denso incluído num 
ecoresort. 3b- Restante área com 
pinhal bravo na maioria pouco 
denso.  
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Quadro XXVII – Distribuição da densidade inicial dos povoamentos de pinhal bravo nas 
zonas de pinhal da península de Tróia com diferente gestão florestal (por classes 
reportadas às estimativas do número de pinheiros por hectare). 

 

 Densidade inicial 
 Média±� �400 200-400 100-200 <100 Total  

Golfe 100,8±46,6   1 26 31 58 
Pestana 124,7±67,5   10 22 42 74 
Restante área 149,1±164,3 28 21 77 116 242 

Total 136,8±137,8 28 32 125 189 374 

 
 
O enorme desvio padrão, que é superior à densidade média inicial, no grupo definido 

para a restante área, reflecte a sua grande heterogeneidade, pelo que, com base na 

distribuição das densidades do povoamento em cada quadrícula e nas manchas contínuas de 

pinhal, esta foi subdividida em: a) mancha contínua e mais densa da península, estendendo- 

-se entre a Estrada Nacional e a Base Militar (n= 49; densidade média= 405,9; �= 194,6);    

b) restante pinhal englobando os alojamentos turísticos da Torralta, onde existem pinheiros 

nas rotundas e bordaduras das estradas e espaços verdes, dispersos em pequenos 

agrupamentos com menos de 20 árvores (19ha) e o antigo parque de campismo, 

imediatamente após o campo de golfe, onde o pinhal de baixa densidade está enquadrado 

pelos arruamentos (14 ha) e a faixa de pinhal circundante à caldeira e delimitada pela 

Estrada Nacional e o caminho para as ruínas romanas, com baixa densidade inicial de pinhal 

bravo em povoamento misto ou dominado por pinhal manso (160ha) (densidade média= 

83,5; � = 58,0).  

A ANOVA simples aplicada sobre as densidades iniciais estimadas de cada 

quadrícula, para as novas zonas definidas, confirmou que a sub-zona 3a apresenta uma 

densidade inicial significativamente maior do que as restantes F(3,370)= 176,756; p< 0,0001 

enquanto que a sub-zona 3b apresenta a menor densidade, embora estatisticamente no 

mesmo grupo homogéneo do golfe. Finalmente, o golfe surge também agrupado com a área 

propriedade do grupo Pestana.  

Para melhor descrição da estrutura do pinhal nas diferentes zonas consideradas foram 

aplicadas análises de variância não paramétrica para a representatividade das classes de 

dimensão (DAP2� 14cm; 14cm< DAP3� 20cm; 20cm< DAP4� 35cm; DAP5> 35cm) 

relativamente ao total de árvores, revelando todas diferenças estatisticamente muito 

significativas  (Fig. 62). 
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Figura 62 – Distribuição relativa dos pinheiros das diferentes classes de dimensão (DAP) no 
início do estudo em cada zona delimitada em termos de gestão florestal, na península de 
Tróia. No eixo das ordenadas estão os valores percentuais em relação ao número total 
de pinheiros. Símbolo – Mediana; Barras – Quartis 75%-25%; Linhas – Mínimo-
Máximo; Letras - Grupos Homogéneos definidos pela ANOVA não paramétrica 
Kruskal-Wallis. 

 
 
Assim, constata-se que todo o pinhal bravo de Tróia tinha sensivelmente a mesma 

estrutura, com predomínio de pinheiros com diâmetros entre 20 e 35cm, diferenciando-se a 

zona do campo de golfe pela maior quantidade de pinheiros de maiores dimensões e poucas 

árvores mais pequenas (até 20 cm de diâmetro), enquanto que a sub-zona 3a era 

caracterizada pelo inverso (maior quantidade de pinheiros de pequenas dimensões). A 

análise estatística efectuada para as diferentes zonas de gestão possibilitou a visualização de 

diferenças, estatisticamente significativas, da mortalidade contabilizada para todos os anos 

(Fig. 63).  

Nos três primeiros anos em que se realizaram as operações de erradicação a 

mortalidade foi maior nos povoamentos incluídos na sub-zona 3b (fora das zonas 

delimitadas do campo de Golfe, da propriedade do grupo Pestana e do povoamento com 

maior densidade), passando a registar os menores níveis de mortalidade depois de 2004. 
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Figura 63 – Mortalidade percentual verificada entre 2000 e 2007, no povoamento de pinheiro 

bravo da península de Tróia, em cada zona de gestão. Símbolo – Mediana;              
Barras – Quartis 75%-25%; Linhas – Mínimo-Máximo; Letras - Grupos Homogéneos 
definidos pela ANOVA não paramétrica Kruskal-Wallis. 
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No sentido inverso, a mortalidade na área propriedade do Grupo Pestana aumentou 

comparativamente às restantes, principalmente nos últimos anos do estudo, 2006 e 2007. 

Comparando a densidade inicial com a final, verifica-se que em 86 quadrículas (10 

no Pestana, 13 no golfe e 63 na restante área) a mortalidade registada foi de modo a que a 

densidade decaiu um nível, destacando-se 64 hectares que passaram a ter menos de 100 

pinheiros vivos. Mesmo nos povoamentos mais densos nove hectares perderam entre 78 e 

138 pinheiros, passando da classe 1 para a classe 2, e noutros 13 hectares foram cortados 

entre 59 e 125 pinheiros, decrescendo a densidade para a classe 3. 

A avaliação da mortalidade total ocorrida na península de Tróia ao longo dos anos 

em que decorreram as operações de erradicação revelou uma redução acentuada do número 

de pinheiros mortos retirados nos primeiros três anos, em cerca de 85% (de 4226 para 

apenas 636). Deste modo, as ANOVA simples efectuadas com os valores da mortalidade 

registada em cada ano e em cada zona de gestão (em cada classe de diâmetro) revelou a 

existência de diferenças significativas para ambas as variáveis (Ano - F(6,77)= 2,8334,         

p= 0,0125; Zona de gestão - F(2,81)= 2,8334, p< 0,0001), devido principalmente ao elevado 

número de pinheiros cortados no primeiro ano na Restante área (Fig. 64). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 64 – Evolução do número de pinheiros-bravos mortos ou com sintomatologia associada à 
doença da murchidão dos pinheiros cortados na península de Tróia, durante as 
operações de erradicação. Letras - Grupos homogéneos LSD.  
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No entanto, na campanha de 2005/2006 o número de pinheiros bravos cortados 

voltou a subir, atingindo o segundo pior registo (1568 pb). Considerando que a mortalidade 

de 2000/2001 representou o cúmulo de mortalidade dos povoamentos, por ter sido a 

primeira campanha de erradicação, então o resultado deste ano não teve paralelo, 

representando um acréscimo superior a 39%, relativamente à campanha anterior, e mais de 

27,5% em relação a 2003/2004, quando tinha sido registado o outro máximo de mortalidade. 

Por fim, na última campanha de erradicação considerada neste estudo, o valor total 

decresceu ligeiramente, tendo sido cortados 1337 pinheiros bravos, fixando deste modo o 

valor médio anual em seis anos de operações de erradicação, excluindo o primeiro ano, em 

1166 pinheiros (com desvio padrão de 334), o que representa cerca de 2,5% do número 

estimado de pinheiros vivos no início de 2001 (46 851). Após a última operação terão 

permanecido cerca de 40 197 pinheiros bravos na península de Tróia. 

A evolução anual do número total de pinheiros bravos cortados foi de certo modo 

inesperada porque as operações de erradicação ao longo dos sete anos não se alteraram 

tendo-se, inclusivé, aumentado a vigilância quanto à eliminação dos sobrantes (ramos e 

bicada dos pinheiros), regiões do pinheiros muito colonizadas pelo insecto vector do 

nemátodo da madeira do pinheiro (M. galloprovincialis) (ver cap. 3.2.1), normalmente 

desprezados pelos madeireiros por não terem qualquer aproveitamento e a sua recolha 

implicar um grande dispêndio de mão-de-obra e de tempo. 

Assim, para avaliar as causas das oscilações verificadas, foi realizada uma 

amostragem aleatória de madeira para despiste da presença do NMP durante a campanha de 

2004/05, tendo-se constatado dois padrões quanto às prováveis causas de mortalidade: os 

pinheiros mortos maiores, com mais de 20 cm de DAP, apresentavam grande incidência do 

NMP (80%), e os pinheiros mais pequenos só raramente estavam contaminados (10%). 

Posteriormente, em 2006/07 foi realizada nova prospecção com resultados ainda 

mais relevantes pois, desta vez, não só a esmagadora maioria dos pinheiros mais pequenos 

continuaram a não apresentar NMP (apenas 9%), como a contaminação decresceu muito 

significativamente nos pinheiros de maiores dimensões, (para apenas 14,9% das 142 

amostras de madeira analisadas). 
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Estimando a incidência do NMP na mortalidade verificada nos restantes anos 

intermédios, com base nos resultados obtidos nos pinheiros mortos na parcela de 

acompanhamento (ver cap. 3.1), foi possível traçar a tendência anual para a mortalidade 

relacionada com as contaminações (Fig. 65). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deste modo, o aumento do número de pinheiros mortos observado a partir de 

2003/2004 não esteve associado a contaminações por B. xylophilus, encontrando-se o seu 

vector M. galloprovincialis controlado em densidades reduzidas. O acréscimo da 

mortalidade deveu-se ao enfraquecimento dos pinheiros pelos anos de extremo calor, 

principalmente 2003 e 2005, associado aos surtos populacionais de Thaumetopoea 

pityocampa, observados precisamente desde 2003.  

Os escolitídeos, nomeadamente, O. erosus e Tomicus spp., assumiram maior 

destaque ao longo dos anos, como foi comprovado pelos resultados apresentados no capítulo 

4.2.1, pelo que a permanência das árvores mortas nos povoamentos até às operações de 

erradicação permitiu a sua reprodução e, no caso de O. erosus, a realização de várias 

gerações anuais. 
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Figura 65 – Incidência de 
Bursaphelenchus xylophilus nos 
pinheiros bravos mortos e com 
sintomas, cortados na península de 
Tróia durante os anos de estudo. 
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4.3.2 - Ao Nível do Insecto Vector (Armadilhas e Atraentes) 

 

Ao longo do nosso estudo foram muitos os ensaios realizados na procura da 

combinação de armadilha e atraente mais eficaz para a captura de M. galloprovincialis. A 

sequência dos ensaios obedeceu ao princípio da selecção da melhor armadilha e/ou melhor 

atraente (em simultâneo ou separadamente) para posteriores comparações em novos ensaios, 

com novas alternativas. 

Nos primeiros anos foram ensaiadas armadilhas construídas nas instalações da, à 

altura, Estação Florestal Nacional, algumas baseadas em desenhos já testados para outras 

espécies de insectos subcorticais ou pertencentes ao género Monochamus, outras idealizadas 

e de concepção original. Posteriormente, foi possível confrontar a que obteve melhores 

resultados com todos os tipos de armadilhas comercializadas no mundo para a captura de 

cerambicídeos. 

No primeiro ensaio, realizado em 2002, as capturas de M. galloprovincialis foram 

superiores no segundo bloco de armadilhas, mas as diferenças não tiveram significado 

estatístico, pelo que estes conjuntos funcionaram como verdadeiras repetições. 

Os valores máximos de capturas ocorreram nas duas primeiras semanas (18 e 17 

exemplares, respectivamente, que representou praticamente 80% dos 44 exemplares 

capturados). A análise de variância revelou a existência de um padrão nas capturas com 

diferenças estatísticas significativas e o teste de comparação de médias LSD confirmou a 

importância das duas primeiras semanas para os valores globais e o fraco contributo da 

terceira e oitava colheitas. Durante a terceira semana do ensaio (que antecedeu a terceira 

recolha das capturas) as condições climáticas agravaram-se, com ventos muito fortes e 

precipitação (única verificada em todo o ensaio), que certamente condicionaram a actividade 

dos insectos e a sua resposta aos atraentes (Fig. 66).  

O decréscimo no número de exemplares capturados ao longo das oito semanas que 

durou o ensaio pode estar, em parte, relacionadas com o período de voo dos insectos. As 

emergências de M. galloprovincialis atingem o seu máximo entre finais de Junho e Julho, 

enquanto o ensaio terminou na primeira quinzena de Setembro, altura em que o efectivo 

populacional em voo se encontra na fase decrescente. 
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Figura 66 – Evolução temporal das capturas totais de Monochamus galloprovincialis registadas 
no ensaio realizado em 2002. Linhas - erros padrões associados; Barras - médias;    
Letras - grupos Homogéneos LSD. 

 
 

Ao longo do ensaio em que os atraentes rodaram entre os blocos de cada conjunto de 

armadilhas, até terem ocupado todas as posições, capturaram-se 44 exemplares de M. 

galloprovincialis. Como apenas 5 exemplares eram fêmeas, a razão sexual foi muito 

desequilibrada (7,8 machos: 1 fêmea) pelo que a análise estatística foi realizada às capturas 

totais. 

O resultado mais surpreendente foi a ineficiência nas armadilhas multifunil 

(completa ausência de capturas) o que se reflectiu na análise de variância simples efectuada, 

que revelou diferenças muito significativas entre o desempenho da armadilha multifunil 

relativamente às outras duas, que mostraram idêntica capacidade para a captura de              

M. galloprovincialis (F(2,69)= 11,2129, p< 0,0001) (Fig. 67).  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 67 – Capturas totais de 
Monochamus galloprovincialis 
obtidas nos três tipos de 
armadilhas do ensaio de 2002. 
Letras - Grupos Homogéneos LSD; 
Linhas - erros padrões associados; 
Barras – médias. 
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Quanto aos compostos atractivos, o resultado mais consistente deste ensaio foi o 

efeito sinergístico da conjugação de etanol com outros atraentes químicos, tendo-se 

multiplicado as capturas de M. galloprovincialis registadas por 1,7 (�-pineno), 2,3 (resina) e 

7,7 vezes (aguarrás), contribuindo para as diferenças significativas resultantes da aplicação 

da ANOVA (F(7,64)= 2,9065, p= 0,0106). O etanol isolado mostrou-se mais eficaz do que a 

aguarrás e a resina (Fig. 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O efeito combinado das armadilhas com os atraentes, avaliado através de uma 

análise de variância múltipla, diluiu as diferenças significativas existentes na capacidade 

atractiva para M. galloprovincialis dos diferentes compostos químicos e na capacidade de 

retenção das diferentes armadilhas: F(14,48)= 1,3116; p= 0,2359. No entanto, os melhores 

resultados combinados foram obtidos com a colocação da aguarrás e etanol nas armadilhas 

de painéis cruzados (n= 8) e nas de tubo vertical (n= 7). 

Quanto às outras espécies de insectos xilófagos capturadas durante este ensaio, no 

conjunto de todas as armadilhas, obtiveram-se 240 cerambicídeos, 47 buprestídeos e 20 

curculionídeos. Dos cerambicídeos recolhidos semanalmente, para além de 44 exemplares 

de M. galloprovincialis, encontraram-se ainda 95 Ahropalus syriacus, 7 A. ferus,                 

32 S. buprestoides, 50 P. peroudi, 11 A. griseus e 1 Trichoferus sp.. Foram ainda capturados 

quatro exemplares de P. semipunctata, proveniente de eucaliptos dispersos pela península de 

Tróia mas, por não se tratar de uma espécie colonizadora do pinheiro bravo, não foram 

considerados (Fig. 69). 

Figura 68 – Capturas totais de 
Monochamus galloprovincialis 
obtidas pelas 7 combinações de 
aleloquímicos testados no ensaio 
de 2002. Barras – médias; Letras - 
Grupos Homogéneos LSD;  
Linhas - erros padrões associados. 
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Figura 69 – Insectos xilófagos capturados nas armadilhas do ensaio de 4 Armadilhas e 3 

Aleloquímicos, efectuado em 2002 nos povoamentos de pinheiro bravo da península de 
Tróia. 

 
 

Não foi possível identificar os curculionídeos e dos buprestídeos apenas foi possível 

identificar dois exemplares de C. solieri e outros três pertencentes ao género Anthaxia, pelo 

que na análise estatística foram apenas consideradas as famílias.  

As preferências reveladas pelo género Ahropalus, género com maior número de 

exemplares capturados, foram idênticas às descritas para M. galloprovincialis; tanto a menor 

eficiência da armadilha multifunil (F(2,69)= 7,5053; p= 0,0011), como a maior atractibilidade 

da combinação aguarrás+etanol (F(7,64)= 2,2656; p= 0,0400). 

Em 2004, no ensaio com três variantes de armadilhas de painéis cruzados, procurou-

-se avaliar o efeito da adição do estímulo visual à armadilha de painéis verticais 

transparentes, comparando-a com uma variante com os painéis completamente negros e com 

outra apresentando uma faixa negra vertical cobrindo um terço da sua largura.  

As armadilhas multifunil voltaram a apresentar o pior desempenho, capturando 

apenas quatro exemplares nas 16 semanas que durou o ensaio e não foi obtido nenhum 

exemplar em duas das armadilhas. 

As armadilhas de painéis cruzados transparentes conseguiram capturar 24 

exemplares de M. galloprovincialis, superando as armadilhas totalmente negras (n= 23) mas 

o melhor registo final foi obtido nas armadilhas de perfil (n= 26). Este resultado ficou-se a 

dever aos 10 exemplares capturados numa única armadilha, logo na primeira verificação.  
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As armadilhas transparentes apresentaram uma distribuição das capturas mais 

homogénea, tanto pelas quatro armadilhas instaladas como ao longo das verificações 

semanais. 

A razão sexual obtida favoreceu, uma vez mais, os machos (1,48 machos:1 fêmeas). 

Avaliando por tipo de armadilha, variou entre a igualdade (1:1) nas armadilhas multifunil e 

o dobro de machos (2:1) nas armadilhas de painéis cruzados transparentes.  

As ANOVA simples detectaram diferenças significativas nas capturas de machos 

(F(2,12)= 3,6371; p= 0,0449) e totais (F(2,12)= 2,7594; p= 0,0882) destacando as armadilhas 

multifunis das restantes, pelo que a introdução de um estímulo visual nas armadilhas 

transparentes não aumentou de modo significativo a sua capacidade para a captura de M. 

galloprovincialis.  As fêmeas, foram capturadas em menor número (n= 31 exemplares) e de 

modo idêntico nos vários tipos de armadilhas (F(2,12)= 1,4412; p= 0,2796) (Fig. 70). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70 – Capturas de Monochamus galloprovincialis no ensaio de 3 variantes de painéis 
cruzados, realizado em 2004. Barras - médias; Linhas - erros padrões associados;        
Letras - Grupos Homogéneos LSD formados da ANOVA simples para cada sexo. 

 
 

No outro ensaio realizado em 2004, que tinha como objectivo esclarecer qual a 

melhor forma de colocação da aguarrás e do etanol nas armadilhas, quando os atraentes 

foram dispostos em recipientes separados conseguiram capturar mais de metade do total 

final de M. galloprovincialis (54 de 103 exemplares), tendência observada em ambos os 

sexos, tendo a razão sexual sido equilibrada (1,19 machos:1 fêmea). 
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As fêmeas capturadas pelas armadilhas com os aleloquímicos em contentores 

separados (n= 25) ocorreram maioritariamente em apenas uma armadilha (17 exemplares), 

enquanto que outras duas capturaram apenas um exemplar. Deste facto resultou um grande 

erro padrão, afectando tanto as análises de variância simples aplicadas às capturas de fêmeas 

(F(2,12)= 1,3619; p= 0,3013) como às capturas totais (F(2,12)= 2,5865; p= 0,1016). Apenas 

para as capturas de machos o teste estatístico apresentou diferenças significativas        

(F(2,12)= 3,3813; p= 0,0543). As diversas misturas de aguarrás e etanol testadas apresentaram 

resultados totais semelhantes (entre 13 e 19 exemplares) (Fig. 71). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 – Capturas de Monochamus galloprovincialis no ensaio com 4 combinações de 

aleloquímicos; Aguarrás (A) e Etanol (E) colocados em contentores separados ou 
misturados nas proporções (2:1, 1:2, 1:1), realizado em 2004. Barras - médias;           
Linhas - erros padrões associados; Letras - Grupos Homogéneos LSD formados da 
ANOVA simples para cada sexo. 

 
 

A utilização de compostos atractivos derivados de produtos secundários das árvores 

hospedeiras (aleloquímicos), numa região com grande número de pinheiros debilitados, 

muito atractivos para os insectos secundários, como M. galloprovincialis, limita a acção das 

armadilhas. Assim, os ensaios com atractivos químicos, realizados em 2005, tiveram como 

objectivo testar a sensibilidade de M. galloprovincialis às feromonas produzidas por I. 

sexdentatus, que são odores exógenos à interacção estabelecida entre M. galloprovincialis e 

o seu hospedeiro vegetal, Pinus pinaster. 
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No ensaio com 2 feromonas de escolitídeos (ipsenol e ipsdienol) todas as armadilhas 

apresentaram capturas à excepção de apenas uma com o atraente base (aguarrás e etanol). 

No final do ensaio, as capturas totais oscilaram entre os 10 exemplares, nas armadilhas com 

o atraente base (aguarrás e etanol) e o máximo de 15 insectos, nas armadilhas com atraente 

base e a feromona ipsdienol. As diferenças não foram significativas, tanto para os valores 

totais (F(3,12)= 0,3626, p= 0,7812) como por sexos: fêmeas (F(3,12)= 0,1190, p= 0,9472) e 

machos (F(3,12)= 0,4721, p= 0,7073), tendo a razão sexual das capturas sido 1,04 (Fig. 72). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 72 – Capturas de Monochamus galloprovincialis no ensaio com 2 feromonas de 

escolitídeos, realizado em 2005. Barras - médias; Linhas - erros padrões associados;       
Letras - Grupos Homogéneos LSD formados da ANOVA simples para cada sexo.  

 
 

Neste ensaio não foram contabilizadas as largas centenas de escolitídeos 

encontrados nas armadilhas tendo-se limitado à recolha dos insectos xilófagos, com a 

contabilização de 254 exemplares. Assim para além dos 51 exemplares de M. 

galloprovincialis (20,1%), foram igualmente capturados S. buprestoides (47,6%) e              

A. syriacus (22,4%) (Fig. 73).  

Estas espécies já tinham sido as mais frequentes em 2002 e voltaram a exibir um 

comportamento semelhante a M. galloprovincialis, desta vez não revelaram preferência por 

qualquer dos atractivos testados: Ahropalus spp. (F(3,12)= 0,3761;  p= 0,7719) e S. 

buprestoides (F(3,12)= 0,2838; p=0,8362). 
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Figura 73 – Insectos xilófagos capturados nas armadilhas do ensaio de 2 Feromonas de 

escolitídeos, efectuado em 2005 nos povoamentos de pinheiro bravo da região da 
Comporta. 

 
 

Também em 2005, foi testado o efeito da adição de outra feromona, verbenona, ao 

conjunto atractivo base (aguarrás e etanol), em comparação com a mistura de voláteis 

utilizada no Japão para M. alternatus, que conseguiu mais capturas de M. galloprovincialis 

(n= 11), representando metade do total do ensaio (etanol+aguarrás= 6 exemplares; 

etanol+aguarrás+verbenona= 5 exemplares).  

Mais uma vez, a ANOVA simples não revelou diferenças estatísticas significativas, 

porque todos os atraentes apresentaram grande variância. Os resultados levaram à decisão de 

incluir a mistura japonesa na planificação do último ensaio comparativo de odores, realizado 

em 2006. 

No último ensaio realizado em 2005, foram comparadas as armadilhas de painéis 

cruzados transparentes com três modalidades de armadilhas comercializadas para insectos 

subcorticais e xilófagos, tendo sido capturados 86 exemplares de M. galloprovincialis. As 

armadilhas de painéis cruzados apresentaram, mais uma vez, o melhor resultado com 32 

exemplares (Collosus= 24 exemplares; design japonês= 18 exemplares; multifunil= 12 

exemplares).  

A razão sexual dos exemplares capturados foi de 1,21 machos:1 fêmea. A ANOVA 

simples para a variável tipo de armadilha revelou diferenças significativas apenas para os 

machos (F(3,12)= 4,2480; p= 0,0291) pois cerca de metade foram capturados nos painéis 

cruzados (n= 24, do total de 47 machos). As 39 fêmeas capturadas distribuíram-se por todas 
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as armadilhas (F(3,12)= 1,7583; p= 0,2085), superando os machos nas armadilhas Collosus e 

Japonesa (Fig. 74).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74 – Capturas de Monochamus galloprovincialis no ensaio com armadlhas de Painéis 

cruzados e três novas, realizado em 2005. Barras - médias; Linhas - erros padrões 
associados; Letras - Grupos Homogéneos LSD formados da ANOVA simples para cada 
sexo.  

 
 

Ainda neste ensaio foram capturados 751 coleópteros que colonizam os pinheiros ou 

que estão presente em parte do seu ciclo (como os predadores pertencentes às famílias dos 

Cleridae, Colididae e Histeridae), predominando as famílias dos escolitídeos e 

cerambicídeos, secundadas pelos outros xilófagos (curculionídeos e buprestídeos) (Fig. 75).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figura 75 – Principais insectos coleópteros xilófagos (cerambicídeos, curculionídeos e 

buprestídeos) e subcorticais (escolitídeos) capturados nas armadilhas do ensaio com as 
armadilhas de painéis cruzados e três novas, efectuado em 2005. 
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O bóstrico pequeno (O. erosus) foi a espécie de escolitídeo mais capturada (175 

exemplares), tendo sido apenas recolhidos nove exemplares do bóstrico grande                   

(I. sexdentatus). Este valor está certamente subestimado porque nas armadilhas japonesas foi 

impossível a detecção e recolha dos insectos de pequenas dimensões, devido ao recipiente 

colector conter água e sabão. 

Relativamente aos ensaios anteriores foram capturados bastantes predadores, 

especialmente o clerídeo Opilo domesticus (Sturm), de modo idêntico nas armadilhas 

multifunil, tipo collossus e de painéis cruzados transparentes (12 a 15 exemplares), tendo-se 

recuperado apenas cinco nas armadilhas japonesas. Foram ainda capturados dois Histerídeos 

numa armadilha collossus e um Colidídeo numa armadilha multifunil. 

O género Ahropalus foi o mais capturado, com 216 exemplares de A. syriacus e 11 

A. ferus. A espécie S. buprestoides, colonizadora das raízes e cepos dos pinheiros, surgiu em 

menor quantidade, com 159 exemplares. Foram ainda encontrados 18 exemplares de            

A. griseus, um exemplar de P. perroudi, para além de 86 M. galloprovincialis. Quanto aos 

184 escolitídeos capturados, nove eram bóstricos grandes (I. sexdentatus) e os restantes 

bóstricos pequenos (O. erosus). Todas as armadilhas tiveram impacte idêntico nas 

populações do clerídeo predador O. domesticus, com menor quantitativo nas armadilhas 

japonesas, embora neste tipo de armadilhas seja muito difícil a detecção de insectos com 

pequena dimensão, como foi referido para o escolitídeos. 

A análise da eficácia das armadilhas revelou diferenças significativas evidenciando-

-se as de painéis cruzados transparentes e tipo collossus para a captura de A. syriacus 

(F(3,12)= 5,4928; p= 0,0131) e de S. buprestoides (F(3,12)= 8,0762; p= 0,0033), tal como foi 

observado para M. galloprovincialis.  

As capturas de escolitídeos nos três tipos de armadilhas considerados não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas (F(2,9)= 1,7358; p= 0,2304), apesar 

dos quantitativos terem sido muito diferentes entre as armadilhas tipo Collosus (n= 99 

exemplares) e de painéis cruzados (n= 67) relativamente às armadilhas multifunil (n= 18), 

apesar de estas serem comercializadas para esta família de insectos. 

No último ensaio com atraentes para a captura de M. galloprovincialis, realizado em 

2006, foi utilizado o conjunto base (aguarrás+etanol) como termo comparativo para a 

eficácia dos restantes compostos testados: a mistura japonesa (testada no ano anterior); a 

adição das duas feromonas de I. sexdentatus (ipsenol e ipsdienol) (provenientes do ensaios 
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realizados em 2004); uma feromona de O. erosus (metilbutenol), uma mistura 

comercializado na Áustria, para a captura de Monochamus spp. e que consistia nos 

compostos aleloquímicos, �-pineno (99%) e canfeno (1%) (já existentes na composição da 

aguarrás usada no atraente base).  

Foram capturados no total 132 exemplares de M. galloprovincialis e o valor médio 

obtido neste ensaio por armadilha com o melhor atraente (metilbutenol) foi o mais elevado 

de todos os ensaios (superior a 12 exemplares). As armadilhas com apenas o atraente base 

(etanol e aguarrás) capturaram somente dois exemplares de M. galloprovincialis (o pior 

registo em todos os ensaios). 

Comparativamente registou-se maior número de exemplares de M. galloprovincialis 

capturados nas armadilhas com metilbutenol, de modo altamente significativo (F(4,20)= 

13,1651; p< 0,0001), relativamente aos restantes compostos testados (Fig. 76).  

 
 

 
Figura 76 – Capturas de Monochamus galloprovincialis no ensaio 2 feromonas e nova mistura 

de aleloquímicos. (A+E)- Aguarrás+Etanol; (pin)- �-pineno(99%)+canfeno(1%);  
(Arec)- �-pineno(97%)+�-pineno(2%)+canfeno(1%);  (Ip+Is)- Ipsdienol+Ipsenol; (Mb)- 
Metilbutenol;. Linhas- erros padrões associados; Barras - médias; Letras- Grupos 
Homogéneos LSD formados da ANOVA simples para cada sexo. 

 

 

O padrão temporal das capturas neste ensaio apresentou uma grande concentração 

na primeira semana (105 exemplares) e na segunda (12 insectos), pelo que ao fim de 15 dias 

já tinham sido capturados 88,6% do total observado no fim do ensaio. Destaca-se ainda o 

contributo nulo da oitava e décima semana (Fig. 77). 
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Figura 77 – Evolução temporal das capturas totais de Monochamus galloprovincialis registadas 
no ensaio de 2 Feromonas e nova mistura de aleloquímicos realizado em 2006. 
Linhas - erros padrões associados; Barras - médias; Letras - Grupos Homogéneos LSD. 
 
 

 

Neste ensaio foi ainda estudada a distribuição espacial das capturas, tendo-se 

observado que as armadilhas que apresentaram mais capturas estavam localizadas ao longo 

do eixo Norte-Sul (Fig. 78). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 78 – Distribuição dos exemplares de Monochamus galloprovincialis capturados em cada 
armadilha do ensaio de 2 Feromonas e nova mistura de aleloquímicos. A dimensão 
das bolas é proporcional à representatividade de cada armadilha no total de capturas 
obtidas em cada atraente testado e os números são os insectos capturados.  
Atraentes:            -Base (Aguarrás+Etanol);           -Base+Metilbutenol; 

                           -Base+Ipsenol+Ipsdienol;           - Base+�-pineno(99%)+canfeno(1%); 
                           -�-pineno(97%)+�-pineno(2%)+canfeno(1%)+etanol.  
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A análise dos registos históricos dos ventos registados entre 2003 e 2005 na estação 

meteorológica instalada na península de Tróia, permitiu verificar que os ventos dominantes 

nos meses em que decorreu este ensaio (Julho a Setembro) seguem essa orientação (Norte - 

Sul), com destaque para o mês de Julho (em 47% dos dias), que corresponde às duas 

primeiras semanas do ensaio, quando se registaram os maiores quantitativos de capturas. 

Assim, o vento condiciona a dispersão dos voláteis e, consequentemente, a orientação dos 

insectos para a fonte de odores (Fig. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na globalidade do ensaio foram contabilizados 8705 coleópteros, maioritariamente 

pertencentes às famílias Scolytidae (8162 exemplares - 99,3%) e Cerambycidae (486 -  

5,6%). Os insectos subcorticais da família Scolytidae capturados pertenciam quase na 

totalidade a duas espécies de potenciais pragas primárias do pinheiro bravo, O. erosus 

(65,3%) e I. sexdentatus (34,5%), tal como no ensaio de 2005. Foram ainda recuperados 18 

exemplares de reduzidas dimensões e difícil identificação pertencentes aos géneros 

Crypturgus, Pityophtorus ou Pityogenes (fêmeas) e um exemplar de Hylurgus ligniperda. 

Quanto à família Cerambycidae, além dos 132 exemplares de M. galloprovincialis, 

foram também capturados 165 A. griseus, 61 S. buprestoides e 128 exemplares do género 

Ahropalus, dos quais sete A. ferus e os restantes A. Syriacus (Fig. 80).  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Julho

Setembro

Agosto

Figura 79 – Ventos dominantes para os meses em 
que decorreu o ensaio de 2 Feromonas e 
nova mistura de aleloquímicos, definidos 
pelos registos meteorológicos históricos entre 
2003 e 2005 para a península de Tróia. 
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Figura 80 – Principais insectos coleópteros subcorticais (escolitídeos), xilófagos (cerambicídeos, 
curculionídeos e buprestídeos), e predadores (clerídeos) capturados no ensaio com         
2 feromonas e nova mistura de aleloquímicos, efectuado em 2006.  

 
 

Outras famílias normalmente representadas surgiram desta vez com pequenos 

quantitativos, nomeadamente os curculionídeos (n= 24), os buprestídeos (n= 8) e os 

bostriquídeos (n= 10 exemplares). Mais uma vez foram capturados vários clerídeos 

predadores nomeadamente, 13 exemplares de O. domesticus e dois Thanasimus formicarius 

(L.), o que é um efeito negativo pois a utilização de armadilhas tem como objectivo a 

limitação populacional das espécies de insectos nocivos para o pinhal. 

Tal como sucedeu para M. galloprovincialis, também A. griseus revelou grande 

sensibilidade para metilbutenol (F(4,20)= 31,8535; p<0,0001), enquanto que não se verificou 

qualquer diferença estatisticamente significativa para as restantes espécies de cerambicídeos,  

S. buprestoides (F(4,20)= 1,5147; p= 0,2358) e Ahropalus spp. (F(4,20)= 0,7154; p= 0,5912). 

Finalmente, as espécies de escolitídeos apresentaram, como seria de esperar, 

resposta preferencial e extremamente vincada para as respectivas feromonas, não se tendo 

observado a resposta pelas feromonas da outra espécie. Assim, as armadilhas com 

metilbutenol registaram 85% dos 5 330 exemplares de O. erosus (F(4,20)= 12,4425;             

p< 0,0001), enquanto que as armadilhas com ipsenol e ipsdienol capturaram 83% dos 2 813 

exemplares de I. sexdentatus recolhidos em todas as armadilhas F(4,20)= 48,1264; p< 0,0001). 
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4.3.3 - Discussão 

 

A doença da murchidão dos pinheiros tem sido amplamente investigada e diversos 

tipos de armadilhas e atraentes têm sido testados ao longo dos últimos anos para a captura 

do insecto vector, especialmente nos Estados Unidos da América e no Japão, mas também 

noutros países do Sudeste Asiático, onde a doença já foi detectada. 

Como sucede na maioria dos cerambicídeos, a comunicação no género Monochamus 

é baseada em estímulos químicos, direccionando-se na pluma de compostos químicos 

voláteis libertados pelo hospedeiro (Tunset et al., 1988; Allison et al., 2004), nomeadamente 

monoterpenos (Chénier & Philogène, 1989a; Dyer & Seabrook, 1978; Zhang et al., 1993) e 

etanol (Chénier & Philogéne, 1989) e estímulos visuais (Seybert & Gara, 1970; Vasechko, 

1978; Niemeyer, 1985), seguida por exploração mecânica após terminar o voo (Dicke & 

Grostal, 2001).  

Apesar de, ao longo dos tempos, terem sido desenvolvidas inúmeras armadilhas para 

a captura de insectos, as que têm sido mais utilizadas para os coleópteros de coníferas 

podem ser separadas em quatro tipos: armadilhas transparentes de intercepção do voo (ex: 

armadilha de painéis cruzados transparentes) (Billings & Cameron, 1984); armadilhas com 

silhueta de intercepção ou armadilhas de barreira (ex: armadilha de multifunil) (Lindgren, 

1983; Fatzinger, 1985); armadilhas adesivas (Ikeda et al., 1980) e armadilhas de tubo 

vertical (Chénier & Philogène, 1989b).  

As armadilhas com silhueta e de tubo vertical possuem forte componente visual, pois 

muitos insectos subcorticais e xilófagos orientam-se nos voos a longa distância pelos 

voláteis emitidos pelas árvores hospedeiras mas, na sua proximidade, algumas espécies 

necessitam de estímulos visuais para pararem o voo e pousarem (Gil et al., 1985). 

 Já as armadilhas de intercepção de voo baseiam-se quase exclusivamente na 

capacidade atractiva do odor que é colocado, tendo sido desenvolvidas para a captura de 

escolitídeos em povoamentos de pinheiro. No entanto, os cerambicídeos foram a segunda 

família com maior número de exemplares colhidos, o que demonstra a aptidão deste tipo de 

armadilhas para insectos florestais de maiores dimensões, tal como já tinha sido referido por 

Younan & Hain (1982). 
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No conjunto de ensaios realizados com todos os tipos de armadilhas disponíveis, as 

que apresentavam estímulo visual (tubo vertical, de painéis cruzados com perfil ou tipo 

collossus e multifunil) não revelaram maior eficácia na captura de M. galloprovincialis do 

que a armadilha de painéis cruzados transparente, pelo que para esta espécie o estímulo 

visual parece ser menos importante do que o estímulo olfactivo, tal como foi referido por 

Pajares et al. (2004). 

Quanto a ensaios realizados para as espécies da América do Norte a maioria dos 

autores indicam a sensibilidade das espécies locais de Monochamus para armadilhas com 

silhueta negra, apesar de em várias situações não ter existido diferença estatística relevante 

(Chénier & Philogène, 1989a; Groot & Nott, 2001; 2003; Morewood et al., 2002). Assim, as 

armadilhas de tubo vertical preto revelaram-se significativamente melhores do que as 

armadilhas de intercepção e de multifunil, para M. titillator, M. carolinensis (Fatzinger, 

1985) e M. notatus (Cheniér & Philogène, 1989b). Por outro lado, Groot & Nott (2001; 

2003) e McIntosh et al. (2001) obtiveram maiores capturas com as armadilhas de 

intercepção negras relativamente às armadilhas multifunil e de tubo vertical. Estes autores 

referem que o estímulo visual da armadilha é importante para a atracção de M. scutellatus, 

mas não para M. mutator.  

A armadilha multifunil é referida na América do Norte como útil para monitorização 

populacional mas pouco eficaz para a captura em massa (Nakamura, 2003; Loyd et al., 

2004), tal como sucede com a armadilha japonesa para M. alternatus (Shibata et al., 1996; 

Sakakibara et al., 1998; Nakamura et al., 1999; Nakamura & Soné, 2004). Nos nossos 

ensaios as armadilhas multifunil nunca apresentaram as maiores capturas, tendo sido sempre 

superada pelas outras armadilhas testadas simultaneamente. 

Deste modo foi, em 2003, aconselhado ao PROLUNP a mudança do tipo de 

armadilha para a de painéis cruzados, a utilizar em toda a área afectada. As razões para a 

escolha desta armadilha prenderam-se com o facto de ter exibido melhor comportamento 

quando foi utilizado o atraente mais eficaz (a aguarrás e etanol), por ser fácil de instalar e 

ainda por possibilitar a prospecção da presença de B. xylophilus nos exemplares de M. 

galloprovincialis capturados, já que as armadilhas que utilizam cola entomológica para 

retenção dos insectos (armadilha tubo vertical) muitas vezes inviabilizam a recuperação dos 

exemplares capturados em condições para serem prospectados. 



Resultados e Discussões 161

Uma vez que na maioria dos ensaios realizados com armadilhas não foram obtidas 

diferenças estatisticamente significativas, o factor mais preponderante para o sucesso na 

captura dos imagos de M. galloprovincialis parece ser a capacidade atractiva do composto/ 

mistura química utilizada.  

Os cerambicídeos são na generalidade muito sensíveis aos voláteis produzidos pelas 

árvores hospedeiras utilizando este processo de orientação tanto para a alimentação como no 

acasalamento (podendo a atracção a curta distância e o reconhecimento sexual ser mediado 

por feromonas) e oviposição. É assim possível que a selecção do hospedeiro seja 

inicialmente efectuada com base em estímulos olfactivos e a sua aceitação mediada por 

estímulos gustativos, dependendo da concentração na madeira dos diferentes compostos 

voláteis terpénicos (Hanks, 1999; El-Sayed & Byers, 2000; Faccoli et al., 2005; Ginzel & 

Hanks, 2003 ). 

Os compostos monoterpénicos da resina desempenham múltiplos papéis na ecologia 

química dos insectos subcorticais e xilófagos e, para além do reconhecimento do hospedeiro, 

estabelecem a mediação nas relações tróficas de terceiro nível (parasitóides) (Raffa, 2001). 

 A resina é uma mistura complexa de terpenóides constituída em 80% pela fracção 

colofónica, pez (diterpénica, C20) e em 20% pela componente volátil chamada aguarrás 

(monoterpenos C10 e sesquiterpenos C15). O pez solidificado apresenta-se como uma 

substância vítrea constituída por ácidos resínicos e compostos insaponificáveis, utilizada no 

fabrico de colas, tinta, vernizes e sabões, apresentando também propriedades insecticidas 

com possível aplicação na protecção de madeiras contra térmitas (Nunes et al., 2004). As 

componentes da aguarrás são utilizadas no fabrico de tintas, vernizes, óleo de pinho, sabões, 

detergentes (�-pineno), solventes (�-3-careno) e na perfumaria (mirceno); o canfeno 

também possui propriedades insecticidas (Pestana, 1990; 2001; Oliveira et al., 2000).  

A aguarrás também contém entomotoxinas e substâncias antimicrobianas, tais como o 

limoneno (Raffa & Berryman, 1983) e o mirceno (Pestana, 1993) e funciona como solvente 

para transporte dos ácidos diterpenóides de grande peso molecular (fracção colofónica) para 

o local da agressão. Uma vez exposta ao ar, a parte volátil evapora-se deixando uma massa 

semi-cristalina de ácidos resinosos que oxidam e polimerizam para formar barreiras sólidas 

que fecham a ferida e, muitas vezes, aprisionam os insectos invasores e os microrganismos 

patogénicos (Phillips & Croteau, 1999). 
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Os resultados obtidos nos nossos ensaios na captura de M. galloprovincialis, 

revelaram que o efeito atractivo de todos os compostos primários experimentados (resina, 

aguarrás, α-pineno e etanol) foi significativamente reforçado quando apresentados com o 

etanol e colocados em recipientes individuais. Este fenómeno é devido ao facto de que a 

libertação de etanol pelo hospedeiro vegetal (como sub-produto da actividade microbiana), 

ser entendido pelos insectos como o início do estado de declínio, exercendo forte atracção 

especialmente sobre os xilófagos incapazes de vencer as resistências de uma árvore sã, 

apresentando ainda um forte efeito sinergístico potenciando a capacidade atractiva dos 

voláteis do hospedeiro (Ikeda & Oda, 1980; Kobayashi, 1988; Phillips et al., 1988; Byers, 

1989a;b; Sato & Maeto, 2006).  

Vários ensaios referem que a associação de α-pineno e etanol se revelou mais eficaz 

na captura de insectos subcorticais e xilófagos (Borden et al., 1982; Schroeder & Lindelow, 

1989; Byers, 1992; Shibata et al., 1996). Sendo este o monoterpeno mais abundante na 

resina de várias espécies do género Pinus (Pestana, 1993) e o mais atractivo para várias 

pragas florestais e cerambicídeos (Ikeda et al, 1980). 

Os adultos de M. alternatus são atraídos por α-pineno mas apresentam forte 

sensibilidade apenas nas duas primeiras semanas de vida, decaindo quando se tornam 

sexualmente maturos (Sakai et al., 1992). Contudo, no nosso ensaio de armadilhas e 

aleloquímicos, o α-pineno apresentou resultados inferiores à aguarrás, pelo que se poderá 

concluir que o M. galloprovincialis é também sensível a outros monoterpenos existentes em 

menores percentagens na aguarrás, como por exemplo β-pineno com 15%; limoneno com 

1% e canfeno com 0,8%, já descrito por Pestana (1993), tal como sucede com outros 

xilófagos (Fatzinger, 1985; Ikeda et al., 1986; Phillips et al., 1988; Chénier & Philogène, 

1989b; Allison et al., 2001) e para a processionária do pinheiro (Zhang et al., 2003).  

Um destes compostos minoritários na aguarrás do pinheiro bravo e que se encontra 

em elevada percentagem na aguarrás do pinheiro manso é o limoneno (Pestana, 1993; 

Santos et al., 2006). Vários estudos referem que este volátil anula o efeito atractivo de α-

pineno sobre H. abietis (Lindgren et al., 1996; Klepzig & Schlyter, 1999); inibe a 

oviposição pela Processionária do pinheiro (Tiberi et al., 1999; Zhang et al., 2003); pode ser 

tóxico para escolitídeos (Byers, 1995) e inibe a alimentação das larvas de M. alternatus (Fan 

& Sun, 2006). 
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É assim conveniente a colocação da aguarrás de pinheiro bravo nas armadilhas que, 

não só contêm todos os compostos, como é economicamente vantajosa relativamente aos 

produtos de síntese (ex: �-pineno).  

Não há evidências de existirem feromonas específicas activas à distância no género 

Monochamus (Kim et al., 1992), como sucede com os escolitídeos que têm a capacidade de 

converter as toxinas defensivas dos hospedeiros em seu proveito, transformando os 

componentes da aguarrás em feromonas sexuais e de agregação (derivados oxigenados), 

utilizadas nos ataques em massa ao hospedeiro (Byers et al., 1979; Byers, 1983a; 1983b; 

Byers & Bigersson, 1990; Blomquist & Vogt, 2003; Pureswaran et al., 2006). O efeito 

atractivo dos compostos voláteis das árvores hospedeiras sobre os escolitídeos pode ser 

considerado como de curta ou longa distância mas a atracção das feromonas tem efeito a 

longa distância (Byers et al., 1985; Byers, 1989a).  

O processo de colonização dos hospedeiros pelos insectos subcorticais é mediado 

tanto pelos voláteis vegetais como pelas feromonas, no entanto estes são sensíveis aos 

terpenos do hospedeiro quando libertados em quantidades relativamente elevadas             

(10-6g/min) se comparado com as concentrações dos componentes das feromonas              

(10-9g/min) necessárias para despoletar semelhante resposta (Byers et al., 1985; Wallin & 

Raffa, 2002). Dependendo das proporções, a combinação dos compostos terpénicos pode 

potenciar o efeito das feromonas na atracção dos subcorticais e dos seus predadores 

(Erbilgin & Raffa, 2000; Erbilgin et al., 2003). 

A sensibilidade dos insectos xilófagos para as cairomonas produzidas pelos 

escolitídeos pode ser uma vantagem adaptativa importante para o sucesso reprodutivo pois 

os hospedeiros enfraquecidos surgem de forma esporádica e imprevisível, obviamente 

relacionada com os factores causais e a sua qualidade degrada-se muito rapidamente à 

medida que os tecidos subcorticais são degradados pelos competidores, desde os próprios 

escolitídeos até outros cerambícideos, buprestídeos e curculionídeos pelo que, a qualidade 

da alimentação para as larvas depende do momento da colonização (Hanks, 1999; Allison et 

al., 2004). Assim, é minimizada a energia gasta na procura de hospedeiros, diminuindo 

também a exposição a predadores e a condições climáticas adversas, podendo ainda 

conceder outra vantagem pois as larvas de escolitídeos podem constituir fonte suplementar 

de nutrientes para as larvas de cerambícideos (Miller, 1986; Allison et al., 2003). 
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A eficácia da utilização de compostos químicos produzidos pelas árvores hospedeiras 

em armadilhas com o objectivo de capturar insectos parasitas, em condições naturais num 

povoamento, está sempre limitada pelo “ ruído de fundo”  produzido pelas árvores que se 

encontram debilitadas. A introdução no povoamento de odores exógenos aos quais a 

espécie-alvo das armadilhas seja sensível elimina esse “ ruído” , obtendo-se potencialmente 

uma resposta mais intensa e constante. 

A complexidade da interacção entre os compostos monoterpénicos dos pinheiros e os 

escolitídeos, referida como “ casamento de conveniência”  (Seybold et al., 2006), tem 

implicações a outros níveis tróficos, desde os insectos predadores, parasitóides e 

competidores subcorticais pelo espaço e alimento, tais como os xilófagos (Raffa, 2001). 

Neste âmbito, as espécies de Monochamus poderiam ter uma vantagem adaptativa ao 

descodificarem as feromonas dos escolitídeos (Allison et al, 2001). No entanto as respostas 

das diferentes espécies de Monochamus em todo o mundo às cairomonas produzidas pelos 

escolitídeos são, de certo modo, contraditórias.  

As primeiras referências a respostas positivas dizem respeito a M. titilator (Billings, 

1985) e M. carolinensis (Raffa, 1991), posteriormente confirmadas por Erbilgin & Raffa 

(2000). Allison et al. (2001; 2003) afirmam que M. clamator, M. notatus, M. obtusus e M. 

scutellatus são atraídos pelas feromonas produzidas por escolitídeos com quem coexistem, 

quando apresentadas com os voláteis do hospedeiro, nomeadamente ipsenol e ipsdienol, tal 

como sucedeu nos nossos ensaios para M. galloprovincialis com estas feromonas e com 

metilbutenol. 

 No entanto, para Groot & Not (2004) as feromonas dos escolitídeos são um sinal 

incompleto para Monochamus spp. e, apesar de ipsenol ser comportamentalmente activo 

para M. scutelatus os resultados foram, segundo os autores, inconclusivos. 

Quanto à verbenona, feromona de anti-agregação de algumas espécies de escolítideos 

(Miller et al., 1995) e utilizada com sucesso na protecção de povoamentos contra os ataques 

de algumas espécies dessa família (Bentz et al., 2005; Borden et al., 2007; Fettig et al., 

2008), é produzida por microorganismos associados depois do hospedeiro ter sucumbido aos 

ataques dos escolitídeos (Hunt and Borden, 1990; Delalibera et al., 2005; 2007; Manjarrez et 

al.,, 2007; Schloss et al., 2006; Vasanthakumar et al., 2006; 2007) e funciona efectivamente 

como um sinal de que o hospedeiro já não é aceitável (cairomona repelente) para Hylotrupes 
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bajulus (L.) (Fettköther et al., 1995; 2000; Redy et al., 2005) mas já Spondylis upiformis 

Mannerheim (Lindgren & Miller, 2002) não parece ser sensível. 

A fraca resposta de M. galloprovincialis à verbenona, obtida no nosso ensaio, é 

aparentemente contraditório com o referido por Ibeas et al. (2007), embora o melhor 

conjunto atractivo proposto pelos autores não a inclua, pois é constituído por α-pineno, 

ipsenol e metilbutenol (Pajares et al., 2004; Ibeas et al., 2007). Os resultados obtidos no 

conjunto dos nossos ensaios, apesar de concordar no essencial, apresentam diferenças 

sensíveis, nomeadamente na recomendação da aguarrás em vez de apenas α-pineno e a 

indispensabilidade do efeito sinergístico do etanol.  

Tal como os xilófagos, os insectos parasitas e predadores dos escolitídeos também 

desenvolveram a capacidade de detectar as feromonas dos escolitídeos hospedeiros/ presas e 

os voláteis dos hospedeiros vegetais (Bakke & Kvamme, 1981; Pettersson & Boland, 2003). 

Tal como sucedeu no nosso ensaios, a utilização das cairomonas para a captura do género 

Monochamus levou à eliminação acidental de predadores, nomeadamente pertencentes às 

famílias Histerídae, Colididae e Cleridae, o que é necessariamente um efeito negativo (Raffa 

& Dahlsten, 1995; Raffa, 2001; Aukema & Raffa, 2002; 2004a;b; Shepherd, 2004). 

O comportamento upwind em resposta a estímulos olfactivos verificado em P. 

semipunctata relativamente a armadilhas de toros de eucalipto (Bonifácio & Serrão, 1996) 

não foi tão óbvio no nosso estudo, muito provavelmente porque o estímulo da madeira de 

eucalipto sobre P. semipunctata foi superior ao produzido sobre M. galloprovincialis pelos 

atraentes químicos utilizados. 

A heterogeneidade dos pinhais onde decorreram os ensaios pode ter influenciado as 

capturas registadas nas armadilhas apesar de ser ponderada no desenho experimental 

escolhido e, em muitos casos, o factor local não ter apresentado significado estatístico. Este 

facto já tinha sido relatado para outros trabalhos em pinhal com T. pityocampa (Athanassiou 

et al., 2007). 

A quebra anormal nas capturas observada em vários ensaios devido à influência 

negativa da precipitação e de ventos fortes, está relacionada com o decréscimo de actividade 

do insecto, como foi referido por Nakamura et al. (1999) para M. alternatus no Japão e por 

Fatzinger (1985) relativamente a M. titillator e M. carolinensis. No entanto Aukema et al. 

(2005) referem que a actividade de voo do clerídeo predador T. dubius é menos afectado 
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pela chuva do que o escolitídeo de que se alimenta I. pini, devido às maiores dimensões, 

pelo que o M. galloprovincialis poderá mostrar alguma actividade com chuva ligeira. 

Depois desta sequência de ensaios, em que os resultados obtidos foram úteis na 

definição do conjunto armadilha/ atraente com maior potencial na captura de M. 

galloprovincialis, nas campanhas instaladas pelo PROLUNP. O refinamento destes 

resultados exige agora a realização de estudos sobre a resposta comportamental de M. 

galloprovincialis em túnel de vento e de electroantenografia. 

A feromona de agregação produzida por O. erosus, metilbutenol (Giesen et al., 1984; 

Francke et al., 1989) foi a que produziu resposta mais forte em M. galloprovincialis, pelo 

que a sua inclusão conjuntamente com ambas as feromonas de I. sexdentatus, deverá ser 

devidamente ponderada devido aos elevados custos. Quando o objectivo for apenas a 

captura do longicórnio dever-se-á utilizar a aguarrás e etanol com metilbutenol.  

Caso se pretenda a gestão mais abrangente dos pinhais, com a limitação das 

populações de escolitídeos, é aconselhável a avaliação preliminar de qual a espécie desta 

família que apresenta maiores efectivos para então colocar nas armadilhas a feromona 

específica. No entanto, deve sempre ter-se em atenção que as potencialidades da utilização 

de feromonas, para a captura em massa de M. galloprovincialis, terão sempre grandes 

limitações pelo facto de não se tratarem de feromonas específicas.  

É importante ter presente que durante os anos 60 e 70 do século passado, com a 

identificação, isolamento e síntese de feromonas sexuais pensou-se ser o início de uma nova 

era no controlo de pragas; no entanto, 20 anos depois eram ainda muito poucos os exemplos 

de programas de gestão de pragas de sucesso com base em semioquímicos (Dent, 1991) e a 

situação não se alterou muito até aos nossos dias, sendo muitas as razões, desde a 

complexidade da comunicação entre os insectos e do seu estudo e interpretação até ao fraco 

investimento das empresas com interesses na área de produtos fito-farmacêuticos. 

O padrão temporal das capturas na generalidade dos ensaios realizados, com a 

concentração na primeira semana, pode estar relacionado com o ciclo de vida de M. 

galloprovincialis, e o aproximar do fim do período de voo e consequentemente diminuição 

dos insectos disponíveis com o decurso dos ensaios, quando os ensaios decorreram 

principalmente em Agosto e se prolongaram por Setembro (Naves et al., 2008). No entanto, 

este padrão também parece estar relacionado com a fraca mobilidade desta espécie, quando 
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em presença de hospedeiros saudáveis, para o pasto de alimentação, ou enfraquecidos, para 

a realização das posturas (ver cap 4.2.3.1). 

A conjugação da interpretação do padrão temporal das capturas obtidas na maioria 

dos ensaios realizados, com a fraca aptidão dispersiva do insecto vector, após a fase inicial 

de vida, caso disponha de árvores saudáveis para realizar o pasto de alimentação e, 

posteriormente, exista na proximidade o estímulo emitido pelas árvores enfraquecidas para a 

realização da cópula e da postura, permite definir uma nova estratégia para a colocação das 

armadilhas. Considerando que o estímulo das árvores enfraquecidas pode ser simulado pela 

colocação das armadilhas, a sua eficácia poderia ser maximizada se fosse estabelecido um 

esquema de deslocação quinzenal das armadilhas para pontos afastado em cerca de 100 

metros, especialmente a partir de Agosto, quando já foi ultrapassado o pico das emergências 

e serem em menor número os insectos que realizam o voo dispersivo inicial. 

Quando os níveis populacionais das pragas são muito elevados, a aplicação de 

medidas directas de controlo têm grande probabilidade de falhar, enquanto as condições 

continuarem favoráveis ao aparecimento de árvores susceptíveis (tal como sucede com os 

surtos populacionais de escolitídeos) (DeMars & Roettgering, 1982; Black, 2005), 

conseguindo-se, quanto muito, abrandar o avanço da praga (Wood et al., 1985; Wickman, 

1980). O abate das árvores mortas deve também ser realizado com critérios que reduzam o 

impacte nas restantes árvores saudáveis, pois podem danificar irremediavelmente as árvores 

vizinhas, e a entrada de máquinas no povoamento pode compactar o solo e as raízes, 

aumentando a condição de stress hídrico das árvores remanescentes e aumentar a sua 

susceptibilidade a pragas e doenças (Hagle & Schmitz, 1993, Black, 2005). 

O povoamento de pinheiro bravo que cobria grande parte da península de Tróia 

apresentava, na sua globalidade, uma estrutura dominada por pinheiros com dimensões 

intermédias (classe DAP4, entre 20 e 35 cm), dentro dos padrões normais (Páscoa, 1987), 

com variantes consoante se a densidade do coberto. Assim, encontrou-se maior quantidade 

de pinheiros de pequenas dimensões nas zonas com grandes densidades (mais de 200 

pinheiros por hectare) e, em oposição, maior número de pinheiros grandes (DAP> 35cm) 

quando a densidade era inferior a 100 pinheiros num hectare. 
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 A situação sanitária do pinhal na península de Tróia no início dos nossos estudos, 

em finais de 2000, era muito complicada existindo pinheiros mortos em toda a área e, por 

vezes, formando grandes manchas de mortalidade. Assim, apenas com o esforço continuado 

ao longo dos anos, na conjugação da aplicação rigorosa das medidas preconizadas e na 

realização de acções de controlo de qualidade, durante e no fim das campanhas, foi possível 

reduzir o impacte desta doença no povoamento (em 85% dos valores iniciais), para níveis 

registados para outras causas de mortalidade (inferior a 15% da mortalidade total), como 

revelaram os resultados obtidos pela monitorização das campanhas de erradicação dos 

pinheiros-bravos mortos ou com sintomas associados à infecção por B. xylophilus na 

península de Tróia, entre 2000 e 2007.  

A extrapolação para toda a área afectada da península de Tróia tem que ser feita com 

ponderação pois a área envolvida é muito extensa e as operações de marcação dos pinheiros 

mortos, ou que apresentam sintomas, e o seu posterior abate e remoção dos povoamentos 

para destruição, envolve uma logística muito pesada tornando difícil o cumprimento de 

todos os pressupostos e prazos descritos nos Decretos-lei e preconizados pelo PROLUNP. 

Assim, desde 2006 que as operações de erradicação estão a ser desenvolvidas de uma forma 

progressiva com início nos povoamentos mais próximos do limite da zona afectada e, 

posteriormente, no sentido do seu interior, tal como é proposto na China (Lai, 2000), 

tentando-se, deste modo, impedir o seu alastramento.   

Situações mais difíceis de controlar na península de Tróia, mas que podem ser 

consideradas pontuais parecem ter estado relacionadas com situações de maior debilidade 

geral do povoamento, em consequência de condições climáticas anormalmente adversas 

(temperaturas estivais muito elevadas conjugadas com precipitação reduzida) ou com as 

intervenções muito intensas nos pinheiros que existem no campo de golfe (rega abundante 

durante todo o ano e adubagem dos relvados).  

No campo de golfe foi possível verificar que os pinheiros apresentam um sistema 

radicular com desenvolvimento muito superficial. Mesmo sendo os solos arenosos, que não 

oferecem qualquer obstáculo para o desenvolvimento em profundidade da raiz principal, a 

abundância de água e recursos nutritivos à superfície induz a formação de raízes curtas e 

superficiais (Maugé, 1987). Por outro lado, a disposição dos pinheiros em alas circundando 

os relvados produz um forte estímulo visual para a selecção pelo insecto para terminar o seu 
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voo, o que os torna ainda mais atractivos para o pasto de alimentação de M. 

galloprovincialis e, assim, mais susceptíveis a serem infectados por B. xylophilus. 

A erradicação completa é praticamente impossível porque requer a tomada de acções 

drásticas, tais como o abate de todos os hospedeiros susceptíveis, no espaço de poucos anos 

e, paralelamente, o controlo absoluto da emigração do insecto vector para fora da zona 

afectada. Assim, o objectivo máximo das medidas de controlo da doença da murchidão dos 

pinheiros em Portugal, tal como em qualquer outro país onde tenha sido introduzido, é a 

redução do impacte para níveis idênticos aos das outras pragas e doenças autóctones.  

Na península de Tróia, as campanhas de erradicação que ocorreram durante o 

Inverno, foram as apropriadas para remover as populações do insecto vector nas fases 

imaturas de larvas e/ou pupas. No entanto, a permanência dos pinheiros mortos no 

povoamento durante todo o Verão e Outono possibilitaram um meio de reprodução para as 

espécies de escolitídeos tais como a hilésina (Tomicus spp.), o bóstrico grande (I. 

sexdentatus) e, principalmente, o bóstrico pequeno, O. erosus, capaz de desenvolver entre 

três e cinco gerações anuais, para além de várias gerações irmãs. Estas espécies autóctones, 

graças ao potencial biótico que possuem, adquiriram níveis epidémicos passando a ser as 

principais causas de mortalidade na nossa zona de estudo. 

Deste modo, torna-se necessário a conjugação das medidas de erradicação contra 

NMP com a aplicação de meios de controlo populacional dos escolitídeos, tais como a 

colocação de feromonas de escolitídeos nas armadilhas para a captura de M. 

galloprovincialis. Esta medida é aliás ajustada para ambas as situações críticas, pois como já 

foi referido, o insecto vector parece ser sensível tanto a ipsenol e ipsdienol (feromonas do 

bóstrico grande) como a metilbutenol (feromona do bóstrico pequeno), devendo então ser 

colocadas mais cedo, no início de Abril, de forma a cobrir o período de voo dos escolitídeos.  

A extrapolação destes resultados não pode ser feita para toda a Zona Afectada porque 

as campanhas de erradicação que foram realizadas ao longo dos últimos anos têm 

apresentado falhas pontuais com maior ou menor dimensão espacial, que têm impacte 

evidente nos níveis actualmente elevados das populações de M. galloprovincialis. 

Por outro lado, a própria actividade de abate dos pinheiros mortos deve ser realizada 

com critérios que reduzam o impacte nas restantes árvores saudáveis, pois como sucedeu nas 

parcelas de acompanhamento, o abate descuidado pode danificar irremediavelmente as 

árvores vizinhas e a entrada de máquinas no povoamento pode compactar o solo e as raízes, 
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aumentando a condição de stress hídrico das árvores remanescentes e aumentar a sua 

susceptibilidade a pragas e doenças. 

Os resultados obtidos revelaram que, com a aplicação rigorosa das medidas de 

erradicação (abate, remoção dos povoamentos e destruição dos pinheiros mortos ou com 

sintomas visuais) durante o Inverno e a colocação de armadilhas de intercepção para a 

captura de M. galloprovincialis durante o período de voo (Primavera e Verão) foi possível a 

limitação do impacte da doença para o nível de mortalidade associada à infecção por B. 

xylophilus idêntica aos restantes agentes bióticos existentes em todo o país, contabilizando-

se em 2007 pouco mais de 150 pinheiros mortos infectados, o que representa cerca de 5% da 

mortalidade verificada na península de Tróia no início do nosso estudo em 2001, e inserida 

numa tendência de redução constante e sustentada. 
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5 - Considerações Finais 
 
“ L’ Home, habitant de la Terra, a bien longtemps ignoré la véritable nature où se déroule sa 
vie”  (L. Rudaux, 1951) 

   

A introdução acidental do nemátodo Bursaphelenchus xylophilus em Portugal, 

detectada em 1999, encontrou no pinheiro bravo uma espécie de hospedeiro muito 

susceptível. Assim, actualmente devido a esta nova causa de mortalidade, assistimos à 

alteração da composição da floresta no interior da Zona Afectada inicialmente delimitada e 

que se repercutiu por todo o país, depois da descoberta em finais de 2007 de novos focos 

nos concelhos de Arganil e Lousã.  

A complexidade da interacção estabelecida entre o nemátodo, a árvore hospedeira e 

o insecto vector deriva da relação de dependência do nemátodo e, simultaneamente, dos 

sinergismos desencadeados em que o insecto não só sobrevive à infecção como aproveita a 

mortalidade gerada. A grande capacidade adaptativa revelada pelo nemátodo permitiu-lhe 

infectar o pinheiro bravo nas condições edáfo-climáticas de Portugal e transferir-se com 

sucesso para um novo vector a nível mundial, Monochamus galloprovincialis.  

Os estudos desenvolvidos apresentados nesta monografia em conjunto com os 

trabalhos realizados paralelamente por Naves (2007) permitiram compreender melhor esta 

problemática, nas múltiplas interacções geradas pelos componentes, na dinâmica da sua 

dispersão e identificar quais são as melhores abordagens para limitar a mortalidade causada 

pela doença da murchidão dos pinheiros bravos em Portugal. 

O primeiro passo para a compreensão da evolução da doença foi a caracterização da 

forma como se desenvolve no hospedeiro e como se expressa ao nível dos sintomas visuais 

do enfraquecimento, para as condições climáticas vigentes na península de Setúbal. 

Os resultados obtidos para a identificação da doença através dos sintomas visuais 

nos pinheiros (amarelecimento progressivo das agulhas, ocorrendo a morte da árvore cerca 

de dois meses e meio após a infecção pelo nemátodo) não foram satisfatórios. O quadro 

sintomatológico é semelhante a outros agentes de mortalidade autóctones, tais como os 

insectos escolitídeos, especialmente quando se pretende efectuar a avaliação pontual da 

incidência da doença. Assim, a sua identificação como agente causal de mortalidade só é 

possível pela recolha de amostras de madeira e com recurso a métodos de extracção e 

identificação laboratorial. 
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A avaliação precoce da infecção pode ser conseguida com grande precisão, antes de 

ocorrer o amarelecimento da copa, através da indução mecânica da resinagem (técnica com 

melhores resultados), pois a cessação completa da produção de resina é das primeiras 

alterações na fisiologia do pinheiro, provocadas pela a actividade e disseminação do 

nemátodo. Este método pode ser muito útil, por exemplo, na salvaguarda de árvores 

consideradas património com grande interesse através da imediata injecção de 

nematodicida. 

A definição da distribuição do nemátodo no interior do pinheiro foi essencial para 

compreender a evolução do quadro de sintomas e para justificar o desfasamento temporal 

que se verifica desde que ocorre a contaminação, o pinheiro deixa de produzir resina e o 

nemátodo é detectado nas amostras de madeira do tronco recolhidas a 1,30m do solo. Esta 

informação é vital para a calendarização das operações de amostragem no âmbito da 

erradicação para a correcta contabilização da mortalidade relacionada com a doença. 

A infecção de um pinheiro saudável ocorre ao nível dos ramos e, pela sua 

capacidade de mobilidade no interior das estruturas vegetais e grande multiplicação 

populacional, o nemátodo invade todo o tronco, sendo possível detectar a sua presença em 

amostras de lenho até às raízes mais grossas. No entanto a presença nas raízes não implica 

que ocorra a transmissão para pinheiros saudáveis próximos pois o nemátodo não parece 

ser capaz de sobreviver e movimentar-se no solo até encontrar uma abertura que lhe 

permita penetrar. 

A introdução de B. xylophilus alterou o estatuto de uma espécie secundária, que até 

então tinha apenas relevância na decomposição dos pinheiros mortos – M. 

galloprovincialis. Apesar de já ter decorrido praticamente uma década da descrição da 

ocorrência da doença em Portugal, não foram estabelecidas novas relações entre o 

nemátodo e outras espécies de insectos, da vasta comunidade subcortical e xilófaga 

presente no pinheiro bravo em declínio, pois a análise laboratorial de centenas de insectos 

recolhidos durante este estudo permitiu confirmar que o longicórnio do pinheiro continua a 

ser o único vector do nemátodo.  

O pressuposto, agora confirmado, de que M. galloprovincialis é o único vector de 

B. xylophilus estimulou a necessidade de aprofundar o conhecimento da dinâmica 

populacional do insecto com vista à compreensão dos processos subjacentes à dispersão da 

doença. 
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Deste modo, a propagação da doença da murchidão dos pinheiros em Portugal é 

condicionada pela obrigatoriedade de que o pinheiro morto infectado esteja colonizado por 

M. galloprovincialis, pois só deste modo pode ocorrer a transmissão do nemátodo para 

outro hospedeiro saudável.  

O estudo realizado sobre a dispersão de M. galloprovincialis no interior do 

povoamento na Companhia das Lezírias permitiu a definição de dois comportamentos 

distintos. Por um lado observou-se que os insectos recém-emergidos efectuam um voo 

dispersivo, aparentemente obrigatório, nunca antes referido para o género Monochamus; 

por outro lado, foi possível verificar que os parâmetros do voo (direcção e extensão) são 

condicionados pelas características morfológicas dos pinheiros. Assim, caso se encontre 

num pinheiro grande o insecto iniciará o voo de uma posição mais elevada relativamente 

aos outros pinheiros e o seu voo tenderá a ser mais longo, terminando preferencialmente 

num pinheiro com a copa igualmente volumosa. Se o povoamento possuir grande 

densidade de pinheiros com dimensões apreciáveis, então o insecto tenderá a efectuar 

pequenos voos ou a permanecer mais tempo onde se encontra, pois disporá de alimento e 

eventualmente de local de postura, caso entretanto o pinheiro fique debilitado, bastando 

para tal que tenha sido infectado pelo NMP através do pasto de M. galloprovincialis. 

Este comportamento de reduzida mobilidade será a principal razão para o padrão 

espacial da mortalidade em mancha (cluster) que está associado à infecção por B. 

xylophilus, mesmo quando são removidos atempadamente os pinheiros mortos, 

potencialmente colonizados pelo insecto vector.   

Com base no comportamento dispersivo do insecto vector foi desenvolvido um 

modelo processual para a descrição da dinâmica da doença da murchidão dos pinheiros, 

que na sua validação permitiu a obtenção de simulações estatisticamente robustas quanto 

aos pinheiros mais susceptíveis de serem visitados por M. galloprovincialis, de serem 

infectados e, consequentemente, morrerem. 

A prospecção da entomofauna que colonizou os pinheiros mortos expôs uma 

comunidade complexa que coexiste espacial e temporalmente, composta por espécies de 

subcorticais e xilófagas. Algumas possuem a capacidade de se agregar e superar per si as 

defesas das árvores com ataques em massa, mas a maioria apenas consegue colonizar o 

hospedeiro quando este se encontra muito enfraquecido, estabelecendo uma complexa teia 

de interacções ecológicas, desde a competição pelos recursos, predação entre as larvas, ao 
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comensalismo quando alguns xilófagos, como M. galloprovincialis, desenvolveram a 

capacidade de descodificar, em seu proveito, as feromonas libertadas pelos escolitídeos. 

A presença frequente de escolitídeos em grande densidade nos pinheiros mortos, 

infectados ou não por B. xylophilus, revelou a sua responsabilidade em parte considerável 

da mortalidade ocorrida. As espécies de escolitídeos mais agressivas, como são os 

bóstricos grande (I. sexdentatus) e pequeno (O. erosus) e as hilésinas (Tomicus spp.), 

aproveitam a existência de um número anormal de pinheiros enfraquecidos e mortos 

durante o Verão e Outono para alcançarem, com maior facilidade, elevados níveis 

populacionais e atacar com sucesso pinheiros saudáveis, num típico fenómeno de bola de 

neve. 

Uma vez melhor compreendida a interacção estabelecida entre B. xylophilus, M. 

galloprovincialis e P. pinaster, foi possível identificar que o melhor modo de controlar a 

doença está relacionado com o insecto vector em dois momentos do seu ciclo de vida: a 

imobilidade dos estados imaturos (ovo, larva e pupa) no interior do hospedeiro e durante o 

seu período de voo.  

As campanhas de colocação de armadilhas com atractivos químicos para a captura 

de M. galloprovincialis durante o seu período de voo, realizadas desde 2001 foram sendo 

ajustadas com a evolução do conhecimento, sendo neste momento utilizada a armadilha de 

painéis cruzados transparente e a combinação de compostos aleloquímicos provenientes do 

hospedeiro (aguarrás e etanol), com a feromona do bóstrico pequeno (metilbutenol) e as do 

bóstrico grande (ipsenol e ipsdienol), em que estas últimas são opcionais por motivos 

económicos. No entanto, é recomendável a sua utilização, caso sejam detectados surtos 

populacionais de I. sexdentatus, numa perspectiva integrada de limitação da mortalidade 

nos povoamentos de pinheiro bravo. 

As operações de marcação, abate e eliminação dos pinheiros mortos e com 

sintomas, realizadas na península de Tróia desde 2000, em que todo o material vegetal 

cortado (tronco e ramos) foi removido ou destruído, demonstrou que é possível limitar a 

mortalidade associada à infecção pelo nemátodo para níveis idênticos aos observados em 

povoamentos, devido a outros factores de mortalidade, fora das Zonas Afectadas. 

 No entanto, por muito eficazes que sejam as medidas de controlo permanecerá 

sempre uma população residual de pinheiros e insectos vectores infectados. Mesmo que as 

operações de eliminação do material vegetal infectado resultem na limitação populacional 
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de M. galloprovincialis, com a consequente redução do risco de propagação da doença é 

crucial controlar a actividade humana, que pode promover a dispersão a longa distância, 

pelo transporte de madeira infestada. 

Finalmente, por cada resposta obtida com este trabalho que permitiu preencher 

algumas lacunas no conhecimento existente e a sua integração na complexidade do 

processo que origina a doença da murchidão dos pinheiros, muitas questões surgiram 

suscitando a realização de novos estudos.  

A determinação do momento e modo de entrada de B. xylophilus no corpo de M. 

galloprovincialis, os mecanismos de selecção do hospedeiro pelo insecto vector, a 

consolidação do modelo processual desenvolvido e a sua expansão para níveis geográficos 

superiores (região e pais), o aumento da eficácia dos compostos químicos colocados nas 

armadilhas para a atracção do insecto vector através do estudo pormenorizado da resposta 

dos insectos individuais em ensaios de túnel de vento e electroantenogramas, são algumas 

das linhas prioritárias para investigação futura. 

A eliminação total dos pinheiros bravos nas Zonas Afectadas não é uma solução 

desejável para o problema da doença da murchidão dos pinheiros, pela importância 

ecológica e sócio-económica desta espécie florestal. Pensamos que este trabalho é um 

contributo importante para que, num futuro breve, seja reencontrado o equilíbrio ecológico 

nos povoamentos de pinheiro bravo em Portugal, com a presença de mais este organismo 

potencialmente nocivo, devidamente controlado. 

 

 

 

 

 

  “ Tempus fugit ”  
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